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  الرحيماهللا الرمحن  بسم
" نذَكَرٍ  م نا محاللَ صمعأَو يح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى واةًأُن 

ةً وبطَيمهنزِيجلُونَ لَنمعوا يا كَاننِ مسبِأَح مهرأَج "  
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  والدي  إىل

  

  بركات بن سعود الرمحن عبد ،حممد بن عامر فريدة

  

  "كما ربياين صغريا  إرمحهما رب" 
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  شكر وتقدير
  

ي لجالل وجهه الحمد هللا رب العالمين من قبل ومن بعد حمداً كثيراً مباركاً كما ينبغ  
  .ولعظيم سلطانه، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم لي يد العون إلنجاز هذا البحث، وأخص   
آمال العبيدي التي كان لتوجيهاتها وإرشاداتها / بالشكر والتقدير ألستاذتي الفاضلة الدكتورة

  .ا، أعظم األثر في إرساء دعائم هذا البحث وإخراجه في صورته النهائيةوصادق معاونته

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية   
  .لتوجيهاتهم ومالحظاتهم ومساعدتهم القيمة التي كانت عوناً ال يمكن إنكاره

أفراد أسرتي الذين كان لتشجيعهم وأخيراً أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى كل   
المستمر ومساعدتهم الدائمة األثر األساسي في مواصلة دراستي، وأخص بالذكر ابنتي أخي 
فريدة وفوز مصدق بركات، وإلى الشخص الذي أدين له بالفضل الكبير في المؤازرة المادية 

اوية الذي ضحى والمعنوية إلخراج هذه الدراسة إلى النور، إلى زوجي نوري محمد السعد
  .بالكثير من راحته ليقف إلى جواري أثناء كتابة هذه الصفحات

 .وفقني اهللا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
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  الدراسة ملخص
  
  
  

من  قضية المرأة وتمكينها ومحاولة إشراكها وإبراز دورها في تنمية المجتمع، تعتبر  
من أولويات  هذه القضية أصبحتحيث  أبرز القضايا التي أولتها معظم الدول أهمية خاصة،

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مجال  ، وفي هذا السياق فقد احتلتالسياسة العالمية
هذا  وفـي والحقوق المرتبطة به مكاناً متزايد األهمية بين الحقوق األساسية لإلنسان،  العمل
 ،شريعات الليبية الخاصة بالعملمعرفة مدى التوافق بين التسعت هذه الدراسة لفقد  اإلطار
، ومن أبرز األهداف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعمل تفاقيةاوبنود 

  : التي سعت هذه الدراسة إلى تحقيقها ما يأتي

  
  

العمل  تفي مجاال المرأة، ومدى مساهمتها في تعزيز تمكين تحليل التشريعات الوطنية. 1
  .المختلفة

على نقاط القوة والضعف في التشريعات الليبية المختلفة التي تنظم عمل المرأة  التعرف. 2
  .وتساهم في تمكينها

بنود اتفاقية القضاء على مع  في مجال العمل الوطنية اتمدى توافق التشريع استكشاف. 3
  .متعلقة بالعملال جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  

تناول  على الدراسة في فصلها األول فقد ركزتف إلى تحقيق هذه األهدا وللوصـول  
 ،صنع السياسة العامة وعملياتض نماذج اواستعر ،كإطار تحليلي ،مفهوم السياسة العامة

وأبرز االنتقادات التي  ،وأهم مؤشرات ومستويات التمكين ه،وتطور التمكينمفهوم  إضافة إلى
ليبيا كإطار  فيالمرأة  اعأوضتطور  تناول هذا الفصل كذلك، إلى هذا المفهوم هتوج

على أوضاع المرأة  لعملالمرأة في العمل، وانعكاسات التعليم وا حق كما استعرضتاريخي، 
  .افي ليبي

  

 اإلطاراستعراض  وتم ،الفصل الثاني فقد تناول سياسات تمكين المرأة في ليبيا أمـا  
دراسة أهم تشريعات  فة إلى، إضاالقانوني لسياسات تمكين المرأة في مجال العمل في ليبيا

قيود تشغيل المرأة على المستوى الدولي وفي القانون  وتم التركيز على أبرز بيا،العمل في لي
 كذلك تناول هذا الفصلليبيا،  فيأهم معوقات تمكين المرأة  الفصل أيضاً إلىالليبي، وتطرق 
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 ،المرأة العاملة ضدمييز المناهضة للت األحكامومصادر  ،التمييز ضد المرأة العاملة ماهية
  .يهالقضاء عل كيفيةو ه،وأسباب استمرار يه،المترتبة عل واآلثار زوأوجه التميي

  

المنظمة للعمل وبنود بين التشريعات الليبية  توافقالفصل الثالث فتناول مدى ال أمـا  
ض استعرا تم، حيث اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل

للقضاء تفاقية الدولية التعريف باال كذلك وتنـاول ،المبادرات الدولية لتعزيز النهوض بالمرأة
الليبية  اتالتشريعكما ركز الفصل أيضاً على تقويم  ،التمييز ضد المرأة أشكالجميع  على

 المنظمة للعمل على ضوء التزامها ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 اقيةالمعياري والفعلي للتشريعات الليبية واتف األداءالمقارنة بين  حيث تمت ،المتعلقة بالعمل

  .التمييز ضد المرأة الالقضاء على جميع أشك
  

 قضاءتوافقها مع اتفاقية ال مدى معرفةخالل ما تم من تحليل لتشريعات العمل و ومـن  
 توصلت ،ات تمكين المرأة في ليبيافي إطار سياس ،جميع أشكال التمييز ضد المرأة لىع

  : إلى بعض النتائج يمكن ذكرها على النحو اآلتيالدراسة 
  

كفلت للمرأة حقوقها األساسية ولم تميز بينها وبين  المنظمة للعمل التشريعات الوطنية نإ. 1
المدنية واالقتصادية  وقبالحق تعالرجل، ووجهت الخطاب إليهما دون تمييز، وكفلت لهما التم

  .قافيةواالجتماعية والث
  

وجود تطابق نظري بين تشريعات العمل الوطنية في مجال العمل، وبنود اتفاقية القضاء . 2
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمثل ذلك في عدم وجود أي تشريعات 

والمعاهدات  قواثيبالم االلتزامالدولة الليبية على  حرصت ثحي ،مع بنود االتفاقية تعارضت
واحترام كينونتها  ،االتفاقيات الخاصة بالمرأة منهاالدولية الساعية لدعم حقوق اإلنسان و

  .يهاعل بالتصديقونبذ التمييز ضدها وذلك  اإلنسانية
  

المختلفة التي  نىعلى حركة المرأة وانعكاس ذلك على الب األيديولوجيالطابع  غلب. 3
تزامن  وجوبمن تركيزه على  وسائل دعائية بدالً إلىا نشاط المرأة فتحول بعضه استهدفت

 تمكينوتربوية تشخص معوقات  وإعالميةوثقافية ونفسية  ةاجتماعي بإجراءات ريعاتالتش
  .المرأة
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لالتفاقية  الفعليالتعرف على العديد من المعوقات التي تقف أمام ليبيا لتحقيق التوافق . 4
 ،مجال العمل في ييز ضد المرأة مع التشريعات الوطنيةالدولية للقضاء على جميع أشكال التم

توفر المعلومات بدرجة كافية أمام  االجتماعية، وعدموالمعتقدات  من أهمها الظروف والتي 
وطنية  استراتيجيةعدم وجود ، باإلضافة إلى لفرص العمل وبرامج التدريب بالنسبةالمرأة 

 .فاعلة تستهدف النهوض بوضع المرأة في ليبيا
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  :  تقديم

  

مدخل تحليل السياسات العامة أحد المداخل الحديثة التي ظهرت نتيجة  يعــد  
التي شهدها علم السياسة، حيث يحظى مجال السياسات العامة باهتمام متزايد  المهمةالتطورات 

بل يتعداها  فقط، ال يتوقف عند وصف السياسات العامة من العلماء والمفكرين ألن هذا المدخل
و إلى تقويمها من خالل اآلثار التي تنتج عن تنفيذها أ ، إضافةليصل إلى كيفية صنعها وتنفيذها

  ."بنواتج السياسة العامة"  ما يعرف
عبارة عن خطة عامة يمكن القول في هذا السياق بأن السياسة العامة هي  وبصفـة  

ني تشريعات وقرارات ، وبالتالي يالحظ أن السياسة العامة تعكس عملية تبالدولة عمل تتبناها
  .عالن عنها من قبل مؤسسات الدولةرسمية يتم اإل

تداخل وتفاعل ثالثة عناصر أساسية، وهي العامة تجسد في واقع األمر  فالسياسـة  
د السلوك ، فإن األفعال تجسدولةالنوايا تعني ماذا ستفعل ال وإذا كانت. النوايا واألفعال والنتائج

ال الدولة أو تأثير ، وعليه فإن النتائج تعكس كل ما يترتب عن أفعالفعلي للحكومة أو الدولة
  .1على المجتمع ككل تهاسياسا

قتصادية االبطبيعة الحال عن اإللمام بالجوانب  يغنينااإللمام بالخلفية السياسية ال  إن  
عتبار أن السياسة العامة ال اية ذات العالقة بالسياسة العامة، على جتماعية والثقافية والنفساالو

قتصادية التأثير الظروف البيئية ا د أيضاًتعكس فقط الظروف البيئية السياسية، ولكنها تجس
   .2جتماعية والثقافية والنفسيةالوا

األولويات على  إحدىتبدو قضية النهوض بالمرأة وتمكينها كهذا اإلطار،  وفـي  
والعشرين، وتواجه  بداية القرن الحاديمنذ نهايات القرن العشرين و دول أعمال دول العالمج

الحكومات والمنظمات غير الحكومية وهيئات األمم المتحدة تحديات كثيرة مشتركة لجعل 
التنمية  خاصةً من جانبالتنمية بكل أبعادها،  عملية في أساسياً وفاعالً كامالً المرأة شريكاً

  .منتجة ومستفيدةباعتبارها ة البشري

                                                             
للنشر والتوزيع واإلعالن، ة الدار الجماهيري: مصراتة( ،2، طمصطلحات مختارة: موسوعة علم السياسةمصطفى عبداهللا خشيم،  1

 .283 ص ،)2004
 . 284، صالمرجع السابق 2
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 بنسبة األمر يتعلق عندما خاصةً العربية، المنطقة في ذروتها التحديات هذه وتبلـغ  
 ةضعيف للمرأة البشرية التنمية مؤشرات إن حيث ،الفردي الدخل ومستويات النمو معدالت
  .لآلمال ةومخيب

 في الكبير والتحسن ية،العرب المرأة حققتها التي الملحوظة اإلنجازات من فبالرغـم  
 القوى في األصعدة كافة على الطموحات دون زالت ما مشاركتها فإن العلمي، تحصيلها
 يشكل أن البديهي من فإنه عليه. الخصوص وجه على السياسية الحياة وفي  عام بشكل العاملة

 خاصةً بية،العر المنطقة في ومستدامة مناسبة إنمائية مستويات تحقيق أمام عائقاً الوضع هذا
 الرفاه من مستوى أعلى لتحقيق البشر لقدرات كامل توظيف هي التنمية أن اعتبرنا ما إذا

 رجاالً البشر كافة حقوق وتأمين ،جتماعيةواال االقتصادية الخيارات نطاق وتوسيع ،اإلنساني
سواء حد على ونساء.  

عالمي تكنولوجي تسعـى البلدان العربية إلى التجاوب مع نظام  هذا اإلطار وفـي  
ستقرار والكفاءة في المجاالت مما يتطلب التحديث واال ،وتسارع الخطى التطور يتسم بسرعة
 علىبلدان العربية تواجه تحديات صعبة غير أن ال. جتماعيةالقتصادية واالالسياسية وا

 ،لتحدياتتخاذ تدابير فعالة لمواجهة هذه ااجتماعية تحتم االقتصادية والالمستويات السياسية وا
فإن العوائق األساسية التي تواجه ، 2002نسانية العربية لعام وكما ذكر تقرير التنمية اإل

  .3القدرات البشرية وتخلف ،وعدم تمكين المرأة ،المجتمع العربي اليوم تتمثل في غياب الحرية
ة ودراسات المرأ صطالحات المتداولة في معظم أدبياتمن اال'' التمكين''كلمة  وتُعـد  
، تنبذ مبادئ عادلة لفرصٍ عند الحديث عن المساواة، وما يترتب عليها من إتاحة خصوصاً

، وبعيدة عن أشكال التمييز من حيث الجنس والعرق أهدافهألوانه و تعددتنحياز، مهما اال
  .جتماعية وغيرها من الفوارق المجتمعية المألوفةوالمعتقد والطبقة اال

رتبط اعقد الستينيات من القرن الماضي، حيث إلى  جذور مفهوم التمكين تعـودو  
 ،جتماعية للمواطنينالجتماعية المنادية بالحقوق المدنية واالظهور هذا المفهوم بالحركات ا

والعمل  قتصاد،الكا في عدة مجاالت،وستخدم مفهوم التمكين بعدة معاني اُومنذ ذلك الحين 
  .وكذلك في التنمية ،جتماعي والسياسيالا

                                                             
 .25 ، ص)2002أيقونات للخدمات المطبعية، : انعم( ،خلق الفرص لألجيال القادمة: 2002 ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية 3
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متد مفهوم التمكين كمصطلح للتعبير عن عملية فردية يأخذ فيها الفرد ا مـاك  
المجموعات  حمنيتم بموجبها عتبر التمكين عملية المسؤولية والسيطرة على حياته ووضعه، وي

  .4اجتماعية لها وتوفير العدالة االة حقوقهمشالمه
ثر إعالن الحكومات إبقوة في عقد التسعينيات  عاد مفهوم التمكين القول بأنويمكـن   

، ثم في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في 1994 عام في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في
ول دون تمكين المرأة في الجانب إزالة كافة العقبات التي تح والذي أكّد على ،1995 عام بكين
بنود التي من ال ن المؤتمر العديد، وتضمقتصاديال، لتتمكن من ممارسة دورها اقتصادياال

 ،والتدريب ،قتصاديةالالمساواة في الحصول على الموارد ا: تؤكد على تمكين المرأة، منها
 .قتصادية للمرأةالوالمعرفة التي تعزز المكانة ا

أصبحـت قضية المرأة وتمكينها ومحاولة إشراكها وإبراز دورها في هنا فقد  ومـن 
المعاصرة، حيث تم تناولها ودراستها من خالل  أهم القضايا العربية إحدى تنمية المجتمع

لحكم هتمام بهذه القضية من قبل أنظمة ازداد االاولقد ". قليميةالمؤتمرات واللقاءات المحلية واإل
شراك المرأة في الحياة العامة، وتمكينها وتفعيل دورها إلى العربية بعد أن تحولت قضية إ

األمم المتحدة كأحد المقاييس األساسية للتنمية منذ  قضية محورية بعد تبني معايير التمكين في
  .5"تسعينيات القرن الماضي

طار تمثل هذه الدراسة محاولة للتعرف على سياسات تمكين المرأة في هذا اإل وفـي  
والتي تعزز دورها في الحياة السياسية  ،التشريعات المتعلقة بعمل المرأة ليبيا ممثلة في دراسة

تفاقيات الدولية التي صادقت تماعية ومدى توافق هذه التشريعات مع االجقتصادية واالواال
  .تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاعليها ليبيا مثل 

  
  
  

                                                             
، )2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،: انمع(نحو نهوض المرأة في الوطن العربي، : 2005 تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 4

 .60ص 
السياسات في  ،"ستكشافيةادراسة : ت تمكين المرأة في ليبيابوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسا"العبيدي،  سليمان آمال 5

جامعة  واالستشاراتمركز البحوث : بنغازي(ير محمد زاهي المغيربي وآخرون، تحر أبحاث مؤتمر السياسات العامة،: العامة
 . 344 ص ،)2007، بنغازي
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  :الدراسات السابقة
مراجعة األدبيات السابقة خطوة مهمة مـن خطوات البحث العلمي، هدفها  تُعـد  

عملية المجال قيد البحث، وذلك من خالل المعرفة في  التعرف على خالصة الحالة التي عليها
ستفادة وقراءتها وتقييمها واال هتمام، والحصول عليهاتحديد مكان األدبيات السابقة في مجال اال

  .6منها في البحث الحالي
ستطاعت الحصول عليه من دراسات تتعلق افإن الباحثة تستعرض أهم ما  عليـه  

تلك الدراسات تعرضت لجانب معين من جوانب الدراسة قيد بموضوع الدراسة، سواء كانت 
  :يتراض تلك الدراسات على النحو اآلستعأو للدراسة ككل، ويمكن ا البحث

بوادر اإلصالح السياسي وأثره على "تحت عنوان  ،العبيدي سليمان دراسة آمال -1
ب ومنها من الجوان راًكثي تناولت الدراسة .20077 ،"سياسات تمكين المرأة في ليبيا

مبادرات  ىحيث تمثلت أول ،التحول الديمقراطي واإلصالح السياسي في ليبيا مسألة
 قتصاديالقتصادي المتمثلة في إعادة هيكلة نظامها االاإلصالح في محاوالت اإلصالح ا

قتصادي إلى نظام الفيه الدولة على النشاط ا ي التحول التدريجي من نظام تسيطروف
أكدت  .قتصاديمهم في النظام اال دة للقيام بدورالخاص بالعو عاللقط يسمح تدريجياً

النظام السياسي في ليبيا العديد من السياسات التي سعت إلى  الدراسة كذلك على تبني
تمكين المرأة من المشاركة في بناء البالد، حيث أكدت على النجاحات التي تحققت بفعل 

ج عنها من تشجيع للمرأة على المشاركة في السياسة التعليمية خاصةً تجاه المرأة، وما نت
واضحاً لمساهمة المرأة في مختلف  كما قدمت الدراسة تقييماً .مختلف نواحي الحياة

خلصت و .والمجتمع المدني والنظام القضائيقتصادي والسياسي ي المجال االف المجاالت،
وإنما ركز على  ،الخطاب اإلصالحي في ليبيا لم يستهدف المرأة تحديداً الدراسة إلى أن

قتصادي، وكذلك غياب عليها الطابع التنموي واال الكثير من القضايا العامة التي يغلب
مبدأ المساواة وعدم وجود آليات تضمن عدم التمييز ضد المرأة خاصة في تقلد المناصب 

قد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها العمل على إنشاء مراكز أبحاث و .السياسية
م بدراسات المرأة، وإعداد دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى محو أمية متخصصة تهت

                                                             
 . 190 ، ص)2005منشورات جامعة اإلمارات ، : أبوظبي(، مهارات البحث العلمي، نجيب الحصادي 6
 .مرجع سابق ،"ستكشافيةادراسة : ت تمكين المرأة في ليبيابوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسا"، العبيدي سليمان آمال 7
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متعلقة بالمرأة بما يتناسب مع القوانين المحلية ال المرأة القانونية والعمل على إعادة صياغة
 تفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا، والعمل على تعديل وإصالح القوانين التي الاال

 ،م العنف ضد المرأة بكافة أشكالهجروكذلك التوصية بسن قوانين تُتزال تميز ضد المرأة 
الدراسة بالعمل على خلق قاعدة للبيانات ترصد تطور حركة المرأة  أوصت كذلك

  .وترسيخ مبدأ المساواة في تقلد المناصب السياسية
 

،   ")2005-1977( ة السياسية في ليبياالمرأة والمشارك"، دراسة أم العز علي الفارسي  -2
حيث تناولت هذه الدراسة التحوالت السياسية التي مرت بها ليبيا، والتي تعتبر . 20068

عامالً مؤثراً في تطور مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وعبر التحوالت التاريخية 
قتصادي والسياسي الليبي، الرصدت الدراسة تأثيرات مختلفة على السياق المجتمعي وا

أيضاً مساهمة المرأة في العمل األهلي ومؤسسات المجتمع المدني،  تناولت الدراسةو
تشهد تغيراً كمياً  ،خاصةً في األجهزة اإلدارية والمهنية ،وأكدت على أن مشاركة المرأة

ولكن ما يثير القلق هو عدم تناسب هذا التغير  ،واضحاً في مستويات مشاركة المرأة الليبية
ع، فأعداد الخريجات والمتعلمات تعليماً عالياً ال يتناسب مع الكمي مع التغير النوعي المتوق

وكشفت الدراسة عن ضعف إسهام المرأة في  .والمهنية األنشطة الفاعلة في الحياة اإلدارية
وقد تناولت الدراسة أثر الجهود  قتصادية،العمل الحر وذلك بسبب تضارب القوانين اال

ليمية الدولية واإلق تفاقياتوالموقف الليبي من اال الدولية على المشاركة السياسية للمرأة،
وأوصت  ،وموقع المرأة الليبية في دليل التنمية البشرية ،والمؤتمرات الخاصة بالمرأة

ستحداث مراكز أبحاث ومعلومات تهتم بجمع وتبويب إسهامات المرأة في االدراسة ب
  .وذلك لرصد العراقيل التي تعوقها مختلف المجاالت

 
 ،قتصاديةالمرأة العربية والتنمية اال"تحت عنوان  ،من تحرير هبة حندوسةدراسة   -3

تناقش الدراسة موضوع . 20059 ،"جتماعيواال قتصاديالعربي لإلنماء االالصندوق 
قتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء مشاركة المرأة في النشاط اال

                                                             
 ).2008مركز الحضارة العربية، : هرةالقا(، )2005-1977(المرأة والمشاركة السياسية في ليبيا الفارسي، أم العز علي  8
    ، اء االقتصادي واالجتماعي، الكويتنمق مقدمة لندوة الصندوق العربي لإل، أوراالمرأة العربية والتنمية االقتصاديةهبة حندوسة،  9
  .)2003أكتوبر، (
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، باإلضافة إلى أهمية يع رائدات األعمالضرورة دفع وتشجالعولمة وتحرير التجارة و
تؤثر على نشاطها،  زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومجابهة المعوقات المالية التي

 اًأساسي عتبارها فاعالًباعلى التمييز الواضح والمتكرر ضد المرأة أيضاً  وتركز الدراسة
ة القيود التي تفرضها التقاليد في عملية التنمية، كما تناقش هذه الدراسة أيضاً سبل مواجه

 .قتصاديةالجتماعية والسياسية واالمن أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة ا
 

ن تضم .10 2006، "ختالفرأة في الجماهيرية المساواة مع االالم" تقرير التنمية البشرية، -4
 ،وضع المرأة نعكاسات التعليم والعمل علىاالتقرير لمحة تاريخية عن واقع المرأة الليبية و

والمرأة  ،والمرأة والتعليم ،مة في المجتمع الليبياالتقرير التنمية البشرية المستد وتناول
 رغم نهأ على التقرير دوأكّ، قتصاديوالمرأة والعمل والمشاركة في النشاط اال ،والصحة
 صبالمنا بتولي األمام إلى ندفاعالوا قيودها من للتحرر ودعوتها للمرأة الدولة تشجيع

 بنصوص واقعياً ذلك تمثل وقد ،جتماعيةواال واالقتصادية السياسية المجاالت في قياديةال
 وجدت المرأة بأن ذلك يعلل والتقرير. التردد من بحالة مشوباً كان تقدمها أن إالّ قانونية،
 ةالمرأ واقع االعتبار في المقدمة التشريعات تأخذ مل حيث له نفسياً تتهيأ لم وضع في نفسها

 وتطلب التشريعات، وتلك التوجه ذلك من تستفيد تجعلها التي والثقافية جتماعيةاال والمساحة
 ووجوب ،منها المرتقب الكلى للسلوك المكونة الجزئيات المرأة لتستوعب التدرج األمر
وقد تطرق  .وتربوية عالميةوإ ونفسية وثقافية اجتماعية بإجراءات تالتشريعا تزامن
 ،اتجاهاتهاطار التشريعي لعمل المرأة في القوى العاملة ومعدالتها وإلل أيضاً التقرير

وهي فئة من ، خالل فترة صدور التقريرقتصادية جديدة اوتحدث التقرير عن ظاهرة 
أن أغلب  إلى التقرير خلصو ".سيدات األعمال" تطلق على نفسها فئة قتصادياًاالناشطات 

ن الشكل ، إضافة إلى أاألعمال الخدمية البسيطةطار نشطة هذه الفئة يمكن تصنيفها في إأ
 .األخير الذي ستبدو عليه المرأة يعتمد على درجة وعيها بذاتها ودرجة إيمانها بدورها

 

                                                             
 .) 2006 ،الهيئة العامة للمعلومات: طرابلس ( ،ختالفأة في الجماهيرية المساواة مع االالمر :2006 ،شريةتقرير التنمية الب 10
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تمع الليبي بين تطور حركة المرأة في المج"تحت عنوان  ،دراسة آمال سليمان العبيدي -5
ستكشافية تهدف ي محاولة اهذه الدراسة ه .200411 ،"دراسة توثيقية: التمكين والتفعيل

تناولت الدراسة تطور حركة  وقد ،كة المرأة وتاريخها في ليبياإلى التعرف على وجود حر
نجازات التي تحققت للمرأة المرأة في ليبيا عبر الفترات التاريخية المختلفة، وأكدت على اإل

في ليبيا، والعمل والذي تمثل في سن القوانين المعززة لدور المرأة  ،على المستوى الرسمي
وقد  .قتصاديرة للنشاط االعلى تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع، منها القوانين المسي

نجازات التي تحققت للمرأة على المستوى الرسمي والذي أكدت الدراسة على أنه رغم اإل
بحقوقها نه تبرز مشكلة جهل المرأة أ تمثل في سن القوانين المعززة لدور المرأة الليبية إالّ

، رجع الدراسة السبب إلى غيابها وعدم مشاركتها في عملية صنع القراروتُ ،القانونية
المرأة في المناصب السياسية على مستوى السلطة  وتطرقت الدراسة إلى ندرة تواجد

ومحدودية دورها في ؤون االجتماعية، قتصار تواجدها على الشالتنفيذية واالتشريعية و
  .العمل النقابي

 
حيث ركزت الدراسة  .200812، "الثقافة السياسية في ليبيا"، راسة آمال سليمان العبيديد -6

وسياسات وممارسات النظام  ايديولوجيإعلى خمس قضايا كانت تمثل محاور أساسية في 
ية، المساواة ، المشاركة السياسالهوية، القبيلة والقبلية :وهي 1969عام الالليبي منذ  السياسي

وتقدم الدراسة  .)وحدة العربية والقضية الفلسطينيةال(القضايا العربية و مرأةبين الرجل وال
يديولوجيا والممارسة وحجم الهوة التي تفصل إلتحليالً موضوعياً لطبيعة التفاعالت بين ا

وهو بعنوان الفصل السابع من الدراسة  زبين المستهدف النظري والواقع العملي، ويركّ
تخلص فيه  ،على قضية  المرأة في المجتمع ،"تحول راديكالي :دور المرأة في المجتمع"

ستهدفت تشجيع النساء على لعب دور االباحثة إلى أن السياسات الرسمية والعملية للنظام 
نه رغم أو ،قتصادية داخل المجتمع الليبيالجتماعية والسياسية واجوهري في التغيرات اال

النظام التعليمي بمختلف مستوياته إالّ أن النساء حصائيات تؤكد تزايد عدد النساء في أن اإل

                                                             
دراسات في االقتصاد  ،"دراسة توثيقية: لتطور حركة المرأة في المجتمع الليبي بين التمكين والتفعي" آمال سليمان العبيدي، 11

 .74- 45ص ص ، )2004-2003(العشرون، والثالث و ، المجلد الثاني والعشرونوالتجارة
 2008منشورات جامعة قاريونس،: بنغازي (محمد زاهي المغيربي،  :، ترجمةالثقافة السياسية في ليبياآمال سليمان العبيدي،  12
 . 238- 205. ، ص ص)
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نه وفقاً لمصادر األمم المتحدة إقتصادياً حيث اال يزلن يلعبن دوراً محدوداً ضمن النشطين 
 .من إجمالي القوى العاملة في ليبيا )%10( 1994عام اللن في فإن النساء شكّ

قتصاد القومي ومستقبل اال التغيرات الهيكلية في"تحت عنوان  ،دراسة علي موسى الشرع -7
حيث ركزت هذه الدراسة على التغيرات الهيكلية ودورها في رفع  .199913، "عمل المرأة

خلصت هذه الدراسة إلى أن األهمية النسبية وقد  القتصادي،مساهمة المرأة في النشاط ا
التي  ز عملها في األنشطة الخدميةحيث تركّ ،لعمل المرأة زادت بسبب التغيرات الهيكلية

تالئم مستواها التعليمي ورغباتها وظروفها بنسبة أكبر من مجاالت العمل األخرى، ومن 
ختالالت الهيكلية التي تعاني الأهم التوصيات التي جاءت بها الدراسة هي ضرورة معالجة ا

نخراط المرأة في التعليم ومؤسسات اهمية بأقتصاديات العربية وزيادة الوعي المنها ا
ستمرار لفرص العمل التي قد يخلقها اتكون قادرة على مواءمة مهاراتها بالتدريب كي 

 . قتصادالا

 
 .199714، "القوى العاملة النسائية في ليبيا" تحت عنوان ،دراسة مفيدة خالد الزقوزي  -8

هذه الدراسة بمساهمة المرأة في مجاالت العمل عموماً، فهي تعرض لظاهرة دخول  اهتمت
لناحية النظرية موضحة أهم األسباب المؤدية لذلك وتشير إلى أهم المرأة سوق العمل من ا

 .في العمل واألجربشأن حقوق متساوية  التفاقيات العالمية التي اعتمدتها األمم المتحدةا
عتمادها على أهم بعمل المرأة في بعدها العالمي وا التشريعات الخاصة وتتناول الدراسة

والتي نصت المادة ، 18/12/1979في الجمعية العامة  عتمدتهاوالتي ا الدولية تفاقياتالا
نه إلى أ ، وتشير الدراسةضاء على أشكال التمييز ضد المرأةمنها على ضرورة الق )11(

ن هناك فجوة واسعة بين الحالة الفعلية للمرأة أ على الرغم من وجود التشريعات إالّ
وغالباً ال  ،العرفي سائداًيزال القانون ففي كثير من البلدان العربية ال  ،الوضع القانوني لهاو

 .عتراف بالحقوق التي يكفلها القانون المدني للمرأةيتم اال
 

                                                             
                ،)1999:شتاء(، الدراسات العليا ،"قتصاد القومي ومستقبل عمل المرأةالتغيرات الهيكلية في اال" علي موسى الشرع،13

 .75-62. ص ص
،              )1997: شتاء(، السنة الثالثة نسانيةالعلوم االجتماعية واإل ،"وى العاملة النسائية في ليبيا الق"مفيدة خالد الزقوزي،  14

 .322-306. ص ص
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  :مشكلة الدراسة
  

، أكدت وع تمكين المرأة في الوطن العربيتناولت موض بما أن معظم الدراسات التي  
ضعها كشريك يز وعلى جوانب القصور المختلفة التي تقف عائقاً أمام الدفع بالمرأة وتعز

نيفات المعتمدة بحسب التص فصنَّيفي هذا اإلطار فان الوطن العربي و ،حقيقي في المجتمع
ضمن فئة الدول النامية، ومن بين مؤشرات هذا التصنيف ما حددته تقارير التنمية البشرية 

الوطن العربي  ، حيث أكدت على أنما تعلق منها بالمرأة  اصةً، خاألمم المتحدة الصادرة عن
هل  ،القصورذلك تمكين المرأة مما يستدعي البحث عن أسباب  يعاني من قصور في مسألة

أم لوجود الفجوة بين  ؟أو ثقافية قتصاديةأم اسياسية  أمجتماعية اهي أسباب قانونية أم 
  ؟التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية

اتفاقية القضاء على بنود التوافق بين فإن مشكلة هذه الدراسة تدور حول مدى  عليـه  
وبين التشريعات  ،والتي صادقت عليها ليبيا المتعلقة بالعمل جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  .في مجال العمل الوطنية
ارها ن هذه الدراسة ستركز على تشريعات العمل في ليبيا باعتبإهذا اإلطار ف وفـي  

 .لتشريعاتافي تلك تحديد مركز المرأة مع  ،وهي حق العمل ،تنظم أحد الحقوق األساسية
  :تيةعلى التساؤالت اآل رتكزتوهي بذلك 

  

 مة للعمل ؟ما هو مركز المرأة في التشريعات الوطنية المنظِّ .1

ى القضاء علاتفاقية بنود مع  الوطنية المنظِّمة للعمل التشريعات توافقتمدى  إلى أي .2
 ؟ الخاصة بالعمل أشكال التمييز ضد المرأة جميع

  ن وجدت ؟في تنفيذ سياسات تمكين المرأة، إ ما هي أسباب القصور .3

  
  :فرضية الدراسة

تحقق من خاللها ال محتملة يمكن طرح في هذه الدراسة هي إجابةتُالتي  ةالفرضي إن  
حث في العالقة بين تشريعات تبن هذه الدراسة إوعليه ف. التي يقوم عليها البحث من األهداف
  : ةتيوتمكين المرأة من خالل الفرضية اآل ،العمل الليبية

والتي  ،تتوافـق تشريعات العمل الليبية مع نصوص االتفاقيات الدولية المتعلقة بتمكين المرأة"
  ."لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةصادقت عليها ليبيا ممثلة في اتفاقية القضاء ع
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  :المفاهيم تحديد
  

هي برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي  :السياسة العامة .1
  .15لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع

المرأة التمكين كعملية سياسية لمنح  ،في إطار هذه الدراسة ،قصد بهي :تمكين المرأة .2
ركة مع اآلخرين ستخدام القوة الذاتية للقيام بنشاطات مشتايعني كما أنه  حقوقها،

اكتساب مهارات تخاذ القرارات واإلحداث التغيير، وهذا قد يشمل القدرة على 
  .الوصول إلى الهدف

ي يصدرها القواعد القانونية العامة والمجردة والمكتوبة الت مجموعة من :التشريع .3
  .16، ويتعرض كل مخالف لها للجزاءالمشرع على وجه اإللزام

 التي القانونية القواعد مجموعة ،في نطاق هذه الدراسة ،قصد بهاي  :تشريعات العمل .4
  .العمل تنظيم بقصد ليبيا في التشريعية السلطة تصدرها

معرفة مدى االختالف في التطبيق بين  ،في هذه الدراسة ،قصد بهي :مدى التباين .5
ة اتفاقيالتشريعات المحلية واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا والممثلة في 

  .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الحدود التي اتفقت فيها التشريعات الوطنية  ،في هذه الدراسة ،قصد بهي: مدى التوافق .6

في ليبيا المتعلقة بتمكين المرأة في مجاالت العمل، مع االتفاقيات الدولية التي صادقت 
  .ال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكعليها ليبيا والممثلة في 

هي االتفاقية التي : جميع أشكال التمييز ضد المرأة للقضاء على االتفاقية الدولية .7
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها المؤرخ في 

، وهي تتعلق بوضع المرأة العائلي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، 1979\12\18
إلى تحقيق مبدأ المساواة في مختلف هذه المجاالت، كما أنها تنص على وتهدف 

بما في ذلك  (إذ أنها تقر بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة  الضمانات الكافية لذلك،

                                                             
 .15 ، ص) 1999المسيرة للنشر والتوزيع ، دار: ان عم(  يسي،عامر الكب :ترجمة ،العامة اساتالسي صنع أندرسون،جيمس  15
، )1988والتوزيع واإلعالن ، لنشرالدار الجماهيرية ل: مصراتة( ،العامة لعلم القانون النظريةعبد السالم علي المزوغي،  16

 .197ص
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للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقد صادقت عليها )  التدابير التشريعية
  . 16/05/1989ليبيا بتاريخ 

  

  :راسة أهداف الد
  : ةتيلغايات اآلتحقيق ا هذه الدراسة إلى تهـدف  

المرأة في مجاالت العمل ، ومدى مساهمتها في تعزيز تمكين الوطنيةتحليل التشريعات  .1
 .المختلفة

في التشريعات الليبية المختلفة التي تنظم عمل التعرف على نقاط القوة والضعف   .2
 .المرأة وتساهم في تمكينها

تفاقيات الدولية، التي ق التشريعات الوطنية مع نصوص االوافستكشاف مدى تا .3
 .ليبياصادقت عليها 

 

  :ومداخلها  مناهج الدراسة
ضية الدراسة هذه الدراسة على عدة مناهج ومداخل، وذلك للتحقق من فر عتمـدتا  

  : وتحقيق أهدافها، وهي
  

تشريعات الليبية ستخدم هذا المنهج لدراسة الي ،في هذه الدراسة: منهج دراسة الحالة
عن طريق دراستها من كافة الجوانب ، وذلك المرأة، خاصةً تلك التي تستهدف المتعلقة بالعمل
  .وتحليل كل الجزئيات المرتبطة بهابهدف التعمق 

  

ستخدم المنهج المقارن لغرض تحديد أوجه ي ،في إطار هذه الدراسة: المنهج المقارن
االتفاقية الدولية لمنع ب، ومقارنتها ة المعنية بعمل المرأةالتغير والتطور في التشريعات الليبي

  .جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

ستخدم هذا المدخل للتعرف على مدى ي ،في هذه الدراسة: مدخـل السياسـة العامـة
التشريعات الخاصة بتمكين  د سياسات لتمكين المرأة في ليبيا من خالل التركيز علىوجو
  .تفاقيات الدوليةاكبتها لالرأة، ومدى موالم
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لغرض الوصول الى نتائج عامة عن تطور  ،ستخدم في هذه الدراسةي: المدخل التاريخي
  .اوضاع المرأة في ليبيا عبر فترات زمنية مختلفة

  

ستخدم هذا المدخل في دراسة وتحليل القوانين ي ،في إطار هذه الدراسة: المدخل القانوني
اركتها في مجاالت العمل لدولة الليبية المتعلقة بالمرأة ومشوالتشريعات الصادرة عن ا

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة المختلفة، كذلك في دراسة وتحليل بنود 
  .ليبياعليها  صادقتالتي  المتعلقة بالعمل

  

  :أساليب وأدوات جمع البيانات
  

عتماد على أدوات اللى تحقيقها، سيتم التعدد األهداف التي تسعى هذه الدراسة إ نظـراً  
  :  ييأتما  بحثية مختلفة لجمع البيانات والمعلومات، منها

  

وذلك لتحليل التشريعات التي تتطرق لقضية تمكين ومشاركة المرأة في : أداة تحليل المضمون
بعض التقارير ذات العالقة بالدراسة بهدف اإلجابة عن  تحليل كذلك قتصادي،الالنشاط ا

 .تساؤالت الواردة في مشكلة البحثلا
  

ستخدام الوثائق والتشريعات والقرارات اوذلك من خالل : الدراسات المكتبية والوثائقية
المتعلقة بموضوع الدراسة، إضافة إلى األدبيات المختلفة من كتب ودوريات ورسائل جامعية 

  .وانب الدراسة المختلفةتتناول ج
  

 التشريعات  عدد من المقابالت مع بعض الناشطين في مجالسيتم إجراء  :المقابلة الفردية
  .وحقوق المرأة وقضايا تمكينها

  

  :حدود الدراسة
مة لعمل المرأة ستقتصر هذه الدراسة على تحليل التشريعات المنظِّ: الحدود المكانية  

اقية وتحليل االتفوالصادرة في ليبيا، وذلك للتعرف على سياسات تمكين المرأة في هذا المجال 
 .جميع أشكال التمييز ضد المرأة للقضاء علىالدولية 
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، وفيه صدرت بعض 1989 تبار فرضية الدراسة بدايةً بعامخاسيتم  :الحدود الزمنية  
الوثائق والتشريعات الهامة مثل قانون حق المرأة في تولي الوظائف القضائية الذي صدر في 

جميع أشكال  للقضاء علىالدولية  ى االتفاقية، وهو العام الذي صادقت فيه ليبيا عل1989عام 
بشأن  )12(صدر قانون رقم وفيه كختام لفترة الدراسة  2010، وتنتهي بعام التمييز ضد المرأة

  .عالقات العمل
  

  :تقسيمات الدراسة
  

تتكون هذه الدراسة من مقدمة وثالثة فصول، وخاتمة، تتبعها قائمة المراجع   
  :تها على النحو اآلتيوالمالحق، ويمكن ذكر محتويا

  

وتتضمن التعريف بالدراسة، والدراسات السابقة لها، وشرح لمشكلة الدراسة : المقدمة -
باإلضافة إلى التطرق للمفاهيم التى حوتها هذه الدراسة وعرض ألهميتها وتحديد ألهدافها 

  .والمناهج المتبعة فيها وأدوات جمع بياناتها ومعرفة حدودها المكانية والزمنية
  

يتناول المبحث . ، وينقسم إلى ثالثة مباحث"السياسة العامة والتمكين"بعنوان : الفصل األول -
األول اإلطار النظري لدراسة السياسة العامة، حيث يتعرض هذا المبحث إلى المفاهيم العامة 

هوم للسياسة العامة، والتطور التاريخي لحقل السياسة العامة، أما المبحث الثاني فيتناول مف
التمكين وتطوره، واالتجاهات العامة لسياسات تطوير المرأة، وصوالً إلى مؤشرات ومستويات 
التمكين وأهم االنتقادات لمفهوم التمكين، أما المبحث الثالث فيتناول تطور أوضاع المرأة في 

  .ليبيا كإطار تاريخي، وحق المرأة في العمل
  

، وينقسم إلى مبحثين، يتعرض "رأة في ليبياسياسات تمكين الم"بعنوان : الفصل الثاني -
المبحث األول منه إلى اإلطار القانوني لسياسات تمكين المرأة في ليبيا، وذلك بدراسة أهم 
تشريعات العمل الوطنية خالل فترة الدراسة، وصوالً إلى معرفة معوقات تمكين المرأة في 

العاملة، ومصادر األحكام المناهضة له، ليبيا، أما المبحث الثاني فيتناول التمييز ضد المرأة 
  .وأوجه التمييز، وأهم األثار المترتبة على التمييز، وأسباب استمراره
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مدى التوافق بين التشريعات الليبية في مجال العمل وبنود اتفاقية "بعنوان : الفصل الثالث -
ول المبحث األول من ، حيث يتنا"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعمل

الفصل المبادرات الدولية لتعزيز النهوض بالمرأة، ومعرفة دور المنظمات الدولية في حماية 
أما المبحث الثاني فيتناول . المرأة العاملة، وصوالً إلى اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

ومعرفة الموقف  التعريف باالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
العربي وموقف ليبيا من االتفاقية، أما المبحث الثالث فيتناول تقويم التشريعات الليبية المنظِّمة 
للعمل على ضوء التزامها ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال 

ت الليبية المنظِّمة للعمل العمل، وصوالً إلى المقارنة بين األداء المعياري والفعلي للتشريعا
  .وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل

  

حيث تحتوي على خالصة ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وإجابة التساؤالت  :الخاتمة -
  .الواردة في الدراسة
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  األول الفصل
  السياسة العامة والتمكين

  
  

  .اإلطار النظري لدراسة السياسة العامة: األولالمبحث 
  .مراجعة عامة_ مفهوم التمكين : المبحث الثاني

  .إطار تاريخي_ تطور أوضاع المرأة في ليبيا : المبحث الثالث
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  األول الفصل
  السياسة العامة والتمكين

  
  : تقديم

 اتجهت حيث منفصلين، غير لكنهما مستقلين، حقلين بين الربط ةالدراس هذه تحاول  
فإن هذه  عليه سياسية، غير أبعاد إلى المرأة تمكين موضوع تناولت التي الدراسات معظم

 إلى وصوالً التمكين، ومفهوم العامة، للسياسة األساسية المفاهيم بين الربط إلى تسعى الدراسة
  .للمرأة التمكين بسياسات التعريف

  

 مفهوم األول المبحث يتناول مباحث ثالثة إلى ينقسم الفصل هذا فإن اإلطار هذا وفي  
 كما العامة، السياسة صنع وعملية ،العامة السياسة صنع نماذج الى إضافة العامة السياسة
 هذا به مر الذي التاريخي التطور أما .التقويم وعملية التنفيذ مراقبة على الفصل هذا يركز
 الحقل تطور تتناول والتي األولى المرحلة منها رئيسة، مراحل ثالث الى تقسيمه تم فقد الحقل

 ما فترة في الحقل تطور تتناول الثانية  مرحلةالو األولى، العالمية الحرب قبل ما مرحلة في
  .الثانية العالمية الحرب بعد ما ةمرحل هيف األخيرة المرحلة أما والثانية، األولى الحربين بين

  

 .المرأة تطوير لسياسات العامة واالتجاهات التمكين، مفهوم يتناولس الثاني المبحث ماأ  
 المبحث في حين سيتناول .المرأة دور تناولت التي التنموية المداخل أهم الى يتطرق كما

 الشريعة في المرأة إلى إضافة ليبيا، في المرأة أوضاع تطورل التاريخي اإلطار الثالث
 انعكاسات المبحث هذا سيتناول كما ،العامة الحياة في الليبية المرأة مشاركة روتطو ،اإلسالمية

 ليبيا في المرأة حقوق إلى التطرق سيتم وأخيراً ،الليبية المرأة وضع على والعمل التعليم
  .  التشريعية وضماناتها
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  األول المبحث
  إطار تحليلي: مفهوم السياسة العامة

  
ياسات العامة، شأنه في ذلك شأن الحقول االجتماعية األخرى، شهد حقل السلقـد   

 صنعها، ومؤسسات السياسات وصف تجاوز حيث الثانية، العالمية الحرب بعدتطوراً هائالً  
وقد أدركت الحكومات على  تحليلها، وأساليب ومراحلها السياسات هذه تحليل إلى ليتطرق

ة أنها بحاجة إلى دعم ومساندة شعوبها لما تتخذه تباين أنظمتها السياسية واتجاهاتها الفكري
وحتى يتحقق لها . من قرارات، وما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف واألوقات

ذلك، فإنها أخذت تسعى جاهدة إلى حل مشاكلهم واالستجابة لمطالبهم المتنوعة من خالل 
لمنافع وتخفيف المعاناة عن مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق جملة من ا

  ."بالسياسات العامة"رفت فيما بعد والتي ع ،الغالبية منهم
  

شرائح واسعة على إن ما يميز السياسات العامة هو شمولية نتائجها ففي هذا السياق   
إن لم يكن المجتمع كله، مما يؤكد االهتمام بصياغتها أو رسمها بشكل يؤدي الى  ،من المجتمع

تقليل احتماالت فشلها  إضافة إلى جاحها وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها،زيادة فرص ن
فالسياسات العامة التي تصاغ بشكل دقيق باالعتماد على معلومات . إلى أقل نسبة ممكنة

محددة، تجنب المجتمع الكثير من التضحيات واآلالم واإلحباط الذي يصاحب تنفيذ السياسات 
  .رسومة بشكل غير صحيحالعامة الفاشلة أو الم

  

 والعامة الخاصة الحياة أوجه كافة في تتدخل العامة السياسة إن القول ويمكن  
 بين العالقة لتنظيم المختلفة القرارات إصدارو القوانين بوضع الدولة تقوم حيث للمواطنين،
   .الدولي النظام أطراف وبقية الدولة بين أو والدولة، المواطنين بين أو المواطنين،

 العامة بالمشكالت وثيقا ارتباطاً مرتبطاً مجاالً العامة السياسات عتبرت طاراإل هذا وفي   
  . اليومية الحياة في تبرز والتي للجدل المثيرة

وفي هذا المبحث سوف نتناول مفهوم السياسة العامة وربطه بقضايا الشؤون   
نماذج صنع السياسات العامة  المجتمعية العامة ومجاالته وسوف يتم التطرق فيه أيضاً إلى

وعملية صنعها وتنفيذها وتقويمها باإلضافة إلى التطور التاريخي لحقل السياسة العامة من 
  .خالل ثالثة مراحل
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   :العامة السياسة مفهوم: أوالً
  

 في المستخدمة المصطلحات من كثير مثل العامة السياسة لمصطلح التعريفات تتعـدد  
 التي األسس في واالجتماع، العامة واإلدارة السياسة علماء تباين قدو االجتماعية، العلوم

 وحاجات بقضايا المفهوم هذا الرتباط وذلك العامة، للسياسة تعريفهم عند منها ينطلقون
 أنها على السياسية المصطلحات معجم في فتُعر العامة فالسياسة ،17المختلفة المجتمع

 بصدد السياسي النظام ومخرجات قرارات تشكل التي ،الحكومية والبرامج القواعد مجموعة"
 هذا استخدام في الخلط من نوعاً يعكس التعريفات في التعدد كان وإن هذا ،18"معين مجال

 توجهات في اختالفاً يكون ما بقدر المضمون حول أساسياً اختالفاً يمثل ال ذلك أن إالّ ،المفهوم
 مفهوم تحديد في استخدمت التي التعريفات أهم استعراض اإلطار هذا في يتم وسوف البحاث،
  .العامة السياسة

  

 ،"وبيئتها الحكومية الوحدة بين العالقة" بأنهاالسياسة العامة  ايستون ديفيد عرف قـدو  
 بهدف معروفون فاعلون يتخذها قرارات مجموعة" أنها على ريتشاردهوفيريت يعرفها كما

 أو لشخص مقترح عمل برنامج بأنها" فيعرفها فريدريك كارل أما ،19"عام غرض تحقيق
 تجاوزها المراد والمحددات المستهدفة الفرص لتوضيح محددة بيئة نطاق في حكومة أو جماعة
 واإلجراءات العمليات تلك بأنها" القوي عبد خيري ويعرفها ،20"هدف إلى للوصول سعياً

 ،المشكلة تعريف على اتفاق إلى التوصل بقصد الحكومة تتخذها التي السياسية وغير السياسية
 في إقراره يقترح الذي البديل الختيار تمهيداً بينها المفاضلة وأسس حلها بدائل على والتعرف

  .21"للمشكلة حل على ملزمة عامة سياسة شكل
  

 اعتبر حيث األهداف عنصر على العامة للسياسات تعريفه في داي ركّز وقـد  
 من لمجموعة اختيار وعملية األهداف، من مجموعة أو هدف" عن عبارة العامة السياسات
  .22"النية هذه تنفيذ ثم ، حولها النية إعالن توافر مع األهداف لهذه تقود األفعال

                                                             
 ، ص)2001 وزيع،والتدار المسيرة للنشر  :انعم( ،في البيئة والتحليل يمنظور كل العامة السياسة اوي،فهمي خليفة الفهد 17

32. 
 .212 ، ص)1994مركز البحوث والدراسات السياسية ،: لقاهرةا( ،المصطلحات السياسية معجم ،)رتحري(نيفين مسعد 18
 .212 ص ،السابق المرجع 19
 .213 ص ،السابق المرجع 20
مجدالوي  دار: نعما( ،السلطةإدارة  ستراتيجيةادراسة معاصرة في : سياسات العامةالالسياسية و النظم جي،الخزر كامل ثامر 21
 .29-28. ص ص ،)2004 لتوزيع،وا لنشرل

غير  كتوراهرسالة د ،1981-1974ة االقتصاديات السياسات العامة في مصر مع التطبيق على السياس صنعقنديل،  أماني 22
 .19 ص  ،)1986 قتصاد والعلوم السياسية،كلية االالقاهرة، جامعة القاهرة، (منشورة، 
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 الحكومة به تقوم الذي الهادف السلوك" ذلك نهاأ على العامة السياسات تعريف وتـم  
 وفقاً آلخر مجتمع من المقام ذاه في العام مفهوم يختلف حيث عام، مجال في الهيئات إحدى أو

 الدولة وعالقة السياسي النظام لتوجهات وفقاً وكذلك السائدة، يولوجيااأليد أو الثقافة لطبيعة
 األهداف من مجموعة" بأنها االجتماعية للعلوم الدولية الموسوعة عرفتها وقـد. 23"بالمجتمع
  .24"تنفيذها وكيفية األهداف وضع كيفية تحدد القرارات مجموعة تصاحبها األساسية والبرامج

  

 مفهوم يربطوا أن واالجتماع العامة واإلدارة السياسة علماء من المعنيون حاول كما  
 والمطالب بالحاجات تتمثل التي ومجاالتها العامة المجتمعية الشؤون بقضايا العامة السياسة
   :لآلتي وفقاً وذلك ،25والمشكالت والقضايا

  

هي القدرة التي يحظى بها شخص ما للتأثير  :منظور ممارسة القوة السياسة العامة من. 1
 ،المال ،اإلكراه( ومن مظاهر القدرة ،على األفراد والجماعات والقرارات ومجريات األمور

ومن خالل هذا المنظور تعكس السياسة العامة إمكانيات الصفوة . )الخبرة الشخصية ،المنصب
، حيث تكون السياسة العامة ما هي إالّ ى القيم الهامةالمجتمع للحصول علفي تأثيرهم على 

انعكاس لوجهات نظر وإرادة أصحاب النفوذ للسيطرة على النظام السياسي ومؤسساته 
  .26المختلفة

  

بوصف الحكومة سلطة تمارس السيادة في الدولة : السياسة العامة من منظور الحكومة. 2
رجياً، فالسياسة العامة ينظر لها بأنها ممارسة ألجل حفظ النظام وتنظيم األمور داخلياً وخا

ويرى البعض أن السياسات العامة ما هي إالّ  27.التخاذ القرارات ورسم السياسات العامة
 جيمس اندرسون، وعلى هذا األساس فقد عرفها مواجهة المشكالت، وتحقيق األهدافأفعال ل
لمشكلة أو لمواجهة قضية أو صدي منهج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في الت"بأنها 

  .28"موضوع
ن تفعله أو ال أهي ما تختار الحكومة "فيرى أن السياسة العامة  توماس داي أما  

حيث ال يقتصر مفهوم السياسة العامة في هذا التعريف على ما تقوم به الحكومات بل  ،"تفعله
                                                             

            ،)1988 سية،والدراسات السيا ثمركز البحو:  القاهرة( ،السياسات العامة في مصر تحليل، )تقديم(دين هالل ال علي 23
 .هـ، و .ص ص
 .18 ، صمرجع سابق يل،قند أماني 24
  .90-85 .ص ص ،سابق مرجع ،خليفة الفهداوي فهمي 25
 .339- 328 .، ص ص)1977غريب للطباعة، دار: قاهرةال( مة،أمين سال: ترجمة ،الرأي العام جون جورج، ،هولوداي هاري 26

 .32 ص ،قساب مرجعفهمي خليفة الفهداوي، : نع نقالً
 .90-85 .ص ص ،سابق مرجع ،خليفة الفهداوي فهمي 27
 .15 ص ،سابق مرجع درسون،جيمس أن 28
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تتبعها جهات معينة في ، فالسكوت عن مواقف معينة ل كذلك امتناع الحكومة عن التصرفيشم
  .29الدولة هي في واقع األمر سياسة مقصودة تتبعها الحكومة بغية تحقيق أهداف وبرامج معينة

  :30تتميز السياسات العامة بعدة سمات منها وبصفـة عامة
تتميز السياسات العامة بمجموعة من التدابير وبمضمون محدد، هذا المضمون في ذاته . 1

لمفترض أن يتجه إليها الباحث لدراستها، وهذا التركيز على المشكلة التي من ا هو
مضمون السياسات أكثر من التركيز على العمليات التي أنتجتها هو أحد السمات المميزة 

  .لدراسة السياسات العامة
تتضمن السياسات العامة عناصر التخاذ القرار، أو لتخصيص الموارد، وذلك بطريقة . 2

 .سلطوية

سات العامة إلى إطار عام للفعل، ووجودها ال يفترض بالضرورة وجود تشير السيا. 3
 .املةاستراتيجيات ش

السياسات تؤثر بمضمونها على عدد من األفراد أو الجماعات، التي يمكن أن تتغير . 4
 .مصالحها ومواقفها وسلوكها بطريقة أو بأخرى

، فأي سياسة مضمرة ؤسسها إلى توجهات صريحة أوعادةً ما ترجع األفعال التي ت .5
  .تصاغ عادةً لتحقيق أهداف أو تأسيس قيم أو إشباع حاجات

 

 ورغم ،العامة السياسات مفهوم تحديد في التباين رغم أنه إلى هنا اإلشارة تجـدر  
 تتعدى ال العامة السياسات دراسة أن على اإلتفاق تم أنه إالّ الدراسات، وأهداف أولويات تعدد
 أن إلى باإلضافة تنفيذها، أو صنعها عملية أو العامة السياسات ونمضم هي؛ مجاالت ثالثة
  :31منها العامة السياسات تعريفات أكثر فيها تشترك أساسية أركاناً هناك
   .األهداف من مجموعة أو هدف وجود - 
  .األهداف هذه تحقق التي األفعال مجموعة أو للفعل اختيار وجود  - 
  .السياسات هذه إعالن - 
  .لسياساتا تنفيذ - 

                                                             
              ،) 2006 يع،والتوز رللنش فالحمكتبة ال: انعم ( ،وتنفيذ وتقييم وتحليل السياسة العامة رسمقاسم القريتوي،  مدمح 29

 .28-27.ص ص
في  السياسات العامة تحليل، )تقديم(، في علي الدين هالل "والمنهجية نظريةوالقضايا ال ةالسياسات العام تحليل"، ينساي السيد 30

 .9-7. ص صمرجع سابق،  مصر،
 .44 ، ص)1991: ديسمبر(، الثاني العدد ،المجلة العربية للتربية ،"اتالمناهج والتطبيق: التعليميةالسياسات  تحليل"قنديل،  أماني 31
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هي عبارة عن  خشيم عبداهللا مصطفى عند العامة السياسات فإن السياق هذا وفـي  
الحظ أن السياسة العامة تعكس عملية تبني تشريعات ، وبالتالي ي"خطة عمل تتبناها الدولة"

  .32وقرارات رسمية يتم اإلعالن عنها من قبل مؤسسات الدولة
وهي  ؛تداخل وتفاعل ثالثة عناصر أساسية فالسياسـة العامة تجسد في واقع األمر  

وإذا كانت النوايا تعني ماذا ستفعل الدولة، فإن األفعال تجسد . النوايا واألفعال والنتائج
السلوك الفعلي للحكومة أو الدولة، وعليه فإن النتائج تعكس كل ما يترتب عن أفعال الدولة 

  .33أو تأثير سياسات الدولة على المجتمع ككل
  

و لتعريف السياسة العامة وهي إما أن تكون متغيراً تابعاً، أثالثة أنماط  خشيمدد ويحـ  
عتبر يعلى السياسة العامة لتؤثر عوامل  تجتمع عدة، فعندما متغيراً مستقالً أو كالهما معاً

 ،متغيراً تابعاً، وعندما تؤثر السياسة العامة في العوامل األخرى فإنها تعتبر متغيراً مستقالً
، 34الوقتنفس  نتيجة وسبباً فيمع السياسة العامة كعملية فإنها تعتبر  التعاطيعندما يتم و

  :35وذلك على النحو اآلتي
  

نتيجة قيام النظام السياسي بممارسة نشاطاته من خالل : السياسة العامة كمتغير تابع •
ي السلطة التشريعية، حيث تختص السلطة التشريعية بسن القوانين والتشريعات الت

تنظّم الحياة العامة في إطار الدولة، ويالحظ أن هذا التعريف يؤكّد على السياسة العامة 
في حد ذاتها وبالتالي ينصب محور التركيز على السبل المتاحة لتحسين المحتوى حتى 

 .يمكن صناعة قرارات أفضل

الدور حيث يركز هذا النوع من التعريفات على أهمية : السياسة العامة كمتغير مستقل •
الذي تلعبه السياسة العامة كعامل مؤثر في العديد من المجاالت داخل وخارج إطار 
الدولة، فالسياسة العامة وفق هذا المنظور تؤثر على القطاعات المختلفة مثل التعليم، 
الصحة، وغيرها، لذا محور التركيز لم ينصب على السياسة العامة في حد ذاتها ولكنه 

القطاعات والنشاطات المتأثرة بالسياسة العامة خالل مراحل  تعدى ذلك إلى تحديد
 .تشكلها المختلفة
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، وبالتالي نفسه الوقت متغيراً تابعاً ومستقالً في حيث تعتبر :السياسة العامة كعملية •
يالحظ أن هذا المفهوم يضفي سمة التعقيد والتداخل على المراحل المختلفة للسياسة 

ر فإن السياسة العامة تعتبر عملية تتأثر بالبيئة المحيطة بها، العامة، ووفقاً لهذا المنظو
وتكون بالتالي نتيجة لتفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية إلى جانب كونها 

نظام "و "بالنتائج"نظام ما يعرف  يؤثر في البيئة المحيطة من خالل متغير مستقل
  .المحيطة بأبعادها وجوانبها المختلفة التي تؤثر بدورها في البيئة "التغذية العكسية

  :36تيةإن المفهوم الشامل والمعقّد للسياسة العامة يأخذ في الحسبان العناصر الخمسة اآل
1-  د عملية تنسيق وتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، سواءإن السياسة العامة تجس

أم غير رسمية  أكانت رسمية متمثلة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
متمثلة في التنظيمات غير الرسمية كالنقابات والروابط المهنية وتنظيمات المجتمع 

 .المدني

 .إن عملية التنسيق والتعاون تشمل بطبيعة الحال السلطات الثالث -2

 .إن الجهاز التنفيذي يلعب دوراً هاماً في المراحل المختلفة لصنع السياسة العامة  -3

كس بطبيعة الحال المصلحة العامة، وبالتالي فهي على صلة إن السياسة العامة تع -4
 .مباشرة ووثيقة بالمجتمع والحياة اليومية للمواطنين

إن المصلحة العامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها تختلف عن المصلحة الخاصة  -5
 .لجماعة مصلحية أو نخبة سياسية معينة

  

سة العامة، البد من معرفة أهم نماذج صنع وفي هذا اإلطار بعد أن تعرفنا على مفهوم السيا
  .السياسات العامة

 

  :نماذج صنع السياسات العامة
  

تخرج عن مجاالت أو مستويات تفق الباحثون على أن دراسة السياسات العامة ال ا  
 ،فهي إما تتجه إلى مضمون هذه السياسة أو إلى تنفيذها أو تتجه إلى عملية صنعها: ثالثة

  :37يتلنماذج على النحو اآلويمكن ذكر هذه ا
  

يمكن أن نُميز في إطار هذا النموذج بين نمطين من صنع  :النموذج العقالني الرشيد -1
السياسات العامة، يركّز النمط األول على أن تحديد قيم وأهداف وخيارات وبدائل 
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داف واأله صنع القرار يتم في وقت واحد، بينما يركّز النمط الثاني على أن تحديد القيم
نتقال إلى دراسة وفحص الخيارات والبدائل المختلفة يتم في المرحلة األولى، ثم يتم اال

 .38لتحقيقها
 

يدور هذا النموذج في اإلطار الفكري الليبرالي الذي يركّز  :نموذج اإلضافة التدريجية -2
على تعددية وتنافس مراكز ونخب صنع القرار، وهو مستمد أساساً من تجربة 

ت الغربية وخاصةً عن تصور المدرسة الليبرالية التعددي ألنماط العمليات الديمقراطيا
 .39السياسية، وعمليات صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية

 
يستند هذا النموذج على أن هناك مجموعة شبه ثابتة من األفراد تستمر  :نموذج النخبة -3

ة رغم اختالف القضايا، وتغير في ممارسة نفوذها وتأثيرها على صنع السياسات العام
القيادات السياسية في السلطة التشريعية والتنفيذية، والنخبة هنا تستمد سيطرتها 
ونفوذها من واقع سيطرتها على المؤسسات االقتصادية والمالية الكبرى، أما القيادات 

دونه الرسمية المنتخبة والتي تصنع قرارات السياسات العامة فإنها تستجيب بوعي أو ب
 .40لتفضيالت هذه النخبة ورغباتها

  

وفي هذا السياق سيتم التعرف على عملية صنع السياسات العامة، وتنفيذها، ومراقبة 
 .التنفيذ، وتقويم هذه السياسات

  

  :العامة السياسات صنع عملية
 تتضمن بدورها وهي العامة السياسات صنع كيفية في تبحث التي الخطوة وهـي  
  : العمليات من أخرى مجموعة

  .بشأنها العامة السياسة قرار اتخاذ المراد االجتماعية المشكلة على التعرف - 
  .السياسات صنع مراكز إلى االجتماعي الميدان من المشكلة نقل أساليب معرفة - 
  .فيها مصلحتها أوجه وكشف المشكالت هذه عن المعبرة الفواعل على التعرف - 
  .41القرار اتخاذ في مليةالعا اآلليات على التعرف ثم - 
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  :العامة السياسات تنفيذ عملية
  

 وعادةً ،التنفيذ مسؤولي إلى وشرحه العامة السياسات قرار أهداف إيصال وتقتضـي  
 غير بشكل األخرى القطاعات مستخدمي وكافة مباشر بشكل العامة اإلدارة موظفي يكونون ما

  .مباشر
 المتكاملة، التنفيذية والمشروعات لبرامجبا القيام يعني العامة السياسات تنفيذ إن  
  : ييأت ما العامة للسياسات التنفيذية النشاطات ويتضمن

  

 على بناء العامة السياسات بتنفيذ المعنية والمؤسسات األجهزة بين والتعاون التنسيق. أ
 .والقانوني الوظيفي االختصاص أسس

 واإلعالمي االجتماعي والوعي شريعيالت اإلطار حيث من للتنفيذ المالئم المناخ توفير. ب
 .الفعالة والقيادة تصالواال والتدريب

 .والمدربة المؤهلة البشرية الكفاءات وتوفير التقنية ستخداما. ج

 عنصر التمويل ألن العامة السياسات برامج لتطبيق المالئمة المالية المخصصات توفير. د
 .42بدونه عامة سياسة أي تنفيذ يمكن ال حيوي

  

  :التنفيذ مراقبة يةعمل
  

 حتى العامة السياسات في المتخذة القرارات وفق رقابية نماذج إعداد من البد وهنـا  
 استهالك في واإلسراف التطبيق في نحرافاتاال كشف إلى تهدف التي المراقبة عملية تسهل

  . لها المرصودة العامة الموازنة

  
  :التقويم عملية

  

 أجل من الجهد وبذل التطبيق في نحرافاتاال يحتصح في الذهن إمعان عملية وهـي  
  .ةجديد عامة لسياسات قوانين مشاريع بمثابة تكون جديدة اقتراحات صياغة

 التقويم عملية وتتضمن ،العامة السياسة مراحل ةلكاف وموازية متواصلة عملية وهـي  
 وفقاً المالئم تجاهاال في العامة السياسات سير لضمان والمعلوماتية والتغذية المستمر التحليل
 دراسات إجراء وموضوعية علمية بطريقة العامة السياسات تقويم ويتطلب المحددة، للمعايير
 وشاملة عقالنية عملية التقويم يكون وأن المالئمة، والفنية العلمية المنهجية تباعبا منظمة

 التحليل يتضمن ةالعام السياسة تقويم فإن وهكذا العامة، السياسة مراحل كافة في ومتواصلة
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 لتحليل) وصفية( ونوعية كمية أدوات ستخداما ويمكن السياسات، لهذه والعلمي المستمر
  .43مراحلها مختلف في وتقويمها العامة السياسات

  

 طرق وتوضيح مشكالتها أهم تحديد إلى العامة للسياسات التنفيذي األداء تقويم ويهدف  
 السياسة تصميم إلعادة المزمعة، األهداف تحقيق في العامة السياسات فاعلية وبيان مواجهتها،

 بإدارة مرتبطة أنواع العامة السياسات ولتقويم .المحيطة البيئية المتغيرات تالئم حتى العامة
  : 44أبرزها التحليل في العامة السياسات

  

 يةفاعل بمدى ومقارنتها التشريعية القرارات اتخاذ ناحية من العامة السياسات صنع تقويم. 1
  .التطبيق في التنفيذية اإلجراءات

 الخطط إنجاز في وفاعليتها العامة للسياسات والتنظيمي الهيكلي باإلطار المتعلق التقويم. 2
 وتناسب التخطيط، عوامل مثل السياسي، النظام قطاعات في الحكومية والبرامج واألهداف
  .العامة السياسات إدارة واستقرار األهداف،

  

   :العامة السياسة لحقل التاريخي رالتطو:  ثانياً
  

 التي الهامة المواضيع من يعتبر للمواطنين اليومية بالحياة العامة السياسة ارتباط إن  
 عتبرتُ الصدد هذا وفي العلمي، البحث ومؤسسات والسياسيين الباحثين اهتمام على تستحوذ

ويمكن تقسيم  ،المجتمع افأهد لتحقيق أساساً الدولة نشاط أوجه مختلف في العامة السياسات
 واإلداريين السياسيين التطور الذي مرت به السياسة العامة إلى بروزها كحقل علمي شغل

  :كاآلتي وهي متتالية مراحل ثالث إلى األكاديميين والخبراء والقادة
  
  :األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة: األولى المرحلة 
  

 الفكر أدبيات أن تؤكد األوائل السياسيين مفكرينوال الفالسفة كتابات أنتجته ما إن  
 للدولة، المؤسسي التكوين على منصبةً الحكم بنظم خاصاً هتماماًا اهتمت قد التقليدي السياسي
 دراساتهم ركزت لذلك نتيجة الحكومة، لسلطات والسياسية الفلسفية المبررات وتحليل

 التشريعية( الثالث الدستورية ؤسساتالم ومهام للدولة الدستوري اإلطار على وأطروحاتهم
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 فصل وقواعد لمبادئ تنظيم من أو صالحيات، من منها بكل يتصل وما) والقضائية والتنفيذية
  .الحكومية المؤسسية العالقات وتحديد السلطات

  

 فبقيت ذاتها، السياسة على جهوده اقتصرت التقليدي السياسي الفكر فإن ثم ومـن  
 لم كما تحليلياً، غوصاً الحكومية والقطاعات المؤسسات تناول في تتعمق لم ظاهرية وصفية

 ترتيب فأغفلت السياسة، لصنع المصاحبة والعمليات السياسي السلوك وتحليل فهم إلى تعمد
 السياسات محتوى إبقاء عنه ترتب وهذا المؤسسات، بين القائمة واالتصاالت العامة العالقات

   .45وسطحياً وغامضاً محدوداً بقي لها الوصفي الجهد وأن ،والتمحيص البحث عن بعيداً العامة
  

 السياسة علم كون إلى الفترة هذه في العامة بالسياسة االهتمام سطحية إرجاع ويمكـن  
 فروع من فرعاً ويغدو السياسة علم يتبلور بدأ بعدما ولكن الهيكلي، الفلسفي إطاره في مازال
 والمعرفي العلمي بالدعم حظي فقد األخالقية، فلسفةال عن استقالله عقب االجتماعية العلوم
 والنفسي االجتماعي النشاط من يتجزأ ال جزءاً تمثل صارت السياسة أن واعتبار الالزم،
 بين المتفاعلة وللعالقة للقانون وجهاً السياسة تعتبر كانت بعدما االجتماعية، وللظاهرة للمجتمع

 التي والسلوكيات االجتماعية الظواهر وأن كما ة،القانوني األطر ظل في الرسمية المؤسسات
 كنتائج والفيضانات والحروب والكوارث األوبئة: مثل السياسة تدخل عن بعيدة سابقاً كانت

 قضايا تمثالن المرأة ووضعية التربية وأن المجتمعية، االعتقادات حسب اإللهية، لإلرادة
 بها تميزت التي حالها نـم انتقلت دـق اكله ذلك، وغير نطاقيهما في بالتدخل يسمح ال خاصة

 للقرن "مكان كل في السياسة" الجديدة لةالحا إلى ،عشر التاسع للقرن "النطاق ضيقة السياسة"
ذاته واقعاً ضمن فئة  سياسي غير أمر يجد خاللها من التي الترابطية اآللية وفق العشرين،

  .46األمور والقضايا السياسية
  

  :والثانية األولى الحربين بين ما ةمرحل: الثانية المرحلة
  

 نتيجة وهذا العامة، السياسات مفهوم في نسبياً تطوراً المرحلة هذه شهـدت  
 المؤسسات وصف من االهتمام انتقال إلى أدت التي السلوكية، المدرسة ألطروحات
 تعمليا من المؤسسات هذه في يتم بما التركيز إلى صالحيات من بها يتصل وما ،الدستورية

  .للسلوك وأنماط
  

                                                             
  .22/9/2013تاريخ الزيارة  .النظام السياسي والسياسة العامةمها عبداللطيف الحديثي،  45

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=505738 
  .103 ص ،سابق مرجع ثابت عبد الرحمن إدريس، 46

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=505738


42 
 

 على أوالً اهتمامه صب الذي الحديث، السياسة لعلم السلوكي التوجه برز فقـد  
 األفراد لسلوك واالجتماعية النفسية القواعد ودراسة وتحليلها الحكومة أعمال سلوكيات

 ووظائف األخرى السياسية والنشاطات االنتخابات في التصويت محددات ودراسة والجماعات،
 لوصف واضحة آلية على المدخل هذا اعتمد وقد ،السياسية واألحزاب المصلحية اتالجماع

 خالل من العامة السياسة لمضمون واضح وصف على والتركيز العامة، السياسية العمليات
 العامة السياسات نتائج تقويم عن فضالً واالجتماعية واالقتصادية السياسية القوى أثر تحليل
  .المجتمع على

  

 العمليات وتفسير لرصد كان أنه بحكم الفترة هذه في السياسي التحليل إنف ثم ومـن  
 للفعاليات والجماعي الفردي للسلوك ونفسي اجتماعي تفسير من بها يتصل وما ،السياسية
 من بذلك يتصل وما العامة، السياسات ووضع تشكيل لكيفية الفهم قوعم زاد قد السياسية،

 العناية أن غير المجتمعية، اإلرادة لبلورة هادفة توجهات ومن يةالمصلح الجماعات بين توازن
 المحللين من يجد ال عارضاً موضوعاً الحقبة هذه في ظلت قد العامة، السياسات بمحتوى

  .47محدوداً جزئياً اهتماماً إالّ السياسيين
  

  :الثانية العالمية الحرب بعد ما مرحلة: الثالثة المرحلة
  

 في والتبصر ووضعها تحليلها كيفية حيث من العامة لسياسةا مفهوم تبلور لقـد  
 هذا وكان المتاحة، اإلمكانيات إطار في تنفيذها ألساليب البين والتجديد ومضمونها أهدافها
  .48المجتمع شؤون مختلف في للدولة والمتعاظم المتزايد للدور نتاجاً

 لفلسفة انحساراً الثانية ميةالعال الحرب أعقبت التي الفترة شهدت وفي هذا اإلطار فقد  
 ومبادئها ،سميث آدم االقتصادي المفكر دعاتها أبرز منالتي كان  الحر االقتصادي النظام
 الفترة هذه اتسمت كما الخاصة، المصالح وتحقيق والتجارة الملكية حرية على القائمة

 دور تعاظم فقد االقتصادي، للنشاط رئيس كمحرك الدولة تدخل بأهمية المنادية باألطروحات
 لكافة والمنسقة المهيمنة السلطة الحاالت بعض في جعلها الذي بالقدر المجتمع في الدولة

 إلى المفكرين بعض قاد الذي األمر والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية الوظائف
   ."الدولة تدخل عصر" هو العصر هذا نإ القول
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 وأصبحت ديمقراطية، نظم إلى تسلطية حكم نظم من الغربية الدول تحولت وقـد  
 وقد الشعبية، والمطالب لالحتياجات االستجابة أجل من متزايد بشكل تستخدم الدولة سلطة
 خالل من ،"االجتماعية الضمانات دولة"ــ ب يعرف ما الديمقراطية السياسية العملية أنتجت
 بين البسيطة العالقة فإن هكذاو وغيرها، العام والتعليم والصحة جتماعياال التأمين برامج
 قد العشرين، القرن من األولى العقود في للدولة الضمانية الخصائص وبين الديمقراطي التحول
 في العامة السياسة دراسات تنامي ذلك عن نتج ولقد ومتشابكة، معقدة إشكالية إلى تحولت
  .االجتماعية العلوم

 إطار في العامة بالسياسات االهتمام تزايد في السابقة األسباب أسهمت ما وبقـدر  
 علمياً، االصطالحي معناه يكتسب لم العامة السياسة علم فإن والتجريبي، الفكري بالطابع يتميز

  .49اتيالخمسين مطلع في إالّ
  

 تفاقم بسبب السياسي، النظام مخرجات بتحليل أكثر االهتمام زاد السبعينيات بداية مـع  
 والتورط والبيض، السود بين األمريكية المتحدة لوالياتا داخل االجتماعية المشكالت
 تحليل إلى األمريكية الحكومة مؤسسات داخل الحاجة ظهرت حيث ،فيتنام حرب في األمريكي

 دراسات احتلت ما سرعان لذلك تعالجها، التي السياسات صياغة ومحاولة المشكالت هذه
 وكثيراً البحوث، ومراكز واالستخبارات المعلومات مراكز داخل كبرى أهمية السياسات تحليل

 األمريكية المتحدة الواليات ومواقف سياسات بصياغة المراكز هذه في السياسات محللو قام ما
 الحكومي واإلنفاق والبطالة التضخم مشكالت على التركيز كان حيث القضايا، من العديد تجاه

  .50األوسط والشرق الدولية التجارة ومشاكل
  

 بين العامة للسياسة المقارنة بالدراسة متزايداً اهتماماً السبعينيات أواخر شهدت ولقـد  
 في متنامياً فرعياً حقالً المقارنة العامة السياسات حقل وأصبح ،السياسية والنظم الدول مختلف

   :51اآلتي النحو على ذكرها يمكن العوامل من مجموعة بسبب وذلك المقارنة السياسة طارإ
  

 دراسات الى أدى مما اآللي الحاسب على تعتمد التي البيانات حليلت أساليب تطور -1
 .النطاق واسعة مقارنة

 المدخالت جانب على المقارنة السياسات في السلوكي التيار تركيز ضد الفعل رد -2
 .المخرجات لجانب وإهماله
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 السياسية والمشاكل القضايا حل في السياسة علم يساهم أن بضرورة اإلحساس -3
 .ةواألخالقي

 تنظيمها بسبب العالم دول كافة في والجماعات األفراد حياة في الحكومة دور تزايد -4
 والخدمات السلع من ومتباينة كثيرة ألعداد وتوفيرها النشاطات من عدد ألكبر

 .العاملة القوى من كبيرة لنسبة وتوظيفها
  

 الواليات دةبقيا الرأسمالي المعسكر وانتصار العشرين، القرن ثمانينيات نهاية ومع  
 مفهوم وظهور السوفييتي، االتحاد بقيادة االشتراكي المعسكر وانهيار االمريكية، المتحدة
 ذلك كل سياسية، أو اتصالية، أو إدارية، أو اقتصادية، أكانت سواء المختلفة، بأبعادها العولمة

 لعامةا السياسات" بــ  يعرف بات ما بروز الى وأدى العامة، السياسات حقل أثّر على
  .52"العالمية

  

 متطلبات إلى وانتقاالً العشرين، القرن من بعدها وما التسعينيات مرحلة وخـالل  
 التفاعل مستويات وارتفاع الدولة دور على تغيرات من أحدثه وما، والعشرين الحادي القرن
 الجنسيات المتعددة الشركات دور تزايد عن فضالً والعام الخاص القطاعين مؤسسات بين
 وتحديد العامة للسياسات األولويات صياغة في الحكومية غير والمنظمات الدولية لمنظماتوا

 المعلوماتي، والتسارع السيادة مفهوم في التغير الدور هذا تبلور على ساعد وقد مساراتها،
 على السريعة القدرة اإلنسان، حقوق منظمات مثل ،الحكومية غير الدولية للمنظمات منح الذي

 السياسات، هذه مضامين في التأثير ثم ومن للدول الداخلية العامة السياسات في التدخل
 اتكمنظم العامة السياسات في الجدد الفاعلين دور على تركز جديدة وكتابات بحوث وظهرت

  .53المدني والمجتمع اإلنسان حقوق
  

 إلى الوصف من تطور قد العامة السياسة علم نإ القول يمكن سبق ما وبتحليـل  
 هذا في ليصل السياسي، الفكر تطور بدايات مع نما شامالً حقالً ليصبح المقارنة إلى ثم التحليل
 االجتماعية العلوم من العديد بين لتقاءا وكنقطة المستقل للتحليل علمي وأسلوب بمنهجية القرن

 تماماتاه توالت التطور هذا ومع وغيرها، واإلدارة واالجتماع، السياسية، والعلوم كاالقتصاد
 من العديد في والتجريبية النظرية والدراسات األبحاث في تمثلت العامة، السياسة بعلم متتابعة

 والعملية العلمية واألطروحات المحاور تعدد من حالياً نعايشه ما نتاجها وكان التخصصات،
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 اتالسياس صنع وقواعد بفعاليات المتصلة والتجارب بالمعارف والفكر التوجهات أثرت التي
  .وكفء فعال بشكل وتقويمها تنفيذها وطرق العامة

  
  الثاني المبحث

  عامة مراجعة: التمكين مفهوم
  

 ركزت قد الماضي القرن سبعينيات منذ التنموية السياسات أن على عام تفاقا ثمـة  
 االقتصادية المقتضيات بين التوازن" بأنه للتنمية تعريفها خالل من البشري العنصر أهمية على
 وهدفها التنمية وسيلة اإلنسان أن عتبارا مع البيئية واالهتمامات االجتماعية قضاياوال

 بما ذاته حد في تنمويةً غايةً –المرأة متضمناً– البشري العنصر أصبح هنا من ،54"األساس
 متكافئة فرص على بموجبها تحصل أن الممكن من التي المناسبة البيئة توفير ضرورة يعني
 مباشر لبشك ويدعم أمامها المتاحة واالختيارات المجاالت من يوسع بما روالتطو النمو في

  .المرجوة التنموية الجهود
  

 يستهدف شامل مفهوم وهو التمكين مفهوم البشرية التنمية تعريفات تضمنت وقـد  
 يحتم الذي األمر وهو فحسب، أجله من وليس صنعه من التنمية تكون أن في البشري العنصر
 بحياتهم المتعلقة والسياسات القرارات صنع في تامة مشاركة)  إمرأة / رجل ( رالبش مشاركة
 من فرد كل يتمكن حتى البشري العنصر تعزيز بالتالي المفهوم هذا ويتطلب وتنفيذها،
  .مقدراته على السيطرة

  

إن فكر التمكين المقصود ال يعني زيادة نفوذ المرأة، وال يعني السيطرة على اآلخرين،   
أن تصبح المرأة ذات نفوذ أقوى في مواجهة الرجل، أو أن ينقلب هيكل السيطرة لصالح  وال

عتقاد السائد أن كل مكسب للنساء يعني ستبعاد االامن الرجل، بمعنى أكثر تحديداً  المرأة بدالً
الذي يسعى إليه فكر التمكين هو زيادة نفوذ  رجل أو العكس، ولكن الهدف الرئيسخسارة لل
ي تنعكس بدورها ي شكل دعم قدراتها، واعتمادها على نفسها وتنمية قدراتها الذاتية التالمرأة ف

ختيار في الحياة، والتأثير في اتجاهات التغيير في المجتمع لألفضل لها في قدرتها على اال
 .وألبنائها وعائلتها عند الحاجة
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حيث العالقة بين إن قضية تمكين المرأة ال ينظر إليها في نطاقها الضيق، أي من   
الجنسين فقط، ولكنها تُعد قضية ذات أبعاد تنموية ومجتمعية شاملة، ويعني ذلك أن الهدف ليس 
فقط تصحيح أوضاع النساء وخاصةً الفقراء منهن، ولكن أن يتم ذلك من خالل رؤية بديلة 

  .لمجتمع ينظر للمستقبل في إطار محلي وإقليمي ودولي
ث التعريف بمفهوم التمكين باإلضافة إلى تطور مفهوم تمكين تحاول الدراسة في هذا المبح

المرأة وأهم االتجاهات العامة لسياسات تطوير المرأة باإلضافة إلى التعرف على مؤشرات 
  .ومستويات التمكين وأهم االنتقادات لمفهوم التمكين

  
  :مفهوم التمكين: أوالً

حيث ارتبط ظهور  ،ن الماضيلعقد الستينيات من القر تعـود جذور مفهوم التمكين  
ومنذ ذلك  ،اعية للمواطنينهذا المفهوم بالحركة االجتماعية المنادية بالحقوق المدنية واالجتم

ستخدم في عدة مجاالت كاالقتصاد والعمل اُوكذلك  ،مفهوم التمكين بعدة معانيستخدم اُالحين 
من قبل العديد من  عملياًمفهوم التمكين  رجمتُو. االجتماعي والسياسي وكذلك في التنمية

المنظمات غير الحكومية العاملة على تنمية المرأة، فركز بعضها على تمكين النساء عبر 
المطالبة بمساواة المرأة في الحقوق وإلغاء أشكال التمييز المختلفة التي تنطوي عليها القوانين 

الضمانات االجتماعية، العربية، سواء فيما يتعلق بحقوق الجنسية، أو األحوال الشخصية أو 
وركز بعضها اآلخر على تقديم القروض والعمل على مشروعات مدرة للدخل أو تقديم خدمات 

  .55في مجاالت الصحة أو التعليم أو غيرها من القطاعات
  

عـاد مفهوم التمكين في عقد التسعينيات بقوة أثر إعالن الحكومات في مؤتمر ولقد   
لتزام وهو اال ،لتزامهم بتمكين المرأةا "القاهرة للسكان والتنمية" العالمي للمرأة ومؤتمر "بيجين"

 .خطط مؤتمر بيجين والتي أكّدت على تمكين المرأة الذي ساهم في وضع
  

بإزالة كافة العقبات التي  1995وقـد نادى المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين   
من ممارسة دورها االقتصادي  تحول دون تمكين المرأة في الجانب االقتصادي للتمكن

من المؤتمر العديد من البنود التي تؤكّد على تمكين وتفاعلها مع السياسات االقتصادية وتض
المرأة منها المساواة في الحصول على الموارد االقتصادية والتدريب والمعرفة والتي تعزز 

المانحين قبل المؤسسات الدولية ووقد تم استخدام مفهوم التمكين من  ،المكانة االقتصادية للمرأة
وخطاباتهم وتعالت األصوات المنادية بضرورة تمكين المرأة في جميع  والبنك الدولي في لغتهم

                                                             
 .60 ص سابق،المرجع ال 55



47 
 

يعني قدرة المرأة على  "التمكين االقتصادي"و  .مناحي الحياة للنهوض بالمجتمع وتنميته
فعال في المجتمع لتنمية الحصول على حقوقها االقتصادية وتنمية هذه الحقوق بممارسة دور 

  .56هذا المجتمع
يستنـد مفهوم التمكين باألساس على فكرة القوة، والتي تتحقق من خالل ثالثة   
أن  أولها امتالك المعرفة للذات، ثانيها امتالك الثقة الضرورية للعمل واإلنجاز، ثالثها؛ عوامل

مكّنه من تحرير من جماعة، أو مجتمع يشعر فيه بالمواطنة وي اًيكون الفرد جزء
 .57كاملة طاقاته

  

 المفاهيم أحد وهو Empowerment لمفهوم الدارجة العربية الترجمة هو التمكيـنو  
 الجديدة التنموية المفاهيم منظومة أركان أحد يشكّل والذي المرأة، دراسات حقل في الشائعة

 .الماضي القرن من األخير الربع في المتحدة األمم تبنتها التي

  

يعني  التمكين فإن "اليونيفيم" للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوق لتعريف ـاًووفق  
 على التغلب أو مواجهة أو لتخطي المضطهدة أو المقهورة الجماعات في الجماعي العمل"

  .58"حقوقهم تسلبهم أو أوضاعهم من تقلل التي التمايز وأوجه العقبات
  

 التمكين أن إلى" األسكوا" آسيا لغربي ماعيةواالجت االقتصادية اللجنة تذهب حين فـي  
 من تؤثر التي بالطريقة واعية وجماعياً فردياً خاللها من المرأة تصبح التي العملية تلك" هو

 بينها المساواة لعدم التصدي على والقدرة بالنفس الثقة فتكتسب حياتها في القوة عالقات خاللها
  .59"الرجل وبين

  

 الفئات كل ليشمل "اليونيفيم" تعريف يتسع بينما أنه يبدو سابقينال التعريفين وبمقارنـة  
 على يقتصر حتى يتقلص "سكوااأل" تعريف فإن النساء رأسها وعلى المقهورة، أو المضطهدة

  :هما أساسيتين إشكاليتين يثير ما وهو المضطهدة، الفئات من سواها دون المرأة
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 على البعض اصطلح ما وهو المرأة لصالح مجتمعال في التمييز دورة إنتاج يعيد أنه األولـى
  .60"اإليجابي التمييز" تسميته

  

 المحددات سائر واستبعاده "السلطة" المادية القوة عالقات على التعريف اقتصار والثانيـة
 السبيل هو الصراع أن باعتبار الصراعي البعد على وتركيزه األخرى، والثقافية االجتماعية

 الرجل بين المفتوحة المواجهة من حالة معه يخلق الذي األمر لحقوق،ا على للحصول الوحيد
وبعد أن تطرقنا لمفهوم التمكين سوف نستعرض  .المجتمع على سلبياً تنعكس والمرأة

  .التطورات التي واكبت هذا المفهوم
   :المرأة تمكين مفهوم تطور: ثانياً

نيات من القرن العشرين كـان مفهوم التمكين رغم حداثته، والذي ظهر في التسعي  
لتراكم االهتمام بقضايا المرأة والمحاوالت الدؤوبة للنهوض بأوضاعها، ويتبدى  نتاجاً
والمؤتمرات  هتمام على المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية، ويظهر جلياً في الوثائقاال ذلك

في أوضاعها  نظرالمتتالية التي أصبحت تعطي قضايا المرأة أهمية كبيرة تعكس إعادة ال
بالمجتمع وبإسهامها في  وشؤونها، ومن ثم إعادة النظر في العالقة التي ينبغي أن يكون عليها

  .التنمية
  

د بدأ تطبيق مفهوم التمكين منذ اعتماد مؤشراته من قبل برنامج األمم المتحدة ـوق  
اإلنمائي، حيث ود على متغيرات عت مؤشرات لقياس مستوى التمكين للنوع االجتماعي يعتمض

على النسبة المئوية  خاصة بأنشطة الرجل والمرأة في المجالين االقتصادي والسياسي بناء
أما متغيرات المشاركة السياسية  .مناصب اإلدارية والمهنية والفنيةلحصة كل منهما من ال

فتعتمد على حصة كل من الرجل والمرأة من المقاعد البرلمانية والمناصب الخاصة بصنع 
  .61القرارات السياسية

  

مفهوم تمكين المرأة ظهور العديد من التعريفات التي تحصره في  ـد واكبوق  
الفردي أو االقتصادي أو االجتماعي أو القانوني، وفي مقابل ذلك ظهرت تعريفات  التمكين
ركّزة على أهمية القوة عتوسفامتالك  ،استخدام مفهوم التمكين ليشمل كل تلك الجوانب، م

التمكن من التأثير  لنساء لعناصر القوة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والمعرفية، يعنيا
اتخاذ القرارات، وهو ما  ختيار والمشاركة فيالعملية التنموية وممارسة حق اال بفعالية في

                                                             
 ، ص) 2003، اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة : نعما ( ،معرفةإقامة مجتمع ال نحو: 2003 التنمية اإلنسانية العربية تقرير 60

32. 
 .33 ، صمرجع سابق أم العز علي الفارسي، 61



49 
 

يا التنمية ومشاركاً أصيالً في قضا يترتب عليه التعامل مع المرأة باعتبارها عنصراً فاعالً في
  .ستبعادالتهميش واال المجتمع، وهو ما ينتج عنه إخراجها من حاالت

  

 القدرة منظور من التمكين تعريف إعادة نحو ضاغطة أصبحت العالمية التغيرات إن  
 المفاهيم إلحالل تتجه كما واإلجراءات التشريعات فرض فقط وليس والتنظيم التواصل على

 النموذج ويعتبر ،الفرص وتكافؤ المساواة على مبنية يةإيجاب بمفاهيم األدوار لتوزيع السلبية
 في حظاً األقل أو المهمشة الفئات أو المجموعات بإدماج يأخذ الذي ذلك هو لإلجراءات المثالي
 الحكومية غير المنظمات من العديد قبل من عملياً التمكين مفهوم رجمتُ وقد. العامة اإلدارة
 مطالبةال عبر النساء تمكين على بعضها فركز. مختلفة بأشكال المرأة تنمية على العاملة
 ،العربية القوانين عليها تنطوي تيال المختلفة التمييز أشكال لغاءوإ الحقوق في المرأة بمساواة
  .62الشخصية األحوال أو الجنسية بحقوق يتعلق فيما سواء

ين يجفي بحسب ما خرج به مؤتمر المرأة وفـي واقع األمر، فإن مفهوم التمكين، وب  
يعني  1994ية بالقاهرة العام ومؤتمر األمم المتحدة العالمي للسكان والتنم 1995العام 

ستخدام القوة الذاتية للقيام بنشاطات مشتركة مع اآلخرين إلحداث التغيير، علماً أن هذا ا''
 .63"التمكين يشمل القدرة على اتخاذ القرارات واكتساب مهارات الوصول إلى الهدف

  

صطالحات المتناولة في معظم أدبيات المرأة خصوصاً من اال'' التمكين''ـد كلمة وتُع  
نحياز، احة لفرصٍ عادلة، تنبذ مبادئ االعند الحديث عن المساواة، وما يترتب عليها من إت

مهما كانت ألوانه ومراميه، وبعيدة عن أشكال التمييز بحذافيرها من حيث الجنس والعرق، 
المألوفة في نتماءات المتماثلة وغيرها من الفوارق المجتمعية الجتماعية واالد والطبقة اوالمعتق

  .ستئثارمجتمعات السيطرة واال

هو العملية التي تتحقق من خاللها بعض السيطرة للمجموعات  والتمكيـن أيضاً  
المقهورة والتي من بينها النساء على حياتها عن طريق االنخراط في نشاطات وهياكل تسمح 

  . 64تخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها بشكل مباشرابالمشاركة وبقدر أكبر في لها 
  

  ّعرعملية تتضمن الحصول المتكافئ على الفرص في استخدام "ف التمكين بأنه كمـا ي
لفكر والممارسة، ومنع العنف، موارد المجتمع، ومنع التفرقة على أساس النوع في ا

                                                             
 .60 ، ص، مرجع سابقنحو نهوض المرأة في الوطن العربي: 2005 تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 62
  .22/2/2013الزيارةتاريخ  .1994مؤتمر األمم المتحده العالمي للسكان  63
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ختيار كل مؤسسات صنع القرار، وحرية اال مل، والمشاركة فيستقالل االقتصادي لقوة العواال
 .65"في أمور تتعلق بحياة الفرد

يجب األخذ في االعتبار أن النساء ال يشكّلن فئة '' تمكين المرأة'' وعنـد الحديث عن 
متجانسة، ولذا فإن أولويات التمكين لجماعات مختلفة من النساء، ليست متطابقة، فهو بالنسبة 

الالتي عليهن الصراع من أجل البقاء، يعني توفير  ،ير من النساء في الدول العربيةلعدد كب
الحاجات األساسية، مثل الغذاء الصحي، ومياه الشرب النظيفة، والتعليم األساسي، والرعاية 
الصحية األساسية، وفرص تنمية المهارات، والحصول على األنشطة التي تدر دخالً، أما 

لالتي استطعن الحصول على بعض هذه المطالب الحياتية، فأولويات التمكين بالنسبة للنساء ا
  .66تختلف بالنسبة لهن

رتبط مفهوم التمكين في مرحلة التسعينيات بمفاهيم جديدة مثل حقوق اإلنسان اوقـد 
ويتضمن التمكين قدراً من الخيارات التي يجب أن . والمصلحة وعدم المساواة وتأكيد الذات

رأة، سواء فيما يتعلق بالفرص االقتصادية التي تتمثل في الحصول على تمويل، أو تمارسها الم
وتجادل أدبيات تمكين المرأة في أن . أن تعمل سواء في سوق العمل الرسمي أم غير الرسمي

ت أو الخدمات الصحية والتعليم للمرأة سيؤديان إلى تحسين قدراتها في اتخاذ هذه القرارا
هذا التعريف للتمكين بعدين مترابطين ومتداخلين، أحدهما اقتصادي ختيارات، ويتضمن اال

دي إلى زيادة قدرتها على ممارسة واآلخر اجتماعي، فزيادة فرص المرأة في العمل تؤ
  .ختيارات واتخاذ قرارات تتعلق بحياتها ومستوياتها المتنوعة اقتصادية واجتماعية وسياسيةا
  

 :تطوير المرأةاالتجاهات العامة لسياسات : ثالثاً

 إطار وفي ،والمرأة الرجل من كل فرص بين ما متفاوتة أوضاع وجود إلى بالنظـر  
 مع التوجهات هذه تطورت وقـد تقدمها، أو المرأة لتطوير المختلفة السياسات توجهات تحديد
 المداخل بعض ركزت حيث العالم في االقتصادي النمو صعيد على لنتائجها المتتالي التقييم

 ذكر يمكن حيث العبيدي آمال أوردته ما ذلك ومن للمرأة، غيرها دون أدوار على مويةالتن
  : 67اآلتي النحو على المداخل هذه

  

                                                             
 الستراتيجية،ا البحوثمارات للدراسات ومركز اإل: أبوظبي ( ،جدل الداخل والخارج :الخليجيةالمرأة  تمكين ظ،اطمة حافف 65
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 .66 ص سابق، مرجعختالف، أة في الجماهيرية المساواة مع االالمر: 2006تقرير التنمية البشرية  66
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 توفير هي استراتيجياته أن اعتبر الذي :1970 -  1950 االجتماعي الرفاه مدخل: أوالً 
 التنمية، من سلبية تفعةمن يجعلها بما كامالً المرأة دور على التركيز عبر األسرة وتنظيم الغذاء
 شعبية األكثر االجتماعية التنمية سياسة يشكل يزال ال المدخل هذا فإن ذلك من الرغم وعلى

  .68خاصة بصفة وللنساء ، عامة بصفة العالم في
  

 على ركّز وقد 1985 -  1976 المتحدة األمم دشنته الذي :والمساواة العدالة مدخل :ثانيا
 االقتصادي اإلنتاج في ةالثالث بأدوارها بالقيام النجاح نحو هاب والدفع المرأة دعم ضرورة
 هذه في النجاح تضمن بيئة في وذلك ،االجتماعي الدور إلى إضافة اإلنجاب بمهام والقيام
 الدور"ـ ب المدخل هذا اعترف وقد ،69المرأة على إنسانية ال ضغوط دون الثالث المهام
 وذلك ،االجتماعي النوع حيث من ستراتيجيةاال اتهااحتياج تلبية إلى وسعى للمرأة "الثالثي

 بين الفجوة تجسير أجل من القوانين تطبيق يتم بموجبها التي الدولة تدخل مدى على باالعتماد
 يحظ لم المدخل هذا بأن القول يمكن عامة وبصفة المجاالت، مختلف في والرجال النساء
 ويشكل النساء تبعية يتحدى كونه من قاًانطال الحكومات، لدى والرضا االهتمام من بالكثير
  .70الغرب في األنثوية لنصرة صورة باعتباره االنتقاد إليه هجو كما تهديد، عامل

  

 أساسية قاعدة من وانطلق الماضي القرن من السبعينيات في ظهر :الفقر مكافحة مدخل :ثالثاً
 الدخل من مزيداً بها وتحقق لمرأةا بها تقوم مضافة إنتاجية أساليب نحو الجهود تكثيف  مفادها
 الحقيقية المظاهر أهم حدأ عتبري الذي الفقر حدة لتخفيف كضمان المدخل هذا ويأتي لألسرة
 االجتماعي النوع حيث من العملية االحتياجات تلبية على المدخل هذا ويركز ،المرأة لتخلف
 زيادة ثم ومن للنساء ملع فرص توفير في تساهم التي الصغيرة المشاريع عبر الدخل لكسب

 الحاجات تلبي لن نهافإ االستقالل، من مزيد إلى لعمالةا تؤد لم إذا نهأ إالّ الدخل في
 .71الفقر مكافحة ومدخل العدالة مدخل بين الفرق يكمن وهنا االجتماعي، للنوع ستراتيجيةاال

 ستحداثا يتم تىح القرار اتخاذ ودوائر للدول السياسية اإلرادة على المدخل هذا ويعتمـد
  .المرأة على السائدة واألوضاع القانون بين الفجوة تقليص  إلى ويهدف القوانين وتطبيق

  

                                                             
 .347 ، صالمرجع السابق 68
مركز الدراسات السياسية : هرةالقا ( دراسة في مستويات التمثيل بالمناصب القيادية،: حالة المرأة في مصرأماني الطويل،  69

 .46 ، ص) 2009ستراتيجية، واال
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 الدفع مسألة على وركّز اتيالثمانين في ظهر الذي التنموي المدخـل: الكفاءة مدخل: رابعاً
 من عنه أسفرت وما الهيكلي اإلصالح لبرامج المباشرة النتائج بسبب المرأة كفاءة رفع نحو
 المدخل هذا اهتم وقد معاً، والمرأة لألسرة واالجتماعي االقتصادي المستوى على سلبي تأثير

 عملها لتأدية المرأة تخصصه الذي الزمن أو الوقت مورد مع بمرونة التعامل بإمكانية
 عوائد على الحصول وضمان للنساء اإلنتاجية القدرات تحسين وبالتالي ،اإلنتاجي ونشاطها

  .اديةاقتص
  

 القرن من الثمانينيات نهاية في ظهر الذي التنموي التمكين مدخل اعتمد وقـد  
 المرأة( بإجماله البشري للعنصر التمكين تحقيق في فاعل عنصر المرأة أن على العشرين
 من عدد عبر المجتمع في المرأة مكانة تعزيز إلى المدخل هذا يسعى ذلك وعلى) والرجل
 زيادة إلى المؤدية السياسات دعم نحو تجاهواال الدوني، المرأة وضع سبابأ تحليل منها اآلليات
 التركيز إلى إضافة المستدامة، التنمية إحداث في المرأة دور بمركزية العام المجتمعي الوعي
 هذا ويعتمد .العمل منظمات في خصوصاً االجتماعي للنوع وفقاً التمييز مرحلة اجتياز على

 التنمية كفاءة لزيادة ضماناً التنمية، في للمرأة االقتصادي اإلسهام على جوهره في المدخل
 ارتباطاً مرتبطة للمرأة االقتصادية المساهمة نأ يعتبر المدخل هذا أن إلى باإلضافة ،وفعاليتها

  .72بالمساواة الصلة وثيق
  

  .يوضح مدخل التمكين كأحد توجهات السياسات المختلفة لتطوير المرأة) 1(والجدول رقم 
  

  .المرأة لتطوير المختلفة السياسات توجهات كأحد التمكين مدخل) 1( رقم الجدول
 التمكين القضية

 . الماضي القرن من السبعينيات منتصف في نتشرا التاريخية المرحلة

 النظرية المرجعية
 تقليداً وليس النسوية، خبراتهن إلى المستندة ومنظماتهن الثالث العالم نساء بين برز
 .والطبقي األممي بالنضال المشاركات النساء بين جذورها وجدت وقد ب،للغر

 .المجاالت جميع في للرجال كتابعات النساء المستهدفة المجموعة

 .االجتماعي التغيير في وتأثيرهن بأنفسهن النساء ثقة الهدف

 .العامة الحياة في المشاركة إنجابي، إنتاجي،:  ثالثي دور للمرأة المرجعي الدور

 والمبررات التركيز

 بين العالقة لمشاكل تعود ال المساواة عدم: القرار اتخاذ لمراكز المرأة وصول عملية
 الظاهرة مع بلدها وتاريخ وعرقها ،ابطبقته عالقة لها أيضاً ولكن فقط، والرجل المرأة

 .العالمي االقتصادي الترتيب في الحالي ووضعها االستعمارية،

 .النساء وتعبئة تنظيم التعليم، مجانية الوعي، مستوى فعر عملية ستراتيجيةا
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 .االجتماعي للتغير محتملة عاملة أو عاملة المرأة مشاركة

 .العامة السياسة إمكانيات يتجاهل فقط، ألعلى أسفل من النقد
  

 مرجع ،"استكشافية  دراسة: يبيال في لمرأةا تمكين سياسات على وأثره السياسي اإلصالح بوادر"  العبيدي، سليمان آمال: المصدر 
  .351 ص ،سابق

  

يهدف  يعـد التمكين من أحدث المداخل لتحسين وضع المرأة، وهو: التمكين مدخل: خامساً
وذلك من خالل زيادة دخل المرأة الفقيرة التي تعول  ،إلى تنمية المرأة اجتماعياً واقتصادياً

على مجموعة وتدريب المرأة  ،رة للدخلأسرتها من خالل تقديم القروض لبدء األنشطة المد
 ،، وذلك بهدف تنمية المرأة اجتماعياً من خالل العمل على محو األميةمن األنشطة اإلنتاجية
تجاهات االجتماعية اإليجابية مثل وإكسابها اال ،حي والصحة اإلنجابيةونشر الوعي الص

ودعم الوالء واالنتماء  ،عيةالمشاركة الشعبية وزيادة قدرتها على تحمل المسؤولية االجتما
  .73داخل المجتمع مما يزيد وعيها للقيام بدورها في تنمية مجتمعها

، تراتيجية من حيث النوع االجتماعيسدخل الذي يسعى لتلبية الحاجات االويعترف هذا الم 
والغاية منه هو تمكين النساء من خالل المزيد من االعتماد على النفس  ،بدور المرأة الثالثي

 عتباراال بعين التنموي التمكين مفهوم ويأخذ .74القضاء على كل مظاهر التمييز ضدهاو
 ورسم األسرة وخارج داخل المجتمع أفراد لكل المبذول للجهد العادل التقدير ضرورة
 فيها بما التنموية بأدوارها القيام من المرأة تمكن التي والموارد الفرص توفر التي السياسات

، وفي هذا اإلطار سنتناول أهم مؤشرات التنموي الدور إطار في فيصنَّ لذيا المنزلي العمل
  .التمكين التي وضعتها األمم المتحدة

  

  :التمكين مؤشرات: رابعاً
 التمكين لمفهوم للقياس والقابلة الكمية المؤشرات من عدد بوضع المتحدة األمم ساهمت  

  :75المؤشرات هذه أهم ومن تلفة،المخ المجتمعات في المرأة تمكين مدى قياس يمكن حتى
  

  .القيادية المواقع في النساء مشاركة. 1
  .العامة والمواقع اللجان في النساء مشاركة. 2

                                                             
غير  دكتوراه رسالة ،رأة في التنميةالعمل االجتماعي في برامج الجمعيات النسائية لتحديث دور الم أولوياتالجمال،  أمل 73

 . 32- 30. ص ص ،)2009حلوان،  عةجامكلية التربية، ( منشورة،
      ،مرجع سابق ،"ستكشافيةاراسة د: بوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسات تمكين المرأة في ليبيا"آمال سليمان العبيدي،  74

 .349ص 
  .25/2/2013تاريخ الزيارة  .)اليونيفيم ( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  75

http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/index.php?storytopic=20 
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  .النساء أمام التقليدية غير والتدريب التعليم فرص إتاحة. 3
  .القرارات واتخاذ صنع عملية في النساء مشاركة . 4
  .بحقوقهن للمطالبة مجموعات إلنشاء تنظيمية ومقدرات مهارات النساء كتسابا .5
  

 وإجراءات عامة سياسات صورة في ممثالً الخارجي الدعم من نوع هو إذن التمكيـن  
 تجاوز أجل من واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة في النساء مشاركة دعم تستهدف
 مرحلة فهو ىالمعن لذلك ووفقاً. قرون نذم هاتوارثت التي والتهميش االستضعاف وضعية

 للمرأة ستثنائيةاال التخلف بوضعية تقترن المرأة وضع تطور مراحل من مؤقتة نتقاليةا
 تؤهلها التي الفاعلية مرحلة وولوجها التخلف، حالة تجاوز في المرأة بنجاح وتزول ،وللمجتمع
  .ودقي أو معوقات دون من واالجتماعية واالقتصادية السياسية الشؤون في الكاملة للمشاركة
 تشريعية(  اختالفها على المعوقات إزالة على العمل األول: عاملين في التمكين يبرزو  
 التسهيالت تقديم في يتمثل والثاني النساء، مشاركة تعرقل التي)  لخإ.... واجتماعية وإدارية
 صعيد على سواء وفرصها، المرأة مشاركة تدعم التي والبرامج السياسية اإلجراءات واتخاذ
  .76القدرات تلك وتوظيف استخدام أو القدرات لتشكي

 المرأة تمكين طريـق عـن التنميـة فـي المرأة دور دعـم نيمك ذلك وعلـى  
 قيتحقو المرأة، أوضاع لتحسين حديث ومدخل كأسلوب" وسياسياً واقتصادياً اجتماعياً"

  :ةاآلتي المؤشرات خالل من ذلك على نستدل أن ويمكننا كين،التم
  

 :االقتصادي التمكين -1

 إن حيث االقتصادي، النشاط دائرة في المرأة مشاركة بمدى اقتصادياً األمم تقدم يقاس
 هذا في المرأة مساهمة بمدى يرتبط االقتصادي النمو في عالية معدالت تحقيق

 التنمية تقارير في الدول لترتيب الرئيسة المعالم أحد المشاركة هذه وتعتبر النشاط،
  :  77يأتي بـما ذلك يقتحق ويتم البشرية،

 .الدخل توليد على المرأة قدرة زيادة •

 .السوق بدخولها الخاصة المهارات تنمية •

 .قرض على للحصول المرأة فرص زيادة •

  .األسرة اقتصاد في بإسهامها المرأة وعي زيادة •
 

 :السياسي التمكين -2
                                                             

 .232 ، ص)2000ة للدراسات السياسية، مركز الحضار: القاهرة( ، حالة المرأة في العالم اإلسالميأماني صالح،  76
 .34 ، صمرجع سابق، أمل الجمال 77
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 فبهد وقانونية مؤسساتية وهياكل وإجراءات سياسات تبني تتطلب مركبة عملية
 موارد استخدام في لألفراد المتكافئة الفرص وضمان المساواة عدم أشكال على التغلب

 في المشاركة هو التمكين من القصد وليس تحديداً السياسية المشاركة وفي المجتمع
 تسمح إنسانية بنظم واستبدالها الحثيث لتغييرها العمل بل عليه، هي كما القائمة النظم

 ذلك ويكون القرار صنع مؤسسات وفي البالد وإدارة العام لشأنا في الغالبية بمشاركة
  :78 ما يأتي خالل من

 .المحلي المجتمع مستوى على للمرأة وروابط تجمعات تكوين على القدرة زيادة •

 في تدخل أن يمكن والتي ،للمرأة الرسمية وغير الرسمية والروابط التجمعات زيادة •
 .المرأة تهم مسائل أجل من كفاح

 للموظفين أو لممثليها السياسية المحاسبة عملية في بالمشاركة المرأة وعي زيادة •
 .االقتصادي لتمكينهم الهادفة والبرامج السياسات حول الحكوميين

 :االجتماعي التمكين -3

 يجب لذا كفاءتها وزيادة الشخصية بازدهار تسمح التي والمواقف للمعارف تنمية هو
 ويتحقق اإلبداعية قدرتها تعوق التي القيود وتحطيم فكرياً المرأة تحرير مهمة استكمال

   :79طريق عن ذلك
 

 .ذاتها في المرأة ثقة تعزيز •

 .مطالبها عن التعبير عن المرأة قدرة زيادة •

 .والمجتمع العمل ومكان المنزل في القرارات اتخاذ على قدراتها تنمية •

 .العمل مكان أو المنزل في استغاللها لرفض الجماعي العمل على قدرتها زيادة •
  

  :مستويات التمكين: خامساً
 : حيث يمكن تصنيف التمكين إلى ثالثة مستويات  

إدراكهن وإحساسهن  ،المستوى الفردي يعبر عن قدرة النساء على السيطرة على حياتهن. 1
  .بقيمتهن وقدراتهن وقدرة المرأة على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه

النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجماعي وإحساسهن المستوى الجماعي يعكس قدرة  .2
  .بقوتهن في تجمعهن

                                                             
 .35 ، صالمرجع السابق 78
 .37 ص سابق،المرجع ال 79
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االجتماعية والحوار العام حول المستوى الثالث يشير للمناخ السياسي واالجتماعي والقواعد  .3
  .80يمكن أو ال يمكن للمرأة القيام به ما
  

    :التمكين مفهوم انتقادات: سادساً
 الممولة الدولية الجهات وبعض ،النسائية ركاتالح قبل من وتبنيه ذيوعه ورغـم  

 أدبيات في حتى ومحدد واضح تعريف وجود إلى يفتقر فإنه النامية، البلدان في للمشروعات
 من حالة يخلق ما وهو له، وروجت المفهوم صكّت التي الجهة باعتبارها ذاتها المتحدة األمم
ى البعض أن مفهوم التمكين غير قادر ورأ .الدقة وجه على تحديده للمفهوم يراد فيما الشك

على تحقيق التغيير المنشود، ألنه يركّز في األساس على تمكين األفراد منفردين، ويهمل الشق 
قتصادية والسياسية التي المتعلق بالتمكين الجماعي الذي يهدف الى تغيير البنى االجتماعية واال

ضد الغالبية من الفقراء والمهمشين ، ال ضد النساء فحسب بل والتمييزضطهاد تولّد اال
  .81أيضاً

  

ل األساس الذي تنادي به الدول يتبين أن مدخل التمكين أصبح هو المدخ وبصفة عامة  
و العنف أو فهو يركز على توضيح ورفع الوعي لدى النساء بالالمساواة أ ،والمنظمات الدولية

نهن قادرات على أداء جميع األدوار ، ورفع استعدادهن وثقتهن بأنفسهن بأالتمييز الواقع عليهن
ذات القيمة المجتمعية العليا سواء أكان ذلك في المجال السياسي أو التشريعي أو القانوني أو 

، على التوعية للنساء والرجال بذلكويركز مدخل التمكين ليس فقط  ،التعليمي أو االقتصادي
 .عيل مشاركتهن في الحياة العامةتفبل بتنظيم النساء في تنظيمات تسعى لرفع قدرة النساء و

  
  
  
  
 
  
  

                                                             
  .23/6/2013  تاريخ الزيارة. التمكين والمرأة الفلسطينيةهداية قرعان،   80
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  الثالث المبحث
  تاريخي إطار: ليبيا في المرأة أوضاع تطور

  
 انتظام ومنذ كانت المرأة إن بل العهد، حديث ليس الرجل جانب إلى المرأة اشتغال إن  
 كانةم فإن ذلك من الرغم على الرجل، مع جنب إلى جنباً تعمل منتظمة جماعات في البشرية
 التحيز صور مختلف التاريخ عبر المرأة عانت لقد العصور، مر على واحدة تكن لم المرأة
 ،الرجل بها يتمتع التي والضرورية منها البسيطة الحقوق مختلف من رمتوح ،والظلم والقهر
 نساء فيه شاركت كما رجال فيه شارك وشاقاً طويالً نضاالً األمر تطلّب الوضع هذا ولتعديل

 فرد أنها على بالتعامل يتأتى ال صحيحاً فهماً العربية المرأة وضع فهم أن ليتبين ،اتكثير
 االجتماعي واإلطار ،خاصة بصفة األسرة وحدة إطار في معها بالتعامل وإنما ،منعزل

  .عامة بصفة كله للمجتمع والثقافي واالقتصادي
  

 فإن ولذا والتقاليد، العادات تراكمات إلى عائدة معظمها في العربية المرأة معاناة إن  
 على األجيال لتنشئة وثقافية مجتمعية تدابير ويتطلب متقدمة أولوية هو المنظور هذا تصحيح
 حيث ،للكتابة خصباً مجاالً تُشكّل ومازالت المرأة شكّلت لقد ودورها، للمرأة الصحيحة الرؤية
 عبر للمرأة وكانت ،صورالع كل وعبر الثقافات جميع اخلد بارزة بمكانة المرأة حظيت
  .لها حلول عن البحث عملية تتوقف لم التي مشاكلها والثقافات العصور مختلف

  

 غالبية لكن موجوداً، يزال ال األم حول المتمركز المجتمع مظاهر بعض أن ومـع  
 إلنتاج تراكم هي الثقافة وألن. كاملة سيطرة الرجل فيها سيطر الحاضر الوقت مجتمعات
 كثيرة ثقافات فإن لذلك أعظم، يكون األقوى الجانب تأثير فإن الزمن مر على معالمجت أعضاء
  .82للرجل وتابع خادم أنها على المرأة صورة وبدت ،ذكورية بمفاهيم تلونت

  

عليه فإن هذا المبحث يتناول تطور أوضاع المرأة في ليبيا مروراً بوضع المرأة في   
ة في العمل وانعكاسات التعليم والعمل على أوضاع التشريع اإلسالمى باإلضافة إلى حق المرأ

  .المرأة في ليبيا مع التطرق لألساس القانوني لحق المرأة في العمل
  
  

                                                             
 .14 ص ،ابقس مرجع ،ختالفالمساواة مع اال: المرأة في الجماهيرية: 2006التنمية البشرية،  تقرير 82
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  :عامة نظرة: اإلسالمي التشريع في المرأة: أوالً
  

 ،هانقطة االنطالق للمطالبة ب وقهاالتاريخ اإلنساني إلى أن إحساس المرأة بحق يشير  
العديد من اإلسهامات الداعمة لمطالب المرأة وحقوقها في  نظرياً يسانوقد أحرز الفكر اإلن

 انتشكل إعالنات ومواثيق ونصوص دينية مقدسة ولكنها في مجملها لم تحقق للمرأة ما ك
فرغم ما تدعو إليه األديان والشرائع اليهودية والنصرانية  ،عبوديتها بيسةوظلت ح. تبحث عنه

الصالة  عليه أن اإلسالم نزل على محمد إالّ ،بين الرجل والمرأة ةالمساواة اإلنساني اعاةمن مر
وصل حد الوأد، لم يهضم اإلسالم للمرأة  قصاءفي أسوأ أحوالها من مذلة وإ لمرأةالسالم واو

  .كإنسان تهابقيم عترافوخصها باال حقاً
  

 منهما كل تمتع ومدى بالمرأة الرجل صلة قضية فيه كانت وقت في اإلسالم جـاء  
 ظهور ومع ،بها ستبدواُ المرأة تهنتام فطالما .العدالة تسودها ال بالواجبات والتحمل بالحقوق
 ذلك يكن ولم كبيراً، اهتماماً بالمرأة اإلسالم فاهتم جديد، منحى تأخذ قضيةال بدأت اإلسالم
 ايةبحم الكفيلة الضمانات لها ووضع واحترام تبجيل نظرة المرأة إلى نظر فقد عليه، غريباً
 المصطفى هدي في جلياً ذلك ويظهر. الرجل وبين بينها ذلك في تمييز دون وحرياتها هاحقوق
 رضي عائشة عن روي افيم ويقول ،زوجاته مع سيرته وفي ووصاياه وسلم عليه اهللا صلى

  .83"ألهلي خيركم وأنا ألهله خيركم كمخير" عنها اهللا
  

 غنيهم وضعيفهم قويهم جميعاً البشر بين المساواة ضرورة على أكّد قد اإلسالم نإ  
 فهما واجبات، من عليه ما وعليها له ما لها تماماً كالرجل فالمرأة ونسائهم، رجالهم وفقيرهم،
 امرأة مقدس الحياة فحق والواجبات الحقوق في كذلك ويتساويان اإلنسانية القيمة في يتساويان

 بغير نفساً قتل من" آياته محكم في تعالى قال ،عليها يعتدي أن ألحد يجوز وال رجالً، أم كانت
  .84"جميعاً الناس قتل فكأنما األرض في فساد أو نفسٍ

  

 المعتقدات على ثورة اإلسالم جاء فقد ً،تقدميا موقفاً كان المرأة من اإلسالم موقـف  
 فضل ال أنه على اإلسالم أكّد أن فكان المرأة، إنسانية في تُشكّك كانت التي السائدة واآلراء

 وأنثى ذكر من خلقناكم إنّا الناس يأيها" ،الصالح بالعمل إالّ ذكر على أنثى أو أنثى على لذكر
  .85"أتقاكم اهللا عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوباً وجعلناكم

                                                             
بنغازي، ( غير منشورة،  ستيررسالة ماج ،الليبية المراكز القيادية لمرأةتولي ا لىع لمؤثرةا العواملالقماطي،  مال عبدالسالآم 83

 .60 ص ،) 1998 كلية االقتصاد،جامعة قاريونس، 
 .)32(ية اآل المائدة، سورة 84
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 السواء، على الرجل مسؤولية أعمالها جميع عن اهللا أمام مسؤولة المرأة تكون وبذلـك  
 المقاييس بنفس أعمالها وقاس أساءت هي إن بالعقاب وأنذرها أحسنت هي إذ الحسنى فوعدها

 بل والعبادات، الفرائض جزئيات من جزئية في بينهما يفرق ولم ،الرجل أعمال بها يقيس التي
 المقررة األحكام من صار حتى عباراته، كل في الخطاب إليهما فوجه والمرأة الرجل بين خلط
 السنة أو القرآن استثناها إذا إالّ به، مكلفة فالمرأة رجلال به فلِّكُ ما كل أن اإلسالم في

  .86الحال بشواهد ذلك إلى أشار أو اللفظ بصريح
  

 الدين فإن الدين من ومفاهيمه ومبادئه قيمه يستمد اإلسالمي المجتمع كان ولمـا  
 من" ،والمرأة الرجل على فريضة العمل وجعل العمل وبين المرأة بين يحول ال اإلسالمي

 ما بأحسن أجرهم ولنجزينهم طيبةً حياةً فلنحيينه مؤمن وهو أنثى أو ذكرٍ من صالحاً ملع
  .87"يعملون كانوا

  

 ال مافي والرجل المرأة بين المساواة مبدأ القول، تقدم كما ،اإلسالمية الشريعة أقـرت  
 الشريعة هاأقرت التي المساواة مظاهر أبرز فإن اإلطار هذا وفي البشرية، الطبيعة مع يتعارض
  :اآلتي النحو على ذكرها يمكن اإلسالمية

  

  :الجزاء وفي الدينية التكاليف في المساواة. 1
 ذلك فرض سبيالّ، إليه استطاع لمن والحج والصوم والزكاة الصالة اإلسالم فـرض  

 والرجل المرأة بين المساواة اإلسالم قرر وقد السواء، على والمرأة الرجل من كل على كله
 مؤمن وهو أنثى أو ذكرٍ من الصالحات من يعمل ومن" تعالى قال ،عقاباً أو ثواباً لجزاءا في

  .88"نقيراً يظلمون وال الجنة يدخلون فأولئك
  

  :المدنية الحقوق في المساواة. 2
 ملكيتها لها فالمرأة المدنية، الحقوق في والرجل المرأة بين المساواة اإلسالم قـرر  
 قيد، أي دون تشاء كيف أموالها في التصرف حرية ولها الزوج، هافي يشاركها ال الخاصة

 منكم آمنوا الذين اهللا يرفع" تعالى قال التعلم، في والرجل المرأة بين اإلسالم يسوي كذلك
  .89"درجات العلم أوتوا والذين

 عهد وفي والسالم الصالة عليه الرسول عهد في النساء بين التعليم انتشر وقـد  
 كما علماً، عصرها نساء أفضل عنها اهللا رضي عائشة السيدة كانت فقد اشدين،الر الخلفاء
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 بنت أسماء والسيدة الخطاب، بن عمر بنت حفصة والسيدة الزهراء فاطمة السيدة العلم تلقت
  .النساء من وغيرهن الصديق بكر أبي

 ساءالن كان وقد العمل، بحق يتعلق فيما والرجل المرأة بين اإلسالم سوى كذلـك  
 عمر الخليفة ولّى وكذلك الغزوات، في ويشاركن والسالم الصالة عليه الرسول عهد في يعملن

 بين القضاء من نوع وهي األسواق، في الحسبة والية اهللا عبد بنت الشفاء السيدة الخطاب بن
  .الناس

  

  :السياسية الحقوق في المساواة. 3
 شأنها السياسية الحقوق للمرأة قري اإلسالم أن إلى اإلسالمي الفقه من جانب ذهـب  

  :منها حجج عدة إلى ذلك في ويستندون 90،سياسي منصب أي تشغل أن فلها الرجل، شأن
  

 يأمرون بعض أولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون" الكريم كتابه في تعالى هلقـو  
 سياسة في جلوالر المرأة بين المساواة اآلية هذه من فهموي ،91"المنكر عن وينهون بالمعروف
 وكل" بعض أولياء بعضهم" العامة الوالية حق في متساويان فهما شؤونه، وإدارة المجتمع

 كانأ سواء العامة، السلطات أعمال جوهر هو وهذا ،المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر منهما
  .التنفيذ أو القضاء أو التشريع خالل من ذلك

 بايع وقد البيعة، هذه بقبول اهللا وأمره موالسال الصالة عليه الرسول المرأة وبايعـت  
 هذه في النساء تعهدت وقد الثانية، العقبة بيعة في األنصار وفد وسلم عليه اهللا صلى الرسول
 المرأة قدرة يعني مما سياسياً، عمالً البيعة هذه وتعتبر عنه، والذود اإلسالم عن بالدفاع البيعة
  .المختلفة السياسية حقوقها مباشرة على

 مكة فتح يوم الكفار ألحد النساء إحدى أمان والسالم الصالة عليه الرسول قبل وقـد  
   قائالً

 تمثيل أجاز قد الكريم الرسول أن على الواقعة هذه وتدل" هاني أم أجارت من أجرنا لقد" 
  .92باسمهم اآلمان وإعطاء عنهم نيابة والتحدث للمسلمين المرأة

  

إنساني وعدل في الفطرة والتطبيق، فقد أعطى للمرأة  وبصفة عامة فالتشريع اإلسالمي  
كامل حقوقها وأحلها المكانة الالئقة بها، ولما كان المجتمع اإلسالمي يستمد قيمه ومبادئه 
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ومفاهيمه من الدين، فإن الدين اإلسالمي ال يحول بين المرأة والعمل، وفي هذا السياق سنتناول 
  .حق المرأة في العمل 

  

   :تاريخية مراجعة :العمل في لمرأةا حق: ثانيا
  

 ،الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة كفلتها التي الحقوق من العمل في المرأة حـق  
 ال والتي ،عاتقها على الملقاة الواجبات قبيل من يعد األحيان من كثير في المرأة عمل أن بل

 الحقوق من يعد العمل حق أن ونيالقان الفقه في به مالمسلَّ فمن ،إتيانها عن تتقاعد أن يجوز
 بالشخصية، لصيقة فهي بغيرها، يعيش فال وجوده، بمجرد للشخص ثبتتُ التي العامة

 من النوع وهذا اإلنسان، حقوق أو الطبيعية بالحقوق أحياناً تسمى ولذلك ،له الطبيعي وبالوجود
 المجتمعات في للفرد بها عترفي أن يجب التي والحريات الحقوق من األدنى الحد يمثّل الحقوق
 في أيضاً الحقوق هذه وتتميز نشاطه، مزاولة من اإلنسان يتمكن لكي الزمة أنها كما الحديثة،

 فيها يتساوى كما صورها، مختلف في حريته الشخص مباشرة في ينحصر موضوعها أن
 زيتمي أن يجوز ال أنه بمعنى غيره، دون شخص بها يختص فال السواء على األشخاص جميع

 العمل في بالحق تتمتع كالرجل المرأة أن يعني الذي األمر آخر، عن شخص شأنها في
 أن كما ميالدها بمجرد الحق هذا لها ثبتوي بشخصيتها، اللصيقة العامة الحقوق من باعتباره
 في وحقها األجر في حقها أهمها التي الحقوق من العديد عنه يتولد الحق هذا من استفادتها
. .. النقابية المنظمات في شتراكاال في وحقها وضع، وإجازة اعتيادية إجازة على الحصول

  .لخإ
  

 واالجتماعية، االقتصادية للعوامل نتيجة تغيرات العمل تقسيم اهـرةتاريخياً، شهدت ظ  
 على نتائج أحدث الصناعة عصر إلى والزراعة الرعي اقتصاديات من المجتمعات فانتقال
 أن إالّ متقاربة، االقتصادية والمرأة الرجل أدوار كانت األولى احلالمر ففي األدوار، تقسيم
 مكانة في أثّر مما األدوار هذه بين التباعد إلى أدت الصناعة عصر إلى المجتمعات دخول
  .تؤديه الذي االقتصادي العمل وقيمة المرأة

 وقد ،ليالمنز والعمل المنزل خارج بالعمل ،الحالي الوقت في ،استقر العمل تقسيـم  
 جاء للعمل المرأة فخروج ،واالجتماعية االقتصادية المتغيرات من بعدد الظاهرة هذه تأثرت
  .اإلنسانية عبر تطورها التاريخي المجتمعات شهدتها التي االقتصادية لألحداث نتيجة

  

 كان فقد القدم منذ واالقتصادية االجتماعية الحياة في هاماً دوراً الليبية المرأة أدت  
 وتغسل الحطب، وتجمع الطعام، وتُعد الحبوب، وتطحن الصوف، وتنسج تغزل أن يهاعل
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 الزراعية األعمال بعض في الرجل وتشارك الحيوانات وتحلب األطفال، وتربي المالبس
  .93والرعوية

 من خالية ظلّت ليبيا أن إلى التاريخية المصادر أغلب تشيـروفي هذا اإلطار   
الزوايا  تعليم هو السائد التعليم نوع وكان 1895 عام حتى لنظاميا والتعليم العامة المدارس

 أنه ترجح المصادر بعض أن نجد الزوايا هذه في البنات التحاق مدى عن بحثنا وإذا" الكتّاب"
  .94بالفتيات خاصة زوايا هناك يكن لم ألنه بها لتحاقاال البنات بإمكان يكن لم

  

 التغيرات طبيعة يغفل أن ينبغي ال بيالي في المرأة أوضاع لتطور المتتبع إن  
 الفترات عبر التطور هذا في ساهمت أو أثّرت التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية
 والبنى والثقافية االجتماعية البيئة على التأثير في حاسماً دوراً لعبت والتي ،المختلفة التاريخية
  .95واالقتصادية السياسية
 لوعيهن نتيجة وذلك ،أنفسهن النساء إلى النسائية حركةال نشوء في الفضل يعـود  
 الطاعة عليهن مقدساً قدراً ليست الدونية مكانتهن بأن إلدراكهن ونتيجة المجتمع، في بمكانتهن

 القرن بدايات في سادت التي اإلصالحية الحركة مع النسائية الحركات تزامنت وقد له،
  .العشرين

  

 في إليها توكل كانت التي األدوار تلك عن الليبية مرأةال تتخل لم الحديث العصر ففـي  
 الحياة مجاالت مختلف في مشاركتها تزداد الزمن مرور مع أصبحت لقد بل األولى، العصور
  . 96والحرب السلم وقت في أكثر مسؤولياتها وتتعاظم

  

 طاليوناإلي عمد فقد الليبي، الوجدان في بالغاً أثراً ستعماريةاال التجربة خلّفـتوقد   
 اإليطالية واألنظمة القوانين بتطبيق قاموا حيث لبالدهم طبيعياً امتداداً ليبيا جعل محاولة إلى

 على خطتهم واعتمدت ليبيا، في موجودة كانت التي المؤسسات عن بدالً مؤسساتهم وجلبوا
 المؤسسات من جزءاً تصبح بحيث ليبيا في الموجودة المختلفة والمؤسسات األنظمة تحويل

  .97والجيش والشرطة والقضاء التعليم المؤسسات هذه ومن اإليطالية،
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 ،اإليطالية اللغة لنشر وذلك ،المدارس عدد زيادة على اإليطالية الحكومة عملتولقد   
 الفتاة جذب مما والحياكة التطريز البنات تعليم في التبشيريةو اليهودية المدارس ساهمت وقد

 نشئتُأ كمـا ،طرابلس في المسلمات للبنات مدرسة 1936 عام في افتتحت وقد ،للتعلم الليبية
 عبر أدوارها أهم الليبية المرأة لعبت وقد المسلمات، للممرضات مدرسة نفسه العام في

 مباشرة القتال في شاركتحيث  اإليطالية، الغزو قوة ضد الوطني التحرير حرب في مشاركتها
  .98لهم والمعنوي المادي العون وتوفير لخدمتهم ومرافقتهم المحاربين صفوف دعم وفي
 والفرنسية، البريطانية لإلدارتين ليبيا خضعت الثانية العالمية الحرب في الحلفاء انتصار بعـد
 نسبة في ساعد مما التدريس، مجال في خاصةً للعمل المرأة بخروج الفترة هذه تميزت وقد

  .عامةال الحياة في إشراكها وضرورة المرأة تعليم تجاه الوعي
  

 بإعالن بدأت التي الفترة وهي الماضي القرن من والستينيات الخمسينيات خـالل  
 دوراً المرأة إلعطاء والدعم التشجيع بعض هناك كان ،1951/ ديسمبر/ 24 في ليبيا ستقاللا

 السياق وكان البنات، مدارس من المتزايدة األعداد في واضحاً هذا وكان المجتمع في واسعاً
 باحتياجات للوفاء والنساء الرجال من الجهد من المزيد بذل إلى يشير العام االقتصادي
 تحدياً يمثل كان الذي التعليم ساهم وقد واالجتماعي، االقتصادي النمو مواكبة ومتطلبات

 التعليم قانون إصدار 1952 عام في تم وقد المرأة، خروج في ومؤثر واضح بشكل مستمراً
  .وإناثاً ذكوراً األطفال لجميع إلزامياً التعليم حق نأ على يؤكّد الذي )5( رقم

  

 تغيراً العشرين القرن من الثاني النصف بداية منذ الليبية المرأة وضع تغير لقـد  
 االقتصادية األحوال وتحسن والعمل التعليم فبفضل ،سابقة عقود قبل عليه كان عما جذرياً
 أن إال التعليم على المنفق نسبة تدني ورغم ،العامة الحياة في لتشارك للمرأة الفرصة أتيحت
 والنهوض الذاتية، قدراتها تطوير لصالح مخرجاته توظف أن استطاعت الليبية المرأة

 ولاأل الفوج وضم الطالبات، من متزايدة أعداداً المعلمات معاهد استقبلت حيث بمجتمعها،
  .194899 عام في التدريس بمجال التحقن طالبة عشرة اثنتى

 لإلرتقاء الجميع إسهام تستدعي التي الظروف ظل في النسائي العمل بوادر بدأت ـدلق  
 قيادة في واضح دور الرائدات من صغيرة لمجموعة كان هنا ومن به، والنهوض بالمجتمع

 صاحب الذي التغير مقتضيات تتطلبه لما وفقاً العام العمل في المشاركة إلى الليبية المرأة
  .ستقاللاال
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 الريادة على واعتمد "نخبة" نشاط هو الفترة هذه في المرأة نشاط نإ القول ويمكـن  
 ،حميدة العنيزي، ومن بين األسماء التي برزت في تلك الفترة السيدة 100الفردية والمبادرات

حين كن رائدات في مجاالت مختلفة منها  خديجة الجهمي، والسيدة حميدة بن عامرالسيدة و
وفي هذا السياق البد من . يم والعمل اإلعالمي وغيرها من المجاالتالعمل االجتماعي، والتعل

  .معرفة انعكاسات التعليم، والعمل على أوضاع المرأة في ليبيا
  
  

  :ليبيا في المرأة أوضاع على والعمل التعليم نعكاساتا: ثالثاً
  

 اداألفر قدرات ينمي ألنه البشري المال رأس إعداد في رئيساً دوراً التعليم يمثل  
 مستوى ويحسن الحياة متطلبات مواجهة من تمكنهم التي واالتجاهات والقيم بالمهارات ويمدهم

 االقتصادية التنمية في المساهمة من ويمكنهم السياسية مشاركتهم فرص من ويزيد إنتاجيتهم
  .واالجتماعية

  

 من تهسن ما خالل من اإلناث بتعليم النهوض حاولت التي الدول بين من ليبيا وتعتبر  
 الليبية المرأة وضع تغير فقد التعليمي، المرأة بمستوى النهوض شأنها من وتشريعات قوانين

 سابقة، عقود قبل عليه كان عما جذرياً تغيراً العشرين القرن من الثاني النصف بداية منذ
 الحياة في لتشارك للمرأة الفرص تيحتُأ ،االقتصادية األحوال وتحسن والعمل التعليم فبفضل
 للرجل مشاركتها من وتحد تكبلها كانت التي والتقاليد العادات بعض سلطة وتراجعت العامة

 يمكن ذلك خالل من ،الموروثة القيم بعض أيضاً وتغيرت النمطية صورتها لذلك تبعاً وتغيرت
  :الليبية وذلك على النحو اآلتي المرأة وضع على والعمل التعليم تأثير إبراز

  

  :التعليمأثر  . 1
 المتعلم فالفرد البشرية، التنمية محددات أهم من يعتبر المرأة تعليم في االستثمار إن  

 جميع في للتقدم ضرورياً مدخالً يعتبر فالمتعلم لذا االبتكار، على قدرة وأكثر إنتاجية أكثر
 واضحاً إيجابياً ارتباطاً هناك أن على التنمية مؤشرات معظم وتشير البشرية، التنمية مجاالت

  .من ناحية أخرى المعيشة مستويات وارتفاع ناحية من التعليم مستويات ارتفاع بين
 أن من الرغم على الرجل تعليم عن تأخر العربية المجتمعات في المرأة تعليـم نإ  
 تحرير لمسألة الحديث العربي الخطاب تناول مع بدأت المرأة تعليم ضرورة إلى الدعوة
 النساء بحق نادت التي اآلراء أشهر من أمين قاسمو لطهطاويا رفاعة آراء وتعتبر ،المرأة
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 السهل من يكن لم أنه إالّ ،المتخلف الواقع من للخروج كطريق التعليم على الحصول في
 والمتمسكين الدين رجال بعض باعتراض الدعوة هذه اصطدمت إذ الحق هذا على الحصول
 المجتمعات في حدث امع الليبي المجتمع يف التعليم بداية تختلف وال ،االجتماعية بالتقاليد
  .101بالذكور مقارنة بالمدارس اإلناث التحاق تأخر فقد العربية

 والعوامل ،الديموغرافية بالعوامل الرتباطه التنمية عوامل من أساس عامل التعليـم  
 والحراك التعليم بين وثيقة عالقة فهناك ،التنمية في المؤثرة واالجتماعية االقتصادية

 التعليم أهمية تكمنو ،الزواج وسن ،الخصوبة كمعدل الديموغرافية والعوامل الجتماعيا
 تتحدد بالتنمية فعالقته سواء، حد على وبالمساواة بالتنمية تتعلق مسألة أنه في للمرأة بالنسبة

 ،مثالً السكانية كالزيادة بالتنمية المرتبطة والمتغيرات المرأة تعليم بين عالقة هناك أن في
 التعليم مع الخصوبة معدالت فقد ارتبطت األسرة تنظيم نحو النساء اتجاهات في يؤثر فالتعليم
 األمهات بين المعدالت وأقل األميات األمهات بين المعدالت أعلى كانت حيث عكسية، بعالقة
 في سجل كما الحضر في النمط هذا سجل وقد التعليم من قسط أعلى على حصلن الالتي
في تحقيق أهداف المساواة  أساسيةحقوق اإلنسان وهو أداة  نم قح فالتعليم  ،102الريف

 نهايةمن البنات والبنين، وهو بالتالي يساهم في  والتعليم الالتمييزي يفيد كالً. والتنمية والسلم
وينبغي أن تكون هنالك مساواة في . المطاف في عالقات أكثر مساواة بين المرأة والرجل

أردنا أن يزداد  اإذا م يةالتعليم المؤهالتـذه الفرص وفـي الحصول على الوصول إلـى ه
  .عدد النساء اللواتي يشكلن عناصر فاعلة للتغيير

أداة هامة لتحسين الصحة والتغذية والتعليم داخل  بةوالكتا اءةويعد إلمام المرأة بالقر  
وقد ثبت أن . تمعفي صنع القرارات داخل المج مشاركةالمرأة من ال كيناألسرة، ولتم

مع ما يعود به ذلك من  هن،النظامي وغير النظامي للبنات والنساء وتدريب ليماالستثمار في التع
فوائد اجتماعية واقتصادية عظيمة، هو وسيلة من أفضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة 

  .103ةالمستدام والقابل لالستدام قتصاديوالنمو اال
 ألنه البيت من خروجها أمر من سهل بحيث ،واسعة آفاقاً لمرأةا أمام التعليم فتح فقـد  

 في واإلناث الذكور بين الفصل تم التعليم نتشارا بداية وفي الدروس، لحضور الخروج من البد
 القوانين من مجموعة أثّرت الفترة هذه في. المختلط التعليم ظهر الحق وقت وفي المدارس،

                                                             
( ، رسالة ماجستير غير منشورة، الحركة الصحفية األدبية النسائية في ليبيا بين األربعينيات والسبعينياتشريفة القيادي،  101

 .12 ، ص) 1981،كلية االدابطرابلس، 
 .60 ، صمرجع سابق ،ختالفالمرأة في الجماهيرية المساواة مع اال: 2006 ،تقرير التنمية البشرية 102
  .مرجع سابق ،1995بيجين عمل إعالن ومنهاج  103
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 زوجها اختيار حق المرأة نالت فقد النظرية، الناحية من تمعالمج في المرأة دور على واللوائح
 من السياسية المشاركة حق على حصلت وكذلك الطالق، طلب وحق عشر السادسةعمر  من

 من كانت الحقوق هذه معظم لكن النسائية، والجمعيات الروابط إنشاء وحق التصويت، خالل
  .104فقط النظرية الناحية

 تطور الى أدى مما اإلناث، تعليم في كبيراً تطوراً المختلفة التعليم مراحل شهدت وقد  
 السنوات مدى على المرأة تعليم من ليبيا جعلت فقد عام، بشكل مشاركتها ونسب المرأة واقع
 التعليم بجعل الدولة قرار من خاص بشكل الفتيات استفادت اذ ة،الرئيس أولوياتها من واحداً

 الذكور الطالب على التفوق الى الطالبات وتنزع السبعينيات، في الثانوي المستوى حتى لزامياًإ
 من ملحوظاً، ارتفاعاً عدادي،اإل التعليم في بالبنين مقارنة ناثاإل التحاق نسبة ارتفعت فقد
  .2006105 عام في )100( لكل )117.1( لىإ 2002 عام في )100( لكل )106.1(

 العام في التحق إذ العالي، تعليمهن بالفتيان مقارنة الفتيات من أكبر أعداد وتواصل  
 زيادة وهذه فتى )59.179( مع مقارنة ، بالجامعة فتاة )101.537( ،2008- 2007 الدراسي
 فتى )62.419(و فتاة )87.752( فيها التحق التي ،2005- 2004 الدراسي العام عن ملحوظة
   .106بالجامعة
 تعليمية منظومة لتوفير ءاتاإلجرا من العديد تنميتها مسيرة خالل ليبيا اتخذت وقد  
 ليبيا في النظامي التعليم تطور وقد واالقتصادية، االجتماعية المجتمع حاجات مع تتماشى
 كوادر بناء أجل من التعليم نشر في التوسع في الرئيسة األهداف وتركزت سريع، بإيقاع
 أعداد في زيادة تاحةالم البيانات وتبين .األمية نسبة من وللتخفيف الدولة مرافق لتسيير مؤهلة

 )54.079( من الطالب عدد زاد األساسية المرحلة ففي التعليمية، المراحل جميع في الطالب
 وأن 2007- 2006 العام في طالباً )1.279.319( إلى 1974-1973 الدراسي العام في طالباً
  .107ةالفتر نفس خالل )%49.3( إلى )%38.9( من تزايدت قد المرحلة هذه في اإلناث نسبة

 من العدد هذا زاد إذ كبيراً تطوراً شهد الطالب عدد فإن المتوسطة المرحلة في أما  
العام الدراسي  في طالباً )466.551( إلى 1974- 1973 الدراسي العام في طالباً )26.500(

                                                             
 . 211 ، صمرجع سابق ،السياسية في ليبيا الثقافةآمال سليمان العبيدي،  104
مؤسسة  :القاهرة ( ،ثمينة نذير :عدادإ، المواطنة والعدالة :فريقياأ وشمال وسطحقوق المرأة في الشرق األ ليسون بارجتر،أ 105

 .11 ، ص) 2005، اونديشنميد ف
 .12، ص ) 2006، الهيئة العامة للمعلومات: بنغازي(  ،2005 حصائياإل الكتيبالهيئة العامة للمعلومات،  106
شارات البحوث واالست كزمر: يبنغاز ( ،ثقافة نهوض وتنمية مستدامة :رؤية استشرافية 2025 ليبيا، التقارير القطاعية 107

 .37 ، ص)2007 ،قاريونس امعةجب
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 خالل )%47.2( إلى )%22( من تزايدت قد المرحلة هذه في اإلناث نسبة وأن 2007- 2006
  . 108 الفترة نفس

 في )9.802( من زاد قد العليا والمعاهد الجامعية بالمرحلة الطالب لعدد بالنسبة أما  
 تزايدت قد اإلناث نسبة وأن 2007- 2006 العام في )292.318( إلى 1974-1973 العام
  .109 الفترة نفس خالل )%50.6( إلى) %11.6( من

 ،واالجتماعية ،صاديةاالقت العوامل من بعدد للعمل الليبية المرأة خـروجلقد تأثر   
 إلمكانية المؤشرات أهم من للمرأة التعليم فرص فتوافر ،التعليم على المرأة حصول أهمها

 ونسبة العمل مجاالت على داللة للمرأة التعليمي الوضع وتحسن للمرأة االقتصادية المساهمة
  .فيه المساهمة

 حرمانها ألحد واليجوز بالرجل، ةأسو للمرأة التعليم حق على الدولية المواثيق أغلب أكدت وقد
 اإلعالن من كل أكده كما ذلك على 1954 المتحدة في العام األمم ميثاق أكد فقد الحق هذا من

 والثقافية االقتصادية للحقوق الدولية واالتفاقية 1948 االنسان في العام لحقوق العالمي
 المرأة ضد التمييز أشكال كافة على للقضاء الدولية االتفاقية وكذلك 1966 لعام واالجتماعية

  .1979110في العام 
  

  :أثر العمل .2
 وآلية وإنسانية، حضارية قيمة باعتباره دولة، أية أولويات أهم من التوظيف يعتبر  

 ويمثل والتهميش، اإلقصاء مظاهر شتى ومقاومة التنموية، العملية في المواطن لمساهمة مهمة
 من العمل يعتبر كما ،التنمية في مساهمتها مدى ىعل تدل التي المؤشرات أحد المرأة عمل

 نظام المجتمعات عرفت فقد والمجتمع، األسرة في المرأة وضع تغيير في تؤثر التي المجاالت
 مخصصة وأخرى للذكور مخصصة أعمال فهناك الجنس حسب األدوار أو العمل تقسيم
 التنشئة عملية خالل من جنسينال من لكل األدوار أداء على االجتماعي التطبيع ويتم ،لإلناث

  .السائدة الثقافية واألنماط االقتصادية للنظم ووفقاً االجتماعية
 يتطلب ،االقتصادي النشاط في مشاركتها واتجاهات ليبيا في المرأة عمل واقع ولتحديد  

 عمل يحكم الذي التشريعي ولإلطار ،لشأنا بهذا المتعلق الثقافي للموروث التعرض األمر
 االنضمام على النساء تشجيع على اتينينالثما منذ الحكومة عملت فقد .وتطوره ليبيا في المرأة

 إذ ،متزايد بشكل عليه يقبلن ما وهذا. اقتصادية حقوق من لهن ما وممارسة العاملة القوى لىإ
                                                             

 .38 ، صالمرجع السابق 108
 .38 ، صالمرجع السابق 109
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 الرجال ،تقليدياً ،عليها يهيمن كان ميادين اقتحام من ،"نساء النخبة" وباألخص بعضهن تمكن
 أن إالّ أوفر بشكل الجامعيات الطالبات عدد نما فقد ،التجارية واألعمال والطب نونكالقا

  .111العمل سوق في ناقصاً مازال ،تمثيلهن
 في العام )28.619( من زادت قد التوظف مجال في المرأة مساهمة أن ظـنالح  

 وصل حتى 1995 في العام) 172.874( لىوإ ،1984في العام  )84.618( لىإ 1973
 زادت العمل سوق في المرأة مشاركة نسبة أن أي ،2003في العام ) 343.537( لىإ دهنعد
 والذي) 2( رقم بالجدول موضح هو كما ،2003 عام %)25.3( إلى 1973 عام )%7( من

  .)2003- 1973( الفترة خالل الليبية المرأة استخدام تطور يوضح
  
  

  .) 2003-1973( الفترة خالل الليبية المرأة استخدام تطور) 2( رقم الجدول

 العام
 مساهمة نسبة االستخدام

 المجموع إناث ذكور اإلناث

1973 375.714 28.619 408.333 7% 

1984 571.306 84.618 655.924 12.9% 

1995 732.677 172.874 905.551 19.1% 

2003 1.013.526 343.537 1.357.063 25.3% 
  

-2002( الديموغرافية الخصائص األول، الجزء ،والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة ،يواالجتماع االقتصادي المسح: المصدر
2003.(  

  

 أساس على القائمة القيود بعض مثول رغم ،المهنة اختيار حرية للمرأة ـٍل عامبشك  
 على واجب العمل أن على 1988 لعام العامة الشعبية اللجنة قرار ونص. االجتماعي النوع
 الرجل أن على 1991 لعام )20( رقم الحريات تعزيز قانون ونص ،عليه قادرة امرأة كل

  .112يناسبهما الذي العمل اختيار في رانح والمرأة
 ليبيا، في العمل قوة من )%22( المرأة تشكل اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج اًـووفق  

 التعليم مجالي في خاصة الخدمية القطاعات في أساس بشكل تعمل تزال ال المرأة أن إالّ
   .113والصحة

  

                                                             
  .10 ص ،سابق مرجع بارجتر،ليسون أ 111
 .12 ، صالسابق جعالمر 112
 .14 ، صالسابق المرجع 113
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 العمل قانون مقدمتها وفي العمل، في الحق بتنظيم الخاصة التشريعات قررت وقد  
 متطلبات وتوافر الكفاءة على تعتمد موضوعية ومعايير أسس وغيرهما، المدنية الخدمة وقانون
  .114الجنوسة أو شخصية معايير على ال الوظيفة

 على) 4( رقم المادة في 1969 لعام الدستوري اإلعالن نص العمل في الحق وألهمية  
 وتعتبر. 115"قادر مواطن لكل وشرف وواجب حق الليبية العربية الجمهورية في العمل"أن 
 النصوص وضع خالل من وذلك العمل، على المرأة شجعت التي الدول من واحدة ليبيا

  .التوظيف فرص نفس وتمنحها الوظائف، كل تقتحم تجعلها أن شأنها من التي والقوانين
 وحتى ،1977 عام من الفترة خالل العمل سوق تنظيم لسياسات العام ويظهر االتجاه  

 في التشابه هذا برز حيث الفترتين، خالل العامة األهداف تحديد في تشابه وجود ،2001 عام
وبصفة  .116المرأة وتشغيل العاملة، للقوى "التلييب"و  اإلحالل وهدف اإلنتاجية، رفع أهداف

عامة فإن التعليم أثّرا بصورة واضحة، وانعكس هذا التأثير إيجابياً على تطور وضع المرأة 
في المجتمع الليبي، األمر الذي يتطلب دراسة األساس القانوني للحق في العمل، مع التركيز 

  .على أهم حقوق المرأة المرتبطة بالعمل
  

  :العمل في حقلل القانوني األساس: رابعاً
  

 مجاالت في مساهمتها وضمان المرأة دور تفعيل جوهر التشريعية هي ةإن الحماي  
 األحكام إلى وباإلضافة العمل، مجاالت كافة في وذلك األمام إلى بها والدفع المختلفة التنمية
 خاصة أحكاما المشرع قرر فقد الوظيفة، أو المهنة يمارس من كل يخضع لها التي العامة
  :المثال سبيل على منها رنذك وطبيعتها تتالئم بالمرأة

 جميع تعالج مادة )98(على  يحتوي الذي العمل بشأن 1970 لعام )58( رقم القانون. 1
 بين تمييز دون الفئة بهذه الخاصة والضمانات العمالة وحقوق بالعمل، المتعلقة األمور

 في ساعة )48( من ألكثر تشغيلها أو الشاقة األعمال في المرأة تشغيل وحظر الجنسين،
  .األسبوع
 ذلك في العربية القوانين أفضل من كان القانون هذا أن" قويدر إبراهيم يرى حيث  
كانت تنفيذ  1980 العام إلى 1970 عامالوطنية في فترة ما قبل  التشريعات أنو الوقت،

                                                             
 .140 ، ص) 1993 شؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام،: طرابلس (، المرأة في التشريعات الليبية:الموسوعة القانونية  114
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و القرارات أفي القوانين  اتهمهم تضمين االتفاقي ناوك دولية،وتجسيد وتطبيق لالتفاقيات ال
  .117"السياسي ظاميتدخل فيها الن أصبح 1980 عام ية، ولكن بعدالوطن

  

 السلطة تُلزم التي العربية العمل اتفاقية على بالتصديق 1974 لعام )65( رقم القانون. 2
 إلى باإلضافة" العامالت النساء لحماية" تحديداً الخاصة أحكامها في جاء بما االهتداء التشريعية
  .118الدولية العمل يةاتفاق من المستمدة األحكام

  

 العاملون الموظفون له يخضع الذي المدنية الخدمة بشأن 1976 لعام )55( رقم القانون. 3
 إحدى يشغل من كل به وقصد جنسه، عن النظر بغض العام الموظف إلى بالخطاب توجه ولقد

 لكونها تامتيازا أية للمرأة يقرر ولم العام، والصالح المواطن خدمة إلى تهدف التي الوظائف
  .119"الرضاعة الحمل،" باإلجازات يتعلق ما المثال سبيل على أنثى،

  

 األجر منهم فلكل والموظفة والموظف والعاملة العامل بين المالية المعاملة في يميز لم كما. 4
 من الثانية الفقرة قضت التي 1981 لعام )15( رقم القانون مثل القانون، ألحكام وفقاً ذاته

 معدالت من يوضع ما وتحقيق يتناسب بما المرتب استحقاق يكون" بأن منه األولى المادة
 أحكام بمقتضى الصادرة اللوائح تحددها التي العامة والضوابط لألسس وفقاً كله وذلك لألداء

 دون الخاص والقطاع العام القطاع في العامالت على السابقة األحكام ، وتنطبق"القانون هذا
 والئحة العامة والشركات للمنشآت اإلدارية الالئحة تحكمه التي مةالعا الشركات في العمل

  .120الجزاءات
  

 األقصى الحد المشرع حدد حيث العمل عالقات بشأن 2010 لعام )12( رقم قانون. 5
 ساعات تخفيض ويجوز ساعات عشر تتجاوز ال بحيث الواحد اليوم في الفعلية العمل لساعات
 اللجنة من قرار بتحديدها يصدر التي األعمال أو الصناعات في العاملين فئات لبعض العمل

 لبعض فقط وإنما العامالت النساء لكل العمل ساعات إنقاص يعني ال وهذا العامة، الشعبية
 رويدة وترى. 121أيضاً الرجال على ينطبق ما وهو خاصة طبيعة لها التي األعمال أو المهن

 قانون مع 1970 لعام )58( رقم العمل قانونل دمج عن عبارة القانون هذا أن" بوحلفاية
  .122"1976 لعام )55( رقم المدنية الخدمة
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  :بالعمل المرتبطة المرأة حقوق
  

 حقها احترام ضمان على ساعد مما المرأة بعمل الخاصة األحكام العمل قانون لقد بين  
أشهر  عن ستة لتق ال متصلة لمدة العاملة المرأة فمنحت عنه، المنبثقة والحقوق العمل في

 ولجهة الوضع تسبق التي المدة تشمل يوماً خمسون مدتها األجر بنصف وضع إجازة في الحق
 المتطلبة الشروط واستوفت ذلك للعاملة الصحية الظروف تطلبت إذا اإلجازة مدة مد العمل
 الطفل ابهاإنج أو زواجها بمناسبة مكافأة في الحق للعاملة تقرر العاملة للمرأة وتشجيعاً قانوناً
 من أشهر ثالثة أو الزواج عقد تاريخ من أشهر ستة خالل العمل صاحب إعالم بعد األول
 فترتين في الحق فخولها الحاضنة األم ظروف تقدير المشرع يغفل ولم ،123الوضع تاريخ

 تخصيص على الخصوص هذا في وأكد ساعة نصف عن منهما كل تقل ال يومياً إضافيتين
 وضعه يتم لم ما وهو فأكثر، عاملة خمسين تستخدم التي العامالت الأطف لحضانة أماكن
ومن . 124كتعويض مادي مقابل الحاضنة منح على الجهات بعض حرصت وإن التنفيذ، موضع

  :أبرز حقوق المرأة المرتبطة بالعمل ما يأتي
   :دوام نصف العمل.1 

 تشغيل نظام المشرع رقر بخارجه، والعمل بالمنزل المتزوجة المرأة عمل بين للتوفيق  
 التمتع في المرأة أحقية على جميعها ركزت مادة عشرة خمس من يتكون الذي الليبية المرأة
 الوقت لبعض أكانت سواء التشغيل ونظم قدرتها حسب المتاحة والتدريب العمل فرص بجميع

 واإلجازات الترقيات فيها بما بالضمانات يتعلق ما كل العاملة للمرأة وكفل كامل، لوقت أو
 فترة أثناء أبنائها رعاية على العاملة المرأة لمساعدة امتيازات تقرير على إضافة لها، المستحقة
 الالزمة الرعاية دور توفير على واإلنتاجية والخدمية اإلدارية الجهات حث خالل من عملها،

  : أن على وأكد العامالت لألمهات والمناسبة

 مزاولة في الحق وللمرأة المجتمع، تجاه عليه درةالقا المرأة على واجب العمـل"  
 في الحق لها كما المجتمع في واالجتماعية االقتصادية النشاطات بمختلف والوظائف األعمال
 والوظائف، األعمال هذه مزاولة تتطلبها التي والوظيفي المهني التدريب فرص بكافة التمتع

 لها وكفل كامل بدوام للعاملة ضمانية لةمعام في الحق الوقت لبعض العاملة المرأة ومنحت
  .*125"القانونية شروطها توافرت متى ضمانية ومعاملة وعالوة ترقية من المقررة الحقوق كافة

                                                             
 .42 ، صمرجع سابق، المرأة في التشريعات الليبية: وسوعة القانونيةالم 123
  .66 ، صسابقالمرجع ال 124
 

  .246، ص المرجع السابق 125
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 على العمل عالقات بشأن 2010 لعام )12( رقم لقانون التنفيذية الالئحة نصت وقـد  
 اإلدارية العمل جهات ةكاف في الوقت كامل من بدالً الوقت بعض المرأة تشغيل يجوز أنه

 ويكون الوقت، كامل التشغيل نظام الوقت لبعض التشغيل نظام ويواكب واإلنتاجية، والخدمية
 ساعة وعشرين أربع على يزيد ال بما أو يومياً ساعات أربع لمدة الوقت لبعض المرأة تشغيل

 بنظام املةالع المرأة تمنح حيث الرسمية الدوام ساعات ضمن تقع أن شريطة األسبوع في
 كامل التشغيل لنظام وفقاً لغيرها المقرر األساس المرتب من )%60( الوقت لبعض التشغيل
 كاملة، خدمة سنة بمثابة الوقت لبعض العمل نظام من خدمة سنتي كل تكون أن على الوقت،

 التمييز عالوة وتكون القانونية، شروطها بتوفر الترقية الوقت لبعض العاملة المرأة وتستحق
 هذا ، وفي126االجتماعي الضمان قانون أحكام عليها وتطبق المقرر المبلغ نصف لها والتدريس

العمل نصف دوام  نة الشعبية العامة بحق المرأة فيقرار اللج أن" بوحلفاية رويدة ترى السياق
تستعمل هذا الحق لعدم  ال ءلألسف كثير من النسا ولكن ،للمرأة يجابيمن التمييز اإل يعتبر
    .127"تطبيق هذا القرار األعماليتها به أو لرفض أصحاب درا

  

  :التدريب في الحق.2
 العمل في المرأة وحق والتدريب، التأهيل في الحق ضمان على المشرع من حرصـاً  

 في وإقحامها المرأة بتشغيل العمل جهات كافة فقد ألزم الرجل، مع المساواة أساس على
 توفير تتولى المرأة لتشغيل وحدة بإنشاء بالبلديات االستخدام بمكات وُألزمت المختلفة المجاالت

 تناسب التي والحرف المهن على المرأة لتدريب سنوي برنامج وتوفير لهن العمل فرص
 ومجاالت المهني التدريب ببرامج وتعريفها الالزمة التوعية برامج وتوفير وقدرتها طبيعتها
  . 128والعمل بالتدريب التحاقها عند اعليه تعود التي والمزايا المتاحة العمل

  

 هاواجهتوقد  ،في الخارج مهم جداً التدريب نأ" المغيربي أمينة ترى السياق هذا وفي  
من أصل ) 18(ما يقارب  ذ اتصلت مجموعة من الموظفاتإ ،مشكلة في لجنة حقوق االنسان

                                                                                                                                                                               
على  )11(فقد نصت المادة  1988 عامل )164(المعدل لبعض أحكام القرار  1988 عامل )460( حكام القرار رقمأنظر اللمزيد * 

بنظام التشغيل لبعض الوقت أحكام قانون الضمان االجتماعي ويسدد عنها االشتراك الضماني على تطبق على المرأة العاملة "أن 
على أساس مرتبها  ضمانياً لأساس مرتبها الكامل دون تخفيض إذا كان تعيينها على وظيفة بالمالك وتحسب لها المدة الكاملة وتعام

وع فيسدد االشتراك الضماني على أساس متوسط ما تتقاضاه خالل الشهر الكامل دون تخفيض، أما إذا كان تعيينها مقابل مبلغ مقط
على أساس ما تحصلن عليه من أجر، وتطبق على المرأة العاملة بنظام  الميالدي وتحسب لها مدة الخدمة كاملة وتعامل ضمانياً

 ".جازة الوضعإمان االجتماعي وذلك فيما يتعلق بالتشغيل لبعض الوقت أحكام قانون الض
 .3، ص نون عالقات العملالالئحة التنفيذية لقاإصدار بشأن  ،2010عام ل) 595(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  126
 .مرجع سابق هاتفية مع رويدة بوحلفاية، مقابلة 127
 .249 ، صمرجع سابقالمرأة في التشريعات الليبية،  :الموسوعة القانونية 128
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ولكن  انيالى بريطإ ممجال عملهفي  لتدريبل ينموفد ،في وزارة الصناعةموظف ) 50(
ن المكان إم يتحصلن على التأشيرة للمرافق فنه إذا لأ على بالتوقيعالموظفات  لزمتأالوزارة 

 ىكدت جهة العمل علأذا إال إطانية ال تعطي التأشيرة للمرافق سيكون للذي يليها والسفارة البري
  .129"تي تواجه المرأة في مجال التدريبتغطية تكاليف المرافق وهذه من العراقيل ال

  

  :األجر في المساواة.3
 يميز لم الليبي المشرع أن يتضح العمل في للحق المنظِّمة والقرارات القوانين باستقراء  

 مبدأ على مؤكدة والقرارات القوانين تلك أحكام جاءت فقد األجر، في والمرأة الرجل بين
 وفي المعاملة في لمساواةا وكذلك القيمة، المتعادل بالعمل يتعلق فيما المعاملة، في المساواة

ال توجد  على أنه" بوحلفاية رويدة المحامية تؤكد السياق هذا وفي ،130العمل نوعية تقييم
، ولكن تبرز هذه المشكلة في في القطاع العامالرجال والنساء في األجور  بينمشكلة التفرقة 

 مزايا األخرى وفيفهناك تفرقة واضحة بين النساء والرجال في األجر وفي ال ،الخاص طاعالق
القانون  إلىال تلجأ  لنظراً لحاجتها للعم لمرأة، وافرص الحصول على التدريب المناسب

 .131"اإلنصافه

العمل يشكل نموذجاً على  قانون من )31( المادة بمطلع جاء وعليه، وفي هذا السياق فإن ما
 يقل بأجر عامالً يستخدم أن العمل لصاحب يجوز ال"أنه  هذا المبدأ حيث نصت المادة على

 الرجال أجر بين التفرقة له يجوز ال كما القانون هذا ألحكام وفقاً المقرر األدنى الحد عن
 عالوة مستحق حدد فقد الرؤية هذه مع واتفاقاً ."العمل وطبيعة ظروف تساوت إذا والنساء
 وال"بقوله  المشرع قرره ما وهو موضوعية معايير ضوء في بل الجنس أساس على ال السكن
 تتمتع كما العالوتين، أكبر لمستحق تُصرف الحالة هذه وفي الزوجين ألحد إال العالوة تستحق
 الشروط فيها توافرت متى بالرجل أسوة الوظائف من لعدد المقررة التمييز بعالوات المرأة

  .132"الستحقاقها الالزمة
  

  :الخاصة االقتصادية نشطةاأل.4
 القوانين بحسب آخرين، مع أو بمفردها الخاص عهامشرو تأسيس في الحق للمرأة  
 أو تشاركية تأسيس صورة في ذلك تم سواء الخاص االقتصادي النشاط لممارسة المنظمة
 وتستوعب عامة الصياغة فجاءت الجنسين، بين الليبي التجاري القانون يفرق ولم شركة،

                                                             
 . 21/4/2014بتاريخ  ،بنغازي ،سابق للجنة حقوق اإلنسان بالمؤتمر الوطني العاممقابلة مع أمينة المغيربي، الرئيس ال 129
 .216 ص ،سابق مرجعفي التشريعات الليبية،  لمرأةا :الموسوعة القانونية 130
 .سابق مرجع ،مع رويدة بوحلفاية يةهاتف مقابلة 131
 .231ص  ،سابق مرجعالمرأة في التشريعات الليبية،  :الموسوعة القانونية 132
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 بما واالقتصادي التجاري اطالنش لمزاولة الالزمة الشروط فيهم توافرت ممن والمرأة الرجل
  .133التجاري النشاط أو للشركة العمومية الجمعية أو اإلدارة مجالس تشكيل ذلك في

  

  : الصحية الرعاية في الحق. 5
 الضمان قانون نظمها التي األساسية المنافع من الصحية الرعاية في الحـق  

 الصناعي، لألمن ىأعل مستوى لضمان النوعية الصحية الرعاية قرر الذي االجتماعي،
 ظروف سالمة على أكد كما التأهيل، وإعادة المهنة وأمراض العمل إصابة حاالت ورعاية
رقم  المادة نصت األمومة حيث في حقها ولحماية .134الخاصة القوانين من عدد في العمل

 أشهر ستة العمل صاحب خدمة في أمضت التي للعاملة"أنه     على العمل قانون من) 43(
 تسبق التي المدة تشمل يوماً خمسون مدتها أجر بنصف وضع إجازة على تحصل أن ةمتواصل
 حصول يرجح الذي التاريخ فيها مبيناً طبية شهادة تقديم بشرط مباشرة تليه والتي الوضع،
 نتيجة أنه طبية بشهادة يثبت مرض بسبب غيابها مدة تطيل أن للمرأة ويجوز فيه، الوضع
 مجموعه في الغياب مدة تتجاوز أال بشرط عملها إلى العودة يمكنها ال وأنه الوضع، أو الحمل
، 135"للوضع التالية يوما الثالثين خالل النساء تشغيل يجوز ال األحوال جميع وفي أشهر، ثالثة

 المنصوص اإلجازات أثناء العقد يفسخ أن أو العامل يفصل أن العمل صاحب على وحظر
 األمومة حماية بشأن والعربية الدولية االتفاقية وأحكام يتفق السابقة، وهو ما المواد في عليها
 المادة عليه نصت ما ، بحسب136األمومة إجازة خالل فصلهن جواز وعدم العامالت للنساء

 صاحب ينذر أن قانوناً يجوز ال"فيها  جاء التي 1975 لعام )37( رقم القانون من السادسة
 المادة ألحكام طبقاً لها الممنوحة األمومة جازةإ في عملها عن متغيبة امرأة بالفصل العمل
 مدة خالل العاملة فصل يعتبر حيث اإلنذار، هذا بمثل إليها يبعث أن وال االتفاقية، من الثالثة
 هذه خالل أخرى منشأة في اشتغالها يثبت لم ما تعسفياً، فصالً األمومة إجازة في تغيبها

  .137"اإلجازة 
 إرضاع حق فمنحها حديثاً، المولود الطفل رعاية في المرأة حق العمل قانون ونظم  

 إضافيتين فترتين في كما منحها الحق الوضع، لتاريخ التالية شهراً عشر الثمانية خالل الطفل

                                                             
دراسة في إطار القانون الوطني مقارنة بأحكام الشريعة : في ليبيا بين النظرية والممارسة حقوق المرأةفائزة الباشا،  133

 .151 ص، ) 2009الشركة الخضراء للطباعة والنشر، : طرابلس(  ،االسالمية واتفاقية سيداو
 .257ص  ،قساب مرجع الليبية،المرأة في التشريعات  :الموسوعة القانونية 134
 .143 ص ،سابقال مرجعال 135
 .144 ص ،سابقال مرجعال 136
 .152ص  مرجع سابق،فائزة الباشا،  137
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 والحق. 138العمل ساعات من الفترتان وتحسب ساعة، نصف عن منهما كل مدة تقل ال يومياً
 العمل وزير في القانون بحسب الممثلة االختصاص جهة بإلزام أطفالها على االطمئنان في

 عدد فيها يزيد التي العمل أماكن في األطفال لحضانة دور يوفر بأن االجتماعية والشؤون
 بأن يفيد الواقع فأن مرتفع المطلوب العدد ألن النص هذا قصور ورغم خمسين، عن العامالت

 لتمكين ضمانات من المشرع كفله ما فأن ذلك ومع التنفيذ، موضع النص تضع لم العمل جهات
 التي المرأة ضد التمييز لمنع الدولية االتفاقية مع يتفق بما العمل في الحق ممارسة من المرأة

 مظاهر كافة حظر وأوجبت البشر، لكل للتصرف قابل غير حقاً العمل في الحق أن اعتبرت
 بسبب المرأة ضد زالتميي منع تدابير واتخاذ مطلقة بصورة العمل في المرأة ضد التمييز
  .*139خاصة بصورة واألمومة الزواج

  
  
  
  
  

  الخالصة
  

  

 السياسة هوممفاألول منها،  المبحث ناولت: مباحث ثالثة إلى تقسيم هذا الفصل تم  
 صنع وعمليات ونماذج العامة، السياسة مفهوم إلى فيه التطرق تم حيث تحليلي كإطار العامة

 وعملية التنفيذ، مراقبة وعملية العامة، السياسة تنفيذ عملية إلى باإلضافة العامة، السياسة
 التطور تقسيم تم حيث ،العامة اسةيالس لحقل التاريخي التطور ثانياً المبحث وتناول التقويم،

 األولى، العالمية الحرب قبل ما مرحلة متتالية، مراحل ثالثة إلى العامة السياسة به مرت الذي
 في نسبياً تطوراً شهدت حيث والثانية، األولى الحربين بين ما ةمرحل فهي الثانية أما المرحلة

                                                             
 .145 ص ،قساب مرجع الليبية،المرأة في التشريعات  :الموسوعة القانونية 138
  .23/9/2013تاريخ الزيارة  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 139

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw 
يحظر : تخاذ التدابير المناسبة منهاطراف إلتفاقية حيث حثت الدول األمن اال )4(فقرة  ،)1(فقرة  ،)11(المادة للمزيد أنظر * 

اءات مل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزمومة والتمييز في الفصل من العجازة األإة بسبب الحمل أو الفصل من الخدم
المرأة الوظيفة التي  مومة المدفوعة األجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقدجازة األإعلى المخالفين الدخال نظام 

 .و العالوات االجتماعيةأقدميتها أتشغلها أو 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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 وفيها الثانية، العالمية الحرب بعد ما مرحلة فهي الثالثة المرحلة وأما العامة، السياسة مفهوم
 ومضمونها، أهدافها في والتبصر ووضعها تحليلها كيفية حيث من العامة السياسة مفهوم تبلور

 علم إن القول يمكن وبذلك المتاحة، اإلمكانيات إطار في تنفيذها بألسالي البين والتجديد
 مع نما شامالً حقالً ليصبح المقارنة إلى ثم التحليل، إلى الوصف من تطور قد العامة السياسة
 المستقل، للتحليل علمي وأسلوب بمنهجية القرن هذا في ليصل السياسي الفكر تطور بدايات
  .وغيرها واإلدارة السياسية والعلوم كاالقتصاد االجتماعية العلوم نم العديد بين التقاء وكنقطة

  

 الذي الرئيس الهدف أن حيث ،التمكين مفهوم الفصل هذا من الثاني المبحث وتناول  
 وتنمية نفسها على وإعتمادها قدراتها، دعم في المرأة نفوذ زيادة هو التمكين مفهوم إليه يسعى

 وتم ولعائلتها، وألبنائها لها لألفضل المجتمع في التغيير اتجاهات في تؤثر التي الذاتية قدراتها
 لسياسات العامة لالتجاهات المبحث هذا تطرق كما التمكين، لمفهوم الحادث التطور تناول
  .التمكين لمفهوم وجهت التي واالنتقادات ومستوياته، التمكين ومؤشرات المرأة تطوير

  

 تم حيث ليبيا، في المرأة أوضاع تطور في فيبحث الفصل هذا في الثالث المبحث أما  
 في والمرأة الرجل بين اإلسالم ومساواة اإلسالمي، التشريع في المرأة إلى فيه التطرق
 تم وكذلك والسياسية، المدنية الحقوق في المساواة وإقرار الجزاء، وفي الدينية التكاليف
 مراحل مختلف في دورها أداء عن ائبةغ المرأة تكن لم حيث الليبية، المرأة لواقع التطرق
 التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية التغيرات طبيعة إغفال يمكن فال الليبي، المجتمع تطور

 على والعمل التعليم إنعكاسات إلى التطرق وتم ليبيا، في المرأة أوضاع تطور في ساهمت
 ينمي ألنه البشري المال رأس إعداد في رئيسياً دوراً التعليم يمثل حيث الليبية، المرأة وضع
األفراد، باإلضافة إلى األساس القانوني للحق في العمل وأهم حقوق المرأة المرتبطة  قدرات
 .بالعمل
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  الثاني الفصل
  ليبيا في المرأة تمكين سياسات

  
  : تقديم

  

 بالتشريعات يتحدد ال السلوك لكن المجتمع، في األفراد سلوك أنماط التشريعات توجه  
 عن ولةؤالمس وهي ،الفرد داخل يتكون ذيال القيم نسق تكوين في تساهم فهذه ،فقط والقوانين

 الدساتير وتطور والقوانين األنظمة وسن ،التشريعات بأهمية اإلقرار ومع السلوك، أنماط تشكل
 مهما التشريعات نأل ،مستنير لفكر التأسيس ذلك يسبق أن بد فال المرأة حقوق لحفظ وتحديثها

  .وقيمي فكري فراغ ظل في تعمل ال تللتطلعا وملبية ومتطورة عصرية كانت
  

 ،تنميتها يجب القيم وهذه ،للمرأة نظرتنا تسود أن لها ينبغي التي هي يجابيةاإل القيم إن  
 بالتعليم وانتهاء األطفال رياض من بدءاً الدراسية المناهج في وبثها التعليم خالل من ،أوالً

 تغيرلل مهم معول تاآلليا وهذه ،وهمومه المجتمع بقضايا الملتزم اإلعالم وعبر ،العالي
 أحكامنا يضبط الذي ثقافتنا مكنون نطور لم ما يرتجى تغيير فال ،الثقافية البنية في المنشود
   .ألنفسنا ونظرتنا

  

 نظرة إلقاء من البد ليبيا في السارية التشريعات في المرأة أوضاع عن الحديث دـعنو  
ومما الشك  .تطبيقها آليات أو فيةيوك لزاميتهاإو ومصادرها القوانين تلك طبيعة على متفحصة
 للقيم محددات باعتبارها ،المرأة أوضاع على آثارها جتماعية تتركواال الثقافية البنىفيه أن 
 العالقات تنظيم في مباشر بدور تقوم الدولة أن إالّ المجتمع، في ؤسساتوالم األفراد وسلوك
 بشكل يعبر الذي الوضعي انونالق خالل من ،المرأة أوضاع على ينعكس بما اعية،االجتم
 في والمؤثرة الفعالة األداة كونه عن فضالً لها الحاكمة والقيم الدولة مؤسسة توجه عن واضح
 التنظيم عملية في ارزاًب دوراً الدولة فيها تلعب مجتمعات في خاصة االجتماعية العالقات إدارة

  . االجتماعي
  

 مبحثين اثنين خالل من وذلك أة،المر تمكين سياسات فصلال هذا يستعرض وفـوس  
 وذلك ليبيا، في العمل مجال في المرأة تمكين لسياسات القانوني اإلطار منهما األول يتناول
 الثاني المبحث أما ،الدراسة فترة لخال المرأة بعمل المتعلقة والقرارات القوانين همأ بدراسة

  .فيتناول التمييز ضد المرأة العاملة
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  األول المبحث
  ليبيا في العمل مجال في المرأة تمكين لسياسات القانوني اإلطار

  
  

 أخذت فقد ،العمل في الحق في والمرأة الرجل بين يميز لم القانون نأ به المسلم نـم  
 ما وهو العمل في بينهم المساواة بمبدأ -  كلها يكن مل إن -  واألجنبية العربية التشريعات معظم
 هذه على استقرت قد التشريعات هذه أن من الرغم ىوعل وانينها،وق دساتيرها دفتي بين دونته

 لم اـكمالطبيعي،  التكوين في والمرأة لرجلا بين البين االختالف تنكر لم أنها إال المبادئ
 استتبع الذي األمر األخالقية والقيم التقاليد منها العربية التشريعات خاصة وبصفة تتجاهل
 والحماية الرعاية من قدر أكبر توفير فيها تراعى خاصة بأحكام العاملة المرأة تميز ضرورة

  .وخارجه المنزل داخل عملها بين التوفيق من تمكينها أيضاً فيها وتراعي وألسرتها، للمرأة
  

 لها، الحاكمة والقيم الدولة مؤسسة توجه عن وصريح واضح بشكل يعبر القانون نإ  
العامة في  ياساتوالس ،جتماعيةاال العالقات إدارة يف والمؤثرة الفعالة األداة كونه عن فضالً

نها أهداف أل قرارات،كافة الدول تحتاج في وضعها وتنفيذها إلى صياغتها في صورة قوانين و
والمجتمع ال يحترمها إال أن جاءت في صورة قرارات  مجتمعتوضع من أجل خدمة ال وخطط
  .وقوانين

  

 نهأل مهمة،من الموضوعات ال ريعتب المرأة من القانون موقف في البحث فإن هنا ومن  
وعليه فإن هذا المبحث يتناول  .المرأة وقضايا الرسمية المؤسسة بين العالقة عن يكشف

اإلطار القانوني لسياسات تمكين المرأة في مجال العمل في ليبيا حيث يتطرق ألهم الضمانات 
التعرف على قيود تشغيل المرأة على التشريعية للمرأة وذلك بدراسة تشريعات العمل في ليبيا و

  .المستوى الدولي وفي القانون الليبي واإلشارة إلى أهم معوقات تمكين المرأة في ليبيا
 

  :الضمانات التشريعية للمرأة: أوالً
  

أدركت المرأة الليبية حقها في التعليم في وقت مبكر نسبياً رغم الظروف السياسية   
البالد في ذلك الوقت، فكان ذلك إيذاناً ببداية التنظيم التشريعي واالقتصادية التي كانت تعيشها 

لقد بدأت حقوق المرأة الليبية تعرف التنظيم التشريعي صدور القوانين . لهذه الحقوق والحريات
والتشريعات التي تنظم حقوق المرأة، وتكفل لها الضمانات القانونية التي تنوعت باختالف هذه 

ا يتضح من خالل الحماية الدستورية والمدنية واإلدارية، حيث كانت الحقوق وتنوعها، وهو م
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أولى اإلنجازات التشريعية في مجال حقوق المرأة ممثلة في المرسوم الملكي الصادر بالقانون 
الذي كفل للمرأة الليبية حق  1951لعام ) 5(بتعديل قانون االنتخاب رقم  1964لعام ) 6(رقم 

يجوز لليبية ممارسة حق االنتخاب متى "ته الثانية على أن ، حيث نص في ماد114400االنتخاب
بلغت السن المشار إليها في المادة السابقة شرط أن تقدم بنفسها طلباً كتابياً تقيد اسمها في 

  .، وهو ما يعد إنجازاً تشريعياً مبكراً مقارنة بالدول العربية األخرى141"سجالت االنتخاب
  

) 11( فالمادة العبارة بصريح ،والمرأة الرجل بين يبيةالل المملكة دستور ساوى دـفق  
الليبيون لدى ": أن على نصت 1951 أكتوبر في الوطنية الجمعية أقرته الذي الدستور من

 يماوف ،وفي تكافؤ الفرص ،ياسيةوهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والس ،القانون سواء
أو المذهب أو  دينال بببينهم في ذلك بس ييزتم العامة ال تكاليفعليهم من الواجبات وال

) 12(كما نصت المادة  ،"أو اآلراء السياسية واالجتماعية العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب
وجميع األشخاص  ،الحرية الشخصية مكفولة" :على أن المشار إليه لليبيالدستور ا من
 التعليم"من الدستور نصت على أن ) 28(أن المادة  كما ،"القانون أمامفي الحماية  اوونمتس

وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه  ،حق لكل ليبي
  .142"واألجانب نيتحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبي

  

ع يبرز خوف المشر) 30(المادة  في) من بنين وبنات(التخصيص  إلى شارةاإل يـوف  
 ،في التعليم اإللزامي الرجال فقط أو هضم حق اإلناث نيبيأن المقصود بالليانية فهم كمن إم

وتمتعت بفرص التعليم في  ،الجامعةفدخلت  أةالتعليم للمر فيوهكذا حدث تطور سريع 
  .143نيأمام جميع الليبي فرصعلى حق تكافؤ ال نرى تأكيداً) 11(ووفقا لنص المادة  ،الخارج

  

عنصر من العناصر األساسية للحياة  العمل" نعلى أ )34(تنص المادة  اـكم  
فرد يقوم بعمل الحق في  ولكل ،يناالقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبي

  .144"أجر عادل
  

ودخلت  ،العمل بالدستوروقف ُأ 1/9/1969في  يافي ليب سيالسيا يرالتغي دـبعو  
وضمن هذا اإلطار  ،ةقتصادية واالجتماعيتحوالت شاملة في الحياة السياسية واال مرحلةليبيا 

 ،1970عام في  ولالمرأة الليبية األ مؤتمر قدعالليبية في غمار التغيرات حيث  لمرأةا تدخلُأ

                                                             
 .10، ص 30/8/1964 عدد خاص،، الجريدة الرسمية  140
 .12المرجع السابق، ص   141
 .12ص  ،) 1951المنار، : القاهرة( ، الليبي الدستور 142
 .66 ص ،بقسا مرجع ارسي،الفعلي أم العز  143
 .13ص  ،سابق مرجعالدستور الليبي،  144
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 موجبوب ،السياسية والمجتمعية للمرأة اركةالمشوفيه تم اإلعالن عن نقلة نوعية في مجاالت 
 إلى ليتحولودعمه  يلهية وتولت الدولة تموالنسائ معياتاالتحاد النسائي محل الج لح تالتغيرا

   .145الليبي وقيادته امتوجهات النظ عنمنبر للتعبير 
  

 القانون مثل القوانين بعض صدور المرأة منها استفادت التي التغيرات بين نـوم  
 في ضدها تعصب أي من العاملة المرأة حماية إلى يهدف والذي 1972 عام في صدر الذي
 العمل بنفس قيامها عند الراتب في الرجل مع مساواتها على كذلك القانون ويؤكد .العمل مجال

 من ،المرأة تجاه خاصة ،التعليمية السياسات عتبروتُ .التعليمي المستوى نفس على وحصولها
 ازداد لذلك نتيجة ،المتوسط المستوى حتى إلزامياً ليمالتع القانون جعل فقد المهمة نجازاتاإل

 عدد زدياداو المبذولة الجهود كل من بالرغم ولكن البالد، أنحاء جميع في البنات مدارس عدد
 في عثرة حجر وقفت ،الريفية المناطق في خاصة ،التقاليد بعض أن إالّ التعليم في اإلناث
 اإللزامية المرحلة بعد تعليمهن يواصلن بناتهم اآلباء يترك لم حيث الفتيات، تعليم طريق
  .بيت ربة لتكون وتجهيزها األسرة دلتساع

  

كما ورد في وذلك  ليبي،ال تشريعال فيالرجل والمرأة  ساوىعامة يت ةـبصفو  
بين جميع المواطنين أمام القانون، كوثيقة إعالن  اةالمساو ىمجموعة من الوثائق التي أكدت عل

التي  ،1988في العام  سانلحقوق اإلن خضراءوالوثيقة ال ،1977 في العام سلطة الشعب
وأن التفريق  ،في كل ما هو إنساني ونساء رجاالً أبناء المجتمع متساوون"     نى أأكدت عل

ومن الوثائق المهمة وثيقة ، 146"الرجل والمرأة هو ظلم صارخ ال مبرر له بينفي الحقوق 
تم فيها التأكيد على  والتي 1997 معا فيفي المجتمع العربي الليبي  المرأةحقوق وواجبات 

  .في ليبيا سياسيةالعملية ال يف أةرضرورة مشاركة الم
  

 تشجيع هدفها كان التي والسياسات األفكار من عدد قُدمت ،الثمانينيات بداية فـي  
 تم فقد ،للمرأة القانوني الوضع تعزيز وتم ،المجتمع في بروزاً أكثر مكانة وليت على المرأة
 بدالً وجاء والطالق الزواج في المرأة بحقوق المتعلق ،1972 للعام )176(رقم  القانون إلغاء
 رقم القانون بصدور القانون هذا مواد بعض تعديل وتم ،1984 للعام )10( رقم القانون عنه

 المرأة إعطاء والطالق الزواج قانون في التعديالت من الغرض وكان ،1991 للعام )22(
  .147أفضل وضعاً

                                                             
 .69 ص، مرجع سابق الفارسي، علي أم العز 145
 .1988البيضاء في أغسطس  الشعب العام بمدينة ، الصادرة عن مؤتمرالوثيقة الخضراء لحقوق االنسان 146
    ،مرجع سابق، " ستكشافيةادراسة : لمرأة في ليبيابوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسات تمكين ا "آمال سليمان العبيدي،  147

 .366ص 
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 ،القضائي النظام في شاركةالم على المرأة تشجيع تمفقد  ،التسعينيات بداية يـفأما   
 تولي في الحق للمرأة أن على ينص والذي ،1989 للعام )8( رقم القانون بصدور وذلك

   .148الرجال لها يخضع التي الشروط بنفس القضاء مناصب
  

 واإلقليمية الدولية والبروتوكوالت والعهود المواثيق جميع إلى ليبيا انضمام تم دـوق  
 ذلك ارتبط كما ،حقوقها وضمان المرأة لمشاركة لفةالمخت اساتوالسي المباديء تقرر التي

 الخاصة كالوثيقة المجتمع، في دورها وتفعيل المرأة تمكين إلى تسعى التي المحلية بالتشريعات
 للنشاط المسيرة القوانين من كثير وكذلك 1997 عام في الصادرة المرأة حقوق بتقرير

 مجال في المرأة مسيرة عن ركبي حد إلى ولةؤمس ثةالحدي الليبية فالتشريعاتقتصادي، اال
 والواجبات الحقوق في واإلناث الذكور بين المساواة على التشريعات هذه أكدت حيث ،العمل

  .اإلسالمية الشريعة تحدده ما أو المرأة بطبيعة يتعلق فيما إال
  

 في ركتهامشا أن إالّ ،السياسي النظام في مناصب تولي لىع المرأة تشجيع تم دـوق  
 بدور مقارنةو األخرى األنشطة في بدورها مقارنة محدودة تزال ال العامة والشؤون السياسة
 في والتأثير وضع في تشارك بدأت المرأة أن المالحظ من نهأ إالّ ،المجال هذا في الرجل
  .بها المتعلقة القرارات بعض

  

 تتول لم فإنها ،المرأة حول سياساته عرض في لنظاما جهود من الرغم ىـعلو  
 المختلفة السياسات استهدفته بما مقارنة محدوداً دورها وكان المجتمع، داخل كاملة مسؤولية
 من المرأة منع في األساس الدور لعبب التقليدية الثقافة عامل ساهم حيث المرأة، دور لتعزيز

  .149الشكلي تواجدها من الرغم على المجتمع في نشطاً عضواً تكون أن
  

 التمييز من نوعاً العالم أقطار معظم في كما ،واجهت قد الليبية المرأة إنف كـذاوه  
 مولد واستقبال الذكر بالمولود االحتفاء من ءابتدا عديدة قرون مدى على النوعي أو الجنسي
 المرأة إلى الرجل نظرة تغيرت حيث حدته خفت التمييز هذا لكن الفتور، من بشيء األنثى
 أمام البيت خارج العمل فرص وإتاحة ،التعليم انتشار بسبب جذرياً اًتغير المرأة وضع وتغير
 هذه لجميعحيث كان  ،والسياسية االجتماعية النشاطات في المشاركة على وتشجيعها المرأة

 والقيم االتجاهات في وتأثيرها الليبية، المرأة أوضاع تغيير في بالغة أهمية التحديثية العوامل
  .150االجتماعي ومستواها موقعها تحديد في وتأثيرها الموروثة،

  

                                                             
 .214 ص ،سابق مرجعالسياسية في ليبيا،  ثقافةسليمان العبيدي، ال مالآ 148
   .63ص  ،سابق مرجع ،"دراسة توثيقية : فعيلالليبي بين التمكين والت مجتمعمرأة في التطور حركة ال" امال سليمان العبيدي،  149
 .60 ص ،سابق مرجعختالف، اال عالمرأة في الجماهيرية المساواة م: 2006 ،تقرير التنمية البشرية 150
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 تأثيرها انعكس التي العوامل من العاملة للمرأة والتشريعي القانوني اإلطار عتبـري  
 بنود على الليبي المجتمع في العمل تشريعات تنص حيـث العمل، مجاالت المرأة دخول على
 هذه وتتفق إلجازاتوا العمل وساعات ستخدام،اال كمجاالت العاملة المرأة بحقوق تتعلق

 رقم المادة وهي العمل في المرأة لحقوق مةالمنظِّ والعربية الدولية، تشريعاتلا مع التشريعات
  .151المرأة ضد التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية تفاقيةاال من )11(
  
  

  :العمل في ليبيا تشريعات: ثانياً
 على يقوم ،الدولي المجتمع من وكجزء ،ليبيا في القانوني النظام فإن عامة ةـبصف  
 التي ،العام الدولي القانون من المستمدة القانونية القواعد هو األول: القانونية القواعد من نوعين

 جزءاً تصبح ثم ومن ،ليبيا عليها تصدق التي الدولية واالتفاقيات والمعاهدات المواثيق تتضمنها
 القانوني التنظيم إطار في تنشأ التي القانونية اعدالقو هو الثانيو الملزمة، التشريعية البنية من

 والواجبات والحريات الحقوق وتحدد االجتماعية العالقات تحكم للسلوك كقواعد الداخلي
  .العامة

  

سنتناول بالبحث أهم تشريعات العمل في ليبيا من خالل  لدراسةالجزء من ا هذا فـيو  
فترة  خاللدراسة أهم التشريعات النافذة  لىواأل لمرحلةحيث يتم في ا ،مرحلتين إلىتقسيمها 

، وتكون المرحلة 2010 عامل  )12(رقم ل عالقات العم ونالدراسة حتى تاريخ إصدار قان
  .بشأن إصدار قانون عالقات العمل ،2010 عامل )12(رقم  قانونالثانية لدراسة 

  

  :18/05/2010 قبلاإلطار القانوني . 1
 ملومنها قانون الع ،الفترة هبالعمل في هذ لمتعلقةين اسيتم تناول أهم القوان ثـحي  
متعددة  قاتلكونه يتعلق بتنظيم عال مةالعمل من القوانين الها قانونالمدنية، ف خدمةوقانون ال

 ،عمل الرجل وحده والحديث عن العمل ال يعني دائماً ،الجوانب في نشاط بشري وهو العمل
 واميساك تقسيم للعمل بين المرأة والرجل أقامته النكان هن وإذا أيضاًبل يعني عمل المرأة 

تجاهل دور المرأة كشريك  يعنيال  لتقسيمن هذا اإف ضعيةوالشرائع السماوية والو ةالطبيعي
  .152ينسحب على المرأة والرجل إطالقهوالعمل فمدلول العامل على  اإلنتاجللرجل في مواقع 

                                                             
المشاريع  يلمراكز التنمية الريفية فدراسة ميدانية تقويمية : المرأة والتنمية في المجتمع العربي الليبي فشيكة، عائشة محمد 151

 .15 ، ص) 2004للدراسات التاريخية،  يينمركز جهاد الليب: لسطراب( ، 1ط، الزراعية
 ةالثالث ةالسن العدد الثاني، ،الكويتية الحقوق ،" دراسة توثيقية :الدولية والعربية للمرأة العاملة الحماية"  ،سالمة ودمحم 152

 .79 ، ص) 1999( الكويت،  والعشرون،
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 رقمهو القانون  لالعم يالمرأة ف أهم التشريعات القانونية التي تضمنت حق ومـن  
ساوى هذا القانون بين الرجل والمرأة في األجر  حيث ،العمل شأنب 1970للعام ) 58(

طبيعة المرأة البيولوجية وأوجب  اعاةالقانون على مر اوكذلك أكد هذ والمكافآت،واإلجازات 
ألزم هذا  اة، كمتشغيلها في أعمال مناسبة حيث حظر تشغيلها في األعمال الشاقة والخطر

من حيث فترات الرضاعة أو  واءالتسهيالت لألم العاملة، س افةك رالقانون جهات العمل بتوفي
 لعام العملأن قانون " آمال بوقعيقيص تـرىوفي هذا السياق ، 153ملتوفير حضانة بمقر الع

ماشي وقانون الضمان االجتماعي مت ،داعمة للمرأة يجابيةإ جوانبقانون ممتاز وبه  ،1970
كثير من  نصتحيث  ،في العمل للمرأة الحقأقر هذا القانون  وقـد .154"الدولية االتفاقياتمع 

  :هابنود مواده على ذلك ومن
 عملالذين يعملون بمقتضى عقد  األشخاصتسري على جميع  أحكامه أن) 1( المادة  

  .ولم تفرق بينهم من حيث الجنس
للعاملة " أنه يحق )43( المادةفي فردي األول في عقد العمل ال الفصلورد في  دـوق  

 فصاحب العمل ستة شهور متصلة أن تحصل على إجازة وضع بنص ةالتي أمضت في خدم
 موالتي تليها مباشرة بشرط أن تقد ،المدة التي تسبق الوضع تشمل وماًأجر مدتها خمسون ي

 دةللمرأة أن تطيل م وزـويج، فيها الوضعشهادة طبية مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول 
 إلىالعودة  يمكنها وأنه ال ،أنه نتيجة الحمل أو الوضع طبيةغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة 

جميع األحوال ال يجوز  يـوف، مجموعها ثالثة أشهر فيالغياب  دةم تتجاوز بشرط أالّ عملها
  .155"التالية للوضع وماًي ثالثينالنساء خالل ال تشغيل

  

فاشترطت للحصول  ،دةإجازة الحمل والوال شروطمادة حدود وهذه ال تـبين وقد  
وتفصيل هذه  ،تقل عن ستة أشهر أن تكون العاملة قد أمضت مدة خدمة متصلة ال هاعلي

  :آلتياإلجازة على النحو ا
 رةالوضع والفت لىومدتها خمسون يوماً تشمل الفترة السابقة ع األجربنصف  وضعإجازة ال. 1

عن ثالثين يوماً واشترط لذلك  تقل بمدة ال يرةع هذه األخقد حدد المشرالتالية له مباشرة و
  .للوالدة مرجحال يختبين التار بيةتقديم شهادة ط

  

                                                             
 .141 ص ،سابق مرجعالمرأة في التشريعات الليبية،  :انونيةالق سوعةالمو 153
 .28/12/2013 بتاريخ بنغازي،بوقعيقيص،  لمقابلة مع آما 154
 .31 ، ص) 1970 ،دار مكتبة الفكر: طرابلس(  ،العمل الجديد قانون 155
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ناشئ عن الوضع  بمرض بللعاملة التي تصا تُمنحالمرضية بسبب الوضع وهي  ازةاإلج. 2
 اًاألربعين يوم ةجازة مداإل ذهتتجاوز ه ال بحيث) يوماً 50(إجازة الوضع األصلية  دبعد استنفا

  .أي أن مجموع مدة الغياب المسموح بها في هذه اإلجازات ال تتجاوز ثالثة أشهر
  

حيث نصت  ،والنساء األحداثتشغيل  حكامأالفصل الثالث من القانون ب اختص وقـد  
والنساء جميع  األحداثتسري على  لتاليةبأحكام المواد ا اإلخاللعدم مع " )91( لمادةا

  .156"تمييز في العمل الواحد بينهم دون عمالوص المنظمة لتشغيل الالنص
  

  الشاقة أو  األعمال فيتشغيل النساء " نيكو أنعلى  فقد نصت )95(المادة  اـأم
  .157"لرغبتهن وقدرتهن قاًوف ةالخطرة التي تحددها الجهات المختص

  

 )48(كثر من تشغيل النساء أ لبأي حا يجوز ال" نهأعلى  )96( لمادةنصت ا وقـد  
تشغيلهن فيما بين الساعة  يجوز كما ال اإلضافية، لعملفي ذلك ساعات ا ماب األسبوعساعة في 

والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار  واألعمال األحوالفي  إالّ والسابعة صباحاً الثامنة مساء
  .158"وزير العمل والشؤون االجتماعية نم
  

الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ  لفي خال طفلها للعاملة التي ترضع" )97(المـادة   
 .عن نصف ساعة ماالوضع الحق في فترتين إضافيتين يومياً لهذا الغرض ال تقل كل منه

بفترات الراحة المقررة أو  إخاللهاتان الفترتان من ساعات العمل وال يترتب عليهما  وتحسب
  .159"األجرتخفيض في 

  

حضانة أطفال العامالت في المصانع والوحدات تخصص أماكن ل" )98( ادةـالم  
العامة الشروط  بيةالشع لجنةد بقرار من الوتحد كثرأف التي تستخدم خمسين عامالً اإلنتاجية

  .160"االنتفاع بها قابلوتحديد م األماكنبهذه  لمتعلقةوالضوابط ا
  

ستخدام والمتعلقة با تباعهااالواجب  األحكام )98( إلى )91(المواد من  تـتضمن  
التعاقد وعلى العمل  ةحري لىع عوضعها المشر قيودمن ال ةوهي مجموع ،ءوالنسا األحداث

أو القيود التي  نسانيةإكالقيود على اعتبارات  ،اعتبارات مختلفة متعلقة بالصالح العام تضتهااق
  :أتيفيما يهذه القيود  إيجازويمكن  ،أو النساء لألحداثحماية  لعملتقضي بتقييد التعاقد على ا

  

                                                             
  .64ص المرجع السابق،  156
 .1999 لعام ،)2(، العدد 1997 عامل )7( لقانونمعدلة باالجريدة الرسمية،  157
 .66ص  مرجع سابق،قانون العمل الجدید،   158
 .66ص المرجع السابق،  159
 .مرجع سابق، 1999، لعام )2(العدد  ،الرسمية الجريدة 160
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 األحداثتشغيل  نعفقد م ،لهاتين الفئتين نسبةعلى فترة العمل بال وداًع قيوضع المشر ـ1 
 جوزفي ،بالنسبة للنساء نهأ إالّ ،والساعة السابعة صباحاً ءالثامنة مسا ةوالنساء فيما بين الساع

 زيرا بقرار من ووالمناسبات التي يتم تحديده األحوالالمذكورة في  ترةتشغيلهن خالل الف
ساعة في  وأربعونهو ثماني  ءلعدد ساعات عمل النسا األقصى لحدا أنكما  ،161العمل

  .واإلضافية عليةلساعات العمل الف املةش األسبوع
  

الحق في  ،عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الثمانية لخال األم للعاملةالمشرع  أعطى ـ2
 ،طفلها بإرضاعفترات الراحة لكي تقوم فيهما زيادة على  إضافيتينالحصول على فترتين 

في نفس الوقت من ساعات العمل الفعلية  عتبرانوت ،عن نصف ساعة اال تقل كل منهم يثبح
  .بالكامل دون تخفيض األجر فوعةالمد

  

 ينتستخدم خمس تيال اإلنتاجيةالمصانع والوحدات  أصحابعلى  )98( مادةال أوجبت ـ3
والشروط  األوضاعوتحدد  ،خصيص أماكن لحضانة أطفال العامالتبت قوموايعاملة فأكثر أن 

 أوجبتكما  ،الشعبية العامة ةقرار يصدر من اللجن بموجب األماكنالواجب توافرها في هذه 
عملهن ذلك وهذا كله  يعةالتي تستدعي طب األماكنفي  النساءتوفير مقاعد الستراحة  أيضاً

  .162ةسليم يةوكفالة الوضع المناسب لرعاية طفلها رعا األمتسهيل مهام المرأة العاملة  قصدب
  

 قضيحيث كان نصها في السابق ي 1997 عامل )7(المعدلة بالقانون رقم  )95(المادة  اأمـ 4
يرها من األعمال التي في األعمال الشاقة أو الخطرة أو غ ساءيجوز تشغيل الن ال: "باآلتي

 ،مباحاًفقد أصبح المحظور  لتعديلا دأما بع ،"يةوالشؤون االجتماع لوزير العم نم تحدد بقرار
نه قيد تشغيلهن في تلك أإال  ،الخطرة ع تشغيل النساء في األعمال الشاقة أوالمشر ازحيث أج

صدور قرار من الجهات المختصة يتضمن تحديد األعمال الشاقة أو  هو األولاألعمال بقيدين 
في تلك األعمال بناء  النساءيتم تشغيل  أن انـي، والثالتي يجوز تشغيل النساء فيها طرةالخ

مناسبة لصحتهن وقدرتهن  وبحيث تكون تلك األعمال ،أخذ موافقتهن دوبع رغبتهنعلى 
 .163الجسمية

  

تأكيد  فيفإنه يمكن القول بأن هذا القانون ساهم  إليه، اإلشارةخالل ما سبق  مـن  
  :يةتالمسائل اآل

  .ي ساعات العمل وفي األجر واإلجازات والمكافآتـ المساواة بين الرجل والمرأة ف1
                                                             

لى السابعة إة ها من الثامنحوال واألعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيالعمل بتحديد األ زيرقرار والجريدة الرسمية،  161
 . 1973لعام ) 23( العدد ،صباحاً

 .228 ، ص) 2009دار ومكتبة الفضيل، : بنغازي (، 1ط ،في شرح قانون العمل الليبي الوجيز الهوني، صطفىمحمد م 162
 .229ص المرجع السابق،  163
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ـ راعى القانون طبيعة المرأة وأوجب تشغيلها في أعمال مناسبة لها، حيث حظر تشغيلها 2
  .في األعمال الشاقة والخطرة

سواء من حيث  لها تسهيالتبتوفير كافة ال األعمال أرباب لزمأف ،العاملة األموضع ـ راعى 3
  . توفير دور الحضانة بمقر العمل يثحمن  وفترات الرضاعة أ

  

عام ل) 15(رقم  والقانونالمدنية،  الخدمةبشأن  1976 عامل) 55(رقم  القانون أمـا  
 ع في هذين التشريعين الموظف العام بصرف النظرخاطب المشر فقد: المرتبات شأنب 1981

 ملةكا مساواةين الرجل مساوياً بينها وب مرأةبال اصةأية أحكام خ إلىإذ لم يشر  جنسه،عن 
أو من حيث  إليها،أو الترقية  امةالوظائف الع فيمن حيث شروط التعيين  واءومطلقة س

في مجال تقلد الوظائف العامة على مختلف أنواعها  الرجلالمرتبات والمزايا التي يتمتع بها 
  .164ومستوياتها وفي مجال الترقي

  

التمهيدية والتنظيم اإلداري والوظائف  امحكلأل ماًمنظِّ المدنية الخدمة انونق اءـج  
 الوظيفية والتأديب واإلجازات، لمزاياوا والحوافز الواتوالتدريب والمرتبات والع ينوالتعي
 الفرص تكافؤ مبدأ على العامة الوظائف شغل يقوم أن على منه) 12( رقم المادة في أكد حيث

 كل تطبيق يتم أن القانون هذا شترطا كما تمييز، دون الموظفين لجميع المتساوية والحقوق
 أو رجالً كان سواء للموظف والترقية التوظيف معايير تحدد التي والشروط والمقاييس المعايير

 الوظائف في والترقية التعيين لشروط وفقاً المعايير هذه وتطبق تفرقة أو تمييز دون امرأة
  .165العامة

  

جازة بدون مرتب في إأو الزوجة في حق الزوج  منأن  يةالخدمة المدن قانون وقـرر  
للزوج أو الزوجة إذا "أنه بتأكيدها على ) 72(منهما ونصت على ذلك المادة  ىٍحالة سفر أ

ز مدة بقاء جاوِتُ لمدة ستة أشهر على األقل وعلى أالّ ارجالخ إلىص ألحدهما في السفر خِّر
  .166"الزوج في الخارج

  

المحاماة "إدارة  شأنب 1981عام ل) 4(قم ع الليبي القانون رأصدر المشر كمـا  
على الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى وظيفة بإدارة ) 14(نص في المادة  ثحي "يةالشعب

 ليبيع الالقانون أزال المشر اولم يكن من بينها شروط الذكورة، وبهذ ،المحاماة الشعبية

                                                             
 .145- 142 .ص ص مرجع سابق، ،الموسوعة القانونية، المرأة في التشريعات الليبية 164
 .150ص  سابق،ال مرجعال 165
 .177 ص سابق،ال جعالمر 166
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ماة بعد أن كان حكراً على الرجل بين الرجل والمرأة في تولي وظائف المحا الفوارق نهائياً
   .167قبل صدور هذا القانون

 للهيئات القضائية دخولللمرأة بال حاسمال أن" بوقعيقيص آمال أكدتهذا السياق  وفـي  
وإدارة  1981قانون المحاماة الشعبية وذلك في عام  إنشاءحيث تم  ،1981كان في عام 

في  1976 معا في "تعينت" نهاإ أيضاً لوالشعبية من ضمن الهيئات القضائية، وتق ماةالمحا
 رئيسبال تأجاتف أني إالّورغم تقديري العالي  ،وهي جزء من الهيئات القضائية ،إدارة القضايا

 ،تعيينها على الخدمة المدنية وليس الكادر الوظيفي منه تإي يقول ل ،"مصري الجنسية" ،المباشر
بماذا يكلفها فرد  سألهنه اتصل بالوزير ليإلها فهم ذلك حينها ولكنه قال ألم  يسن غرلص ونظراً
 نظراً :قال لها نأب اإلحساسدرجة من  علىكان  ملولكن رئيسي في الع ،والوارد ربالصاد

 مةتحت الرفع ولكن سيذهب بها للمحك القضايا لتقديرك المرتفع ستقومين بعمل قانوني وهو
يعقد في اجتماع دوري للقانونيين  وكان ،قانونية ستول إداريةموظفة  كألن لرجالا كزمالؤ

 بالعمل ويأخذ في جهدي أقوم يبعد ذلك شعرت بالغبن ألن ولكنبحضوره،  يويسمح ل
نعيمة  انونيوكان في الكادر الق، الوضع بنفس رفيعة العبيدي ينتبعد ذلك تع  ،اآلخرين
ون الذي قانال روبعد ذلك صد ،فقط معينات في الكادر القانوني ،البرعصيوفاطمة  جبريل

 عدة تظلمات للوزير والقيادة دوبع ،يكون رجالً أنمن يتولى القضاء  أنه يجب على ينص على
الشعبية وذلك في  ةقانون المحاما إنشاءتم  ،"للهيئات القضائية األعلىالرئيس "، في ذلك الوقت

 المحاماة إدارة إلى ناوتم نقل ،وإدارة المحاماة الشعبية من ضمن الهيئات القضائية 1981عام 
 تعيينقانون  إصدارتم  1989بالنقل للهيئات القضائية وفي عام  مسموحاً أصبحوبذلك  بيةالشع

  .168"المحاماة الخاصة إلىرفضت وفضلت الذهاب  أناالقاضيات ولكن 
  

بشأن نظام تشغيل  1988 عامل) 164( رقماللجنة الشعبية العامة  قراربخصوص  أما  
القادرة عليه  لمرأةالعمل واجب على ا"منه على أن  )2( في المادة جاء لذيوا ،في ليبيا مرأةال

 القتصاديةا طاتالنشا لفمزاولة األعمال والوظائف بمخت في الحقوللمرأة  ،تجاه المجتمع
التمتع بكافة فرص التدريب المهني والوظيفي التي  يواالجتماعية في المجتمع، كما لها الحق ف

 يلنظام التشغ يواكب"فقد جاء فيها ) 3( المادة ، أما169"الوظائفمزاولة هذه األعمال و تتطلبها
التشغيل المشار  ويخضع لنظامي ،تاجيةوالخدمية واإلن اإلداريةكامل الوقت في القطاعات 

 لةالمرأة العام تحويلفأجازت ) 4(أما المادة  .170"إليهما جميع العامالت من النساء الليبيات
                                                             

 .209 صسابق، ال رجعالم 167
 .سابق مرجعمقابلة مع آمال بوقعيقيص،  168
 .242 ص ،سابق مرجع ،في التشريعات الليبية المرأة :الموسوعة القانونية 169
 .243 ص ،سابقال مرجعال 170
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التحويل من نظام  أجازتكما  ،كامل الوقت لتشغيلنظام ا إلىلبعض الوقت  التشغيلبنظام 
حاجة  تقتضيها تيال لوذلك في األحوا ،وقتنظام التشغيل لبعض ال إلىالتشغيل كل الوقت 

  .171العمل
 

تشغيل المرأة لبعض الوقت بالقطاعات  يكون"أن على ) 5( ةورد في الماد وقـد  
شريطة أن تقع ضمن ساعات الدوام  يومياًلمدة أربع ساعات  نتاجيةاإلدارية والخدمية واإل

، ولجهة العمل التنسيق مع النساء العامالت لبعض الوقت فيما يتعلق بتوقيت العمل لرسميةا
وعشرين ساعة  بعساعات العمل على أربع ساعات في اليوم الواحد وأر تزيد أن ال رطـويشت

   .172"الفترة الليلية لذلك خال يكون الّوأ في األسبوع
  

 لوقتبنظام التشغيل لبعض ا ملةالمرأة العا تمنح" أن على) 6( مادةالجاء في  كمـا  
 ،التشغيل كل الوقت نظامل فقاالعامالت و منالمقرر لنظيراتها  اسيمن المرتب األس )50%(
حصص اإلنتاج فيكون نصيبها نصف حصة ما  يعفي الجهات التي يطبق فيها نظام توز اأم
   .173"قتكل الو العامالتعليه  صلتح

  

بتوفر  -يةالترق- المرأة العاملة لبعض الوقت  تستحق") 8(ورد في المادة كمـا   
قضاء ضعف المدة المقررة للترقية بالنسبة  بعد الّتتم الترقية إ الّعلى أ القانونيةشروطها 

المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض  استحقتوإذا  ،لنظام التشغيل كامل الوقت وفقاً تلعامالل
فال يجوز ترقيتها أو  ،تفيه التشغيل بنظام بعض الوق يتموظيفة أخرى ال  إلىوقت الترقية ال

  .174"لوقتا املك يلنظام التشغ إلىبقبولها التحويل  إذا أقرت كتابةً نقلها إالّ
  

وفي هذا اإلطار استحقت المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت عالوتى العائلة   
  .)9( ط محددة وذلك كما ورد في المادةوالسكن كاملتين، بشرو

المرأة العاملة بنظام التشغيل  تستحق" مجاء فيهفقد  )12(، )11(، )10( أمـا المواد  
والتمييز وأية عالوات أخرى، وذلك  يسنصف المبلغ المقرر لعالوات التدر الوقتلبعض 
لعاملة بنظام التشغيل على المرأة ا تطبق"و ، "اتدة لهذه العالوالمحد وضاعواأل بالشروط

فيما يتعلق بإجازة  1980 عامل )13(أحكام قانون الضمان االجتماعي رقم  الوقت ضلبع
أو دور للرعاية  لعامالتأطفال النساء ا لرعايةالعمل  رمكان بمق صيصتخ يجوز"و ، "الوضع

فيها  رتتوف تيوالخدمية واإلنتاجية ال يةفي الجهات اإلدار تألطفال األمهات العامال نهاريةال
                                                             

 .243 ص ،سابقال مرجعال 171
 .243 ص ،سابقال مرجعال 172
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 .243ص  ،سابقال رجعالم 174



90 
 

بالمتطلبات الالزمة  ورتجهيز هذه المقار والد جوزمن األمهات العامالت كما ي بةأعداد مناس
 .175"هذا الدور داءأل

  

 القانونع الليبي بشأن عمل المرأة هو بين أهم القوانين التي أصدرها المشر ومـن  
لذي نص في مادته وا ،بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية 1989 عامل )8(رقم 

وإدارة القضايا بذات الشروط  مةوالنيابة العا ءتولي وظائف القضا للمرأة يحق"نه أ لىع األولى
   .176"المقررة بالنسبة للرجل

 ،لعلى الرجا المختلفة في السلك القضائي كانت حكراً لمهنالرغم من أن ا ىـعلو  
يمنع المرأة من االنخراط في بعض أن ذلك لم  إالّ ،الستينيات من القرن الماضي هايةحتى ن

المرأة منذ  تشجيعتم  دفق ،فيما يتعلق بمجال القضاء أما .مهنة المحاماة الخاصة صةخا االتهمج
سمح في السابق ي نولم يك ،على المشاركة في النظام القضائي لماضيتسعينيات القرن ا ايةبد

نظام القضاء رقم  نونمن خالل قا نياًألسباب ثقافية ولقد تأكد ذلك قانو قاضياتك لنساءبقبول ا
ى شترط في من يولَّي"نه أعلى ) 43(الذي نص في فقرته السابعة من المادة  1976 عامل) 51(

المستشارين عن خمس وثالثين سنة وبالنسبة  إلىال تقل سنه بالنسبة  رجالً ونأن يك القضاء
بشأن إنشاء  1981 عامل) 4(ذلك جاء القانون رقم  بعد ،177"سنة شرينسبع وع نع للقضاة

  .178وظائف بإدارة المحاماة الشعبية يشرط الذكورة في تول ألغىإدارة المحاماة الشعبية الذي 
  

) 8(القضائية بموجب القانون رقم  ظائفللمرأة الليبية بممارسة الو محسوقد  ذاـه  
 العام بيتينأول قاضيتين لي ينوتم تعي ،يةحق المرأة في المناصب القضائ شأنب 1989 عامل

القانون السابق  بموجب 1989 عامل) 517( العامة رقم عبيةقرار اللجنة الش تضمنو ،1991
 ،ومعاون نيابة ومحام تحت التدريب ووكيل ومساعد إمرأة في وظيفة قاضٍ )52(تعيين عدد 

في مختلف  لجنسينا بينعلى المساواة  ظهرت تباعاً التي يرهاكدت هذه القوانين وغأ
   .179ضمانات وخصتها بميزات العاملةللمرأة  تخصصو ،المجاالت

                                                             
 .244ص  ،ابقسال مرجعال  175
 .232ص  ،ابقسال مرجعال  176
      ،مرجع سابق ،"ستكشافيةادراسة : ت تمكين المرأة في ليبيابوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسا" آمال سليمان العبيدي، 177

 .362ص 
 .209 صمرجع سابق، ليبية، المرأة في التشريعات ال :الموسوعة القانونية 178
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انخراط المرأة في مجال القضاء والنيابة، من "على أن  آمال العبيديوقد أكدت دراسة   
أهم االجراءات التي ُأتخذت لصالح المرأة، وكان تطبيقها أكثر نجاحاً مقارنة بانخراط المرأة 

  . 180"في العمل السياسي
  

أن تواجد المرأة في مجال القضاء لم ينعكس  بوقعيقيص لآماهذا السياق ترى  وفـي  
ألن القاضي يجب عليه االطالع المستمر  ،على تطور األوضاع القانونية للمرأة يجابياًإ

  . 181ألسريةا لتزاماتلال اًالكافي نظر باالطالعوالقاضيات ال يقمن 

على  يجابياًإ لقضاءعدم انعكاس تواجد المرأة في مجال ا فيفسر إبراهيم قويدر أمـا  
د توصي في القضية بعدم دهتُ المرأة القاضية فهي عندما خوف بسبب لقانونيةا األوضاعتطور 

 .182للمرأة نحازالمرأة القاضي ت آلسف،ل ،الشخصية األحوالوفي قضايا  ،االختصاص
  

 ،التشريعات سمحت للمرأة بممارسة القضاء أنالجيد  من هأن رويدة بوحلفاية وترى  
يدة بسبب عدم ، ونظرة المجتمع لها غير جالقانونية للمرأة األوضاعن ال انعكاس لذلك في ولك

  .183للمجتمع الدولي فقط بةن هذا القانون كان مخاطأالوعي بأهمية دورها، والحقيقة 
  

 ،جتماعياالبشأن الضمان  1980 عامل) 13( مرق القانونع الليبي أصدر المشر كمـا  
ع في هذين المشر خاطب حيث، 184بشأن المعاش األساسي 1985 امعل) 16(رقم  القانونو

 ،عن جنسه ظربصرف الن ،مواطنحماية ال سواء مستهدفاً على حد الرجلالمرأة و التشريعين
 ،العمل ومرض المهنة وفقد العائل صابةإفي حالة الشيخوخة والعجز والمرض و رعايتهو

كاملة مع  شهرألمدة ثالثة  ضعو جازةإلها الحق في الحصول على  أنفي  ةوخصص للمرأ
عن المدة  قحتَسحمل تُ عانةإترض، وقرر لصالحها فالدخل الم من )%100(حصولها على 

تستحقها عند  أخرىتمام الوضع عالوة على منحة  تىح من الشهر الرابع للحمل بدأالتي ت
  .الوالدة

  

ليبي بخصوص حق ع الخالل تفحص مجموعة التشريعات التي أصدرها المشر ومـن  
عوائق أمام المرأة في ليبيا للعمل،  ةأنه من الناحية النظرية ال توجد أي نجدالمرأة في العمل 
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 ،في الدولة مةفالتشريع الليبي يبيح للمرأة العمل، بل يعطيها الحق في تولي الوظائف العا
  .االقتصادية واالجتماعية األنشطةوممارسة جميع 

  
  :18/5/2010 عدما ب اإلطار القانوني. 2

بشأن عالقات  2010 عامل) 12(هذا الجزء من الدراسة على قانون رقم  سيركز  
يعكس بصفة عامة  وهوالنشأة،  يثةمن القوانين الحد ملقانون عالقات الع يعتبرحيث  ،العمل

 الجماعة ويتأثر بالعوامل السياسية واالقتصادية المتطورة في المجتمع يف ئدةوالقيم السا األفكار
والسنوية  ضيةالمر ةوهو يهتم بتفاصيل حياة الفرد ويدخل في قضايا جوهرية مثل اإلجاز

وتحقيق السالم االجتماعي ومن أهم  العمال يةحما إلىيهدف  هووالراحة األسبوعية و
أن  عدهبعيدة عن التعميم وتحاول قوا ذلك أن أحكامه تضل دوماً ،خصائصه طابعه الواقعي

  .من اختالفات وتفاوت اعلى ما فيه عيةالواق المشكالتتواجه 
  ريعفترة تتميز بالتطور الس فيعالقات العمل ينمو  قانونعامة فإن  وبصفـة 
ليس  نهبعض من الفقهاء أ يرى لكلذ ،جتماعيةواال يةالتكنولوجية واالقتصاد للوسائل ئوالمفاج

يبقى  البصيرةبلغ من نفاذ  ع مهماوهذا معناه أن المشر ،تدوينه بصفة قطعية ونهائية مكانباإل
 عقيماً ،نصوصهيظل حبيس  تقانهكانت درجة إ اًأي شريعتعن احتواء مفاجآت الغد، وال عاجزاً

العمل  عالقاتويتحلى قانون  هذا، 185الثريةبفروضه الواقعية  يفي مواجهة تيار الحياة المتنام
  .لف قواعدهحيث ال يجوز لألفراد االتفاق على ما يخا "القانون األمر"بصفة 

  

بين  طأسوأ شيء فيه انه خل" 2010 عامل )12( رقمأن قانون  إبراهيم قويدر ويـرى  
  .186"اآلخرعلى  حدهمأفدمج االثنين ينقص في حق  العامل،الموظف و

  

وواجب عليهم يقوم  إناثاًو كوراًذ ينحق لكل المواطن العمل" )2( مادةالورد في  فقـد  
من األجانب المقيمين بليبيا  غيرهم ينأو بينهم وب ،م فيما بينهمعلى مبدأ المساواة في االستخدا

هنا يتضح  من .187"باتاً الجبر والسخرة ومظاهر الظلم واالستغالل حريماًم تإقامة قانونية ويحر
المساواة  دأللذكور واإلناث وركز على مب لعملحق ا قريرفي ت اًالقانوني كان واضح نصال أن

  .في االستخدام بينهما

                                                             
فنية للطباعة المؤسسة ال: طرابلس ( الجزء األول، ،الفردية ملعالقات الع: االجتماعي القانونعبدالغني عمرو الرويمض،  185

 .65 ، ص) 2011والنشر،  
 .سابق مرجعقويدر،  براهيمامع مقابلة  186
: طرابلس(  ، السنة العاشرة،)7( العدد، ملبشأن إصدار قانون عالقات الع 2010لعام ) 12(قانون رقم  :مدونة التشريعات 187

 .263 ص ،) 2010أمانة مؤتمر الشعب العام، 
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شغل الوظائف والمهن بكافة مواقع العمل  يكون"فتؤكد على أن  )3(المادة  مـاأ  
واالستحقاق، ويعتمد االختيار بين  درةوالمق لجدارةالكفاءة وا مبدأواإلنتاج على أساس 

أو  النقابي االنتماءويحرم المحاباة أو التمييز بسبب  لةوالعدا ةعلى النزاهة والشفافي المرشحين
ع على مبدأ في هذه المادة ركز المشرو .188"أخرى يزيةأو أية روابط تمي اعيتماألصل االج

   .الذكور واإلناث بين مخاطبتهالكفاءة وعدم المحاباة في شغل الوظائف ولم يفصل في 
  

 ةساع بعينأن تزيد ساعات العمل على ثمان وأر يجوز ال) "13(ورد في المادة  وقـد  
ز عشر ساعات عمل في اليوم الواحد، ويجوز تخفيض أن تتجاو يجوز في األسبوع كما ال

أو األعمال التي يصدر بتحديدها قرار من  عاتالعاملين في الصنا تساعات العمل لبعض فئا
   .189"الجهة المختصة مناقتراح  ىعل ناءاللجنة الشعبية العامة ب

المرأة لعمل  أخرىهذه المادة من قانون عالقات العمل لم يتم ذكر ساعات فعلية  يـف  
، بينما في أن تعمل ساعات إضافية مكنهاوهذا يعني أن المرأة ي )13(أقل مما أقره في المادة 

 ساعة في األسبوع )48(تشغيل النساء أكثر من  يجوز نه الأحدد ) 96( ادةالم لعملقانون ا
  . 190اإلضافي لعملفي ذلك ساعات ا ماب
  

للعمل ذي القيمة المتساوية على  ماليلفي المقابل ا ةالتفرق يجوز ال) "21( لمادةا أما  
 في التفرقة رفض على المادة هذه نصت ، حيث"أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون

  .191المتساوية يمةقال ذي للعمل األجر
  

 الالتي  عمالتشغيل النساء في األ يجوز ال"على أنه ) 24( ادةـمفي حين أقرت ال  
 تمييزوال يجز  العامةبتحديدها قرار من اللجنة الشعبية تتناسب وطبيعة المرأة والتي يصدر 

ذي القيمة المتساوية  العملالرجال على النساء في المعاملة واالستخدام وفي المقابل عن 
ويجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهن في بعض المهن واألعمال التي تحددها اللجنة 

، وعدد العاملين من الرجال والنساء ناسبتت التي لعملوبمراعاة احتياجات ا عامةالشعبية ال
  .192"لهذا القانون نفيذيةوذلك كله على النحو الذي تبينه الالئحة الت

سواء  فهاحماية تناسب وضعها وظرو اواقر له رأةع بعمل المأهتم المشر دـلق  
 اهمن ظروف العمل القاسية كما كفل ل هاالجسدية أو االجتماعية وخاصة فيما يتعلق بحمايت
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 .272 ، صمرجع سابق، الشريعاتمدونة  191
 .272 ص ،سابق مرجع مدونة الشريعات، 192
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يتعلق بالمساواة في األجر وفي  فيماالمساواة في الحقوق والمعاملة بينها وبين الرجل وخاصة 
ولمقارنة  ،تطبيقها في القوانين الداخلية تمذلك استجاب المشرع الليبي لالتفاقيات الدولية و

 العمل المتعلق بالمقارنة بين قانون) 3( أنظر الجدول رقم ،بعض المواد المتعلقة بهذه الجوانب
 عامل) 12(والقانون رقم  1976لعام  )55(رقم  وقانون الخدمة المدنية 1970لعام ) 58(رقم 

2010.  
  
  
  
  
  
  

 1976 لعام )55( رقم المدنية الخدمة وقانون 1970 لعام )58(رقم  العمل قانون بين مقارنة) 3(رقم  الجدول
  العمل عالقات بشأن 2010 لعام )12( رقم القانون مع

 مالحظات العمل عالقات قانون المدنية الخدمة/ عملال قانون

 لزمتُ والتي) 27(، )23( المواد •
 العامل يعطي أن العمل صاحب
 لديه أودعه قد يكون بما إيصاالً

 وعلى وشهادات أوراق من
 بملف االحتفاظ العمل صاحب
 من األقل على سنة لمدة العامل
 .العمل خدمة انتهاء تاريخ

 
 
 

 العمل جهة لزمتُ لم) 10( المادة •
 انتهاء بعد العامل بملف باالحتفاظ

 .العمل عقد

 
 

 قانون في ذكرها عدم تبرير يمكن •
 البديهيات من ألنها العمل عالقات

 صاحب بها يلتزم أن يجب التي
 . العمل

  
 
 

 صاحب لزمتُ التي) 30( المادة •
 في عماله بين يسوي أن العمل
 .الحقوق جميع

 
 

 في رقةالتف يجوز ال" )21( المادة •
 القيمة ذي للعمل المالي المقابل

 أو الجنس أساس على المتساوية
 ".اللون أو الدين أو العرق

 رفض على نصت) ع.ع.ق(في  •
 القيمة ذي للعمل األجر في التفرقة

 من األخرى الجوانب أما المتساوية
 فعل كما لها يتطرق فلم المساواة
 أن إلى هنا ونشير. السابق القانون

 االتفاقية مع جمينس النص هذا
 .)100( رقم الدولية

 
 

 حال بأي يجوز ال" )96( المادة •
 )48( من أكثر النساء تشغيل
 ذلك في بما األسبوع في ساعة

 النساء تشغيل يجوز ال" )24( المادة •
 وطبيعة تتناسب ال التي األعمال في

 قرار بتحديدها يصدر والتي المرأة،
 يجوز وال العامة، الشعبية اللجنة من

 

 العامالت بالنساء عالمشر اهتم •
 نص حيث خاصة حماية لهن وقرر
 عمل مواعيد على) ع.ع.ق(في 
 لم خاصة، عمل وشروط أيسر
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 ال كما اإلضافية العمل ساعات
 الساعة بين فيما تشغيلهن يجوز
 إال صباحاً والسابعة مساء الثامنة

 والمناسبات واألعمال األحوال في
 من قرار يدهابتحد يصدر التي

 والشؤون العمل وزير
 ".االجتماعية

 في النساء على الرجال تمييز
 عن المقابل وفي واالستخدام المعاملة
 ويجوز المتساوية، ةالقيم ذي العمل

 لهن بالنسبة العمل ساعات تخفيض
 التي واألعمال المهن بعض في

 العامة، الشعبية اللجنة تحددها
 تتناسب العمل احتياجات وبمراعاة

 والنساء، الرجال من العاملين وعدد
 تبينه الذي النحو على كله وذلك

 ".القانون لهذا التنفيذية الالئحة

 أخرى فعلية ساعات عالمشر يذكر
 المادة في أقره مما أقل المرأة لعمل

 يمكنها المرأة نأ يعني وهذا) 13(
 في بينما إضافية، ساعات تعمل أن
 يحرم لم عالمشر أن نرى) ع.ق(

 وإنما ضافياإل لعملا من المرأة
 عملها ساعات تكون ان يجب
 اإللزامية عملها وساعات ضافياإل
 وأربعين ثمان على كلها تزيد ال

 . باألسبوع ساعة

 
 
  
 

 يثبت الذي للعامل" )42( المادة •
 جازةإ في الحق عجزه أو مرضه
 على خاللها يحصل مرضية

 الستين عن جرهأ من )50%(
 )%60( لىإ تزاد األولى يوما

 ". التالية يوماً )120( نع

 
 
 
 
 

 الموظف أو للعامل"  )33( المادة •
 مدفوعة مرضية جازةإ في الحق

 على تزيد ال لمدة المرتب أو المقابل
 ستين أو متصلة يوماً وأربعين خمسة
 ". الواحدة السنة خالل متقطعة يوماً

 
 

 المرضية جازةاإل أن نالحظ •
 بالكامل األجر مدفوعة أصبحت

) ع.ع.ق( يجابياتإ من يعد وهذا
 إال يدفع ال الكامل األجر هذا ولكن
 على أو متصلة يوماً )45( على

 نأ نالحظ وهنا متفرقة، يوماً )60(
جازةاإل أيام عدد من نقصأ عالمشر 

 السابق القانون مع مقارنة المرضية
 يوماً )180(ـب يسمح كان الذي
 لىإ%) 50( بنسبة كانت نوإ
 .األجر من )60%(
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 أمضت التي للعاملة" )43( المادة •

 ستة العمل صاحب خدمة في
 على تحصل أن متصلة شهور
 مدتها أجر بنصف وضع إجازة

 التي المدة تشمل يوماً خمسون
 مباشرة تليها والتي الوضع تسبق
 مبيناً طبية شهادة تقدم أن بشرط
 للوضع، المرجح التاريخ فيها
 اليجوز األحوال جميع وفي

 يوماً الثالثين اللخ النساء تشغيل
 ".للوضع التالية

  
 
 
 
 
 
 
 

 جازةإ في الحق للمرأة" )25( المادة •
 عشر ربعةأ مدتها بمقابل أمومة
 تبين طبية شهادة تقديمها عند أسبوعاً
 هذه وتتضمن للوالدة المحتمل التاريخ

 ال لوضعا بعد لزاميةإ فترة جازةاإل
 إجازة وتمتد أسابيع، ستة عن تقل

 إذا أسبوعاً عشر ةست ىإل األمومة
 ...." طفل من أكثر أنجبت

  
 
) ع.ق( في الواضح للنقص تالفياً •

 أحكاماً) ع.ع.ق( في عالمشر وضع
 الخاضعات العامالت لكل شاملة
 جازةإ مدة أطال حيث لحكمه
 وتتضمن األجر، نسبة ورفع الوضع

 بعد لزاميةإ فترة اإلجازة هذه
 وهي سابيعأ ستة عن تقل ال الوضع
 بأنها عالمشر قدرها لتيا المدة

 ورعاية الوضع من للراحة معقولة
 بها تميز معقولة مدة وهي الوليد

 حددها الذي) ع.ق( عن) ع.ع.ق(
وال يجوز إنهاء عمل  ،يوماً بثالثين
أثناء حملها أو أثناء تغيبها  المرأة

إالّ ألسباب مبررة  في إجازة أمومة
 والدة،لى الحمل والإال تمت بصلة 

هذه المادة تتفق مع  نة أمع مالحظ
المعايير الدولية التي تحمي حقوق 

  .المرأة

  
  
  

 
  
  
  
  
 

 الخدمة قانون من) 71( المادة •
 جازةإ للموظف يكون"  المدنية
 الحالتين في كامل بمرتب خاصة

  : تيتيناآل
 لمدة وتكون الحج فريضة أداء. أ

 مرة الإ تمنح وال يوماً وأربعين خمسة
  .ةالخدم مدة طوال واحدة

  
  
  
  
 

 الموظف أو للعامل يكون )34( المادة •
 كامل بمرتب خاصة إجازة في الحق
  : اآلتية الحاالت في

 عشرين لمدة وتكون الحج فريضة أداء. أ
 مدة طوال واحدة لمرة إال تمنح وال يوماً

  .الخدمة
 وال سبوعينأ مدةل وتكون الزواج. ب

 
 الحج جازةإ تعديل تم) ع.ع.ق( في •

 خمسة من بدالً يوماً عشرين لتكون
 الزواج ازةجوإ يوماً ربعينوأ
 واحد سبوعأ من بدالً سبوعينأ

   .السابق القانون حسب
 بمرتب جازةإ منح) ع.ع.ق( أقر •

 وعشرة شهرأ ربعةأ مدتها كامل
 وذلك زوجها وفاة عند للمرأة يامأ

 اإلسالمية، الشريعة ألحكام وفقاً
 في نص أي بشأنه يرد لم ما وهذا

  .السابق القانون
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 وال يامأ سبعة لمدة وتكون الزواج. ب
 .العمر في واحدة مرة الإ تمنح

  .خدمته مدة طوال واحدة لمرة إال تمنح
 لمدة وتكون زوجها وفاة عند للمرأة. ج

  .أيام وعشرة أشهر أربعة
 للمدة وتكون الدراسية االمتحانات أداء. د

 .االمتحان ألداء المقررة

 اإلجازة تنظيم) ع.ق( أغفل •
 الرغم على جراأل مدفوعة سيةالدرا
 مستوى لرفع كوسيلة أهميتها من

 مستوى رفع على يساعد بما الكفاءة
 قد ليبيا نأ من الرغم وعلى نتاج،اإل

 رقم العربية االتفاقية على صدقت
 جازةاإل بشأن 1979 لعام )10(

-3( المادة في تقرر والتي الدراسية
 أعضاء من عضو كل يطبق" أن) 1

 تهدف سياسة لعربيةا العمل منظمة
 اإلجازة على الحصول تشجيع لىإ

 وقد هذا" األجر مدفوعة الدراسية
 أقرته لما) ع.ع.ق( استجاب

 جازةإ على ونص الدولية االتفاقيات
 .االمتحانات داءأ

  

  .الجدول في الواردة القوانين نصوص تحليل إلى استناداً الباحثة، إعداد من: المصدر
  

  
  
  
  

  :المستوى الدولي على المرأة تشغيل قيود: ثالثاً
رقم  تفاقيةاال ،األمومة بحمايةتتعلق  التي االتفاقيات والتوصيات الدولية برزأ نـم  

قرها المؤتمر العام بمنظمة أوالتي  ،1919لعام  ضعبشأن تشغيل النساء قبل وبعد الو) 3(
االتفاقيتان  تضعو" 1952بشأن حماية األمومة لعام  )103(واالتفاقية رقم  ،الدولية عملال

، وهناك 193"كاملبال مدفوعة األجر سبوعاًعشر أ اثنامدتها  كحد أدنى إلجازة األمومة اًمعيار
تفرقة في السن ال يمكن  يأعلى أن النساء دون  تنص تيوال ،1919لعام  )4(رقم  تفاقيةاال

على األقل تشغيلهن أثناء الليل وتحدد االتفاقية الليل بأنه فترة إحدى عشرة ساعة متصلة 
 العاموقد تم تعديل هذه االتفاقية  ما بين العاشرة والخامسة صباحاً نيةوتتضمن الفترة الزم

الزمني الذي يجب أن  لفاصلكبر في تحديد اأقة عليها حرية المصد دولرك للوتُ ،1949
                                                             

 .265 ص ،سابق مرجعرو الرويمض، عبدالغني عم 193
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ينها عربية من ب ةدول )13(عدد  تفاقيةوقد قام بالتصديق على هذه اال ،194"فترة الليل"تتضمنه 
  .ليبيا

  

التأكيد على السلطات المختصة لكل دولة  1965لعام  )123( ةتناولت التوصي دـوق  
السماح للنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات عائلية ويعملن خارج  إلىتهدف  اسةأن تنتهج سي

 اسبةالمن جراءاتيتعرضن ألية تفرقة ويجب اتخاذ اإل بيوتهن، ممارسة حقوقهن دون أن
 جراءاتإ يضاًوتورد التوصية أ ،تعليم وإنشاء مرافق ومؤسسات لرعاية األطفالللتوعية وال

 وسائلالو ارسالمد يدومواع هاوسائل النقل والتنسيق بين مواعيد نظيممثل ت تخاذهااتقترح 
  .195المنزلية عباءالمطلوبة لتسهيل وتخفيف األ

  نظمةصادرة عن مال عربيةعلى المستوى العربي فقد تضمنت اتفاقيات العمل ال اأم 
لحماية عمل المرأة مثل حماية األمومة والمساواة في األجر مع  ةالعمل العربية معايير متعدد

  .الرجل وعدم تشغيلها في األعمال الشاقة
  

  :يالليب لقانونا في المرأةتشغيل  قيود: رابعاً
ون ع الليبي بالنساء العامالت وقرر لهن حماية خاصة، حيث نص قانالمشر مـهتا  

 ظةمنها المحاف الغرضعمل أيسر وشروط عمل خاصة  دعالقات العمل الليبي على مواعي
 ربعةأمومة بمقابل مدتها أ إجازةللمرأة الحق في  أن )25( مادةال أشارتعلى صحتهن حيث 

للوالدة، وتتضمن هذه اإلجازة  المحتملعند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ  عشر أسبوعاً
ستة عشر أسبوعاً إذا  إلى مومةبعد الوضع ال تقل عن ستة أسابيع وتمتد إجازة األفترة إلزامية 

تغيبها في إجازة أمومة  أثناء وعمل المرأة أثناء حملها أ إنهاءيجوز  وال ،أنجبت أكثر من طفل
  .ومضاعفاتها أو اإلرضاع الوالدة وأالحمل  إلىمبررة ال تمت بصلة  سبابأل الّإ
  

التالية لتاريخ الوضع الحق  العاملة في خالل الثمانية عشر شهراًيكون للمرأة  اـكم  
ال تقل في مجموعها عن  لتوقف عن العمل خالل ساعات العم تراتفي التمتع بفترة أو ف

  .196لمقابلعتبر ساعات عمل مدفوعة اتُ أنطفلها على  رضاعإجل أساعة واحدة من 
في الدول األخرى بحماية  ،مشرعينبغيره من ال ةأسو ،الليبي عالمشر هتـمإوأيضاً   
ونظم ، "األمومة ةإجاز"أطلق عليها تسمية  إجازةفي  لعاملةحق للمرأة ا عطاءوذلك بإ ،األمومة
عن  ةتتمتع به المرأة العاملة من مزايا منفصل ماأن  وضحأو فصلةبطريقة م جازةهذه اإل

                                                             
 .265 ص ،ابقسال مرجعال 194
  .266ص  المرجع السابق، 195
 .273ص  سابق، مرجع ريعات،مدونة التش 196
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الواضح في  لنقصل تالفياًو ،في قانون الضمان االجتماعي الغرضالحقوق المقررة لها لنفس 
 ،2010لعام ع في قانون عالقات العمل وضع المشر ،1970لعام ) 58(عمل رقم قانون ال
قانون العمل  ة الوضع مقارنة معحيث أطال مد كمهالعامالت الخاضعات لح لكلشاملة  أحكاماً
  .197ورفع نسبة األجر 1970لعام ) 58(رقم 

 نيمك عشر أسبوعاً ربعةهي أ عبالوض صةاالخ جازةمن النص أن مدة اإل ويتضـح  
للوضع  محتملالوضع حسب التاريخ ال لقب جازةإ: تقسيمها على مرحلتين قبل الوضع، وبعده

ال تقل عن ستة أسابيع، وهي  أن بشرط جازةالوضع تكمل فيها العاملة بقية أيام اإل دوأخرى بع
لزيادتها بعد  لوضعقبل ا جازةاإل جهة العمل ويمكن للعاملة أن تقلل مدةللها و جباريةمدة إ

  .الوضع
أسبوعين من بدئها استمرت في اإلجازة  دالوضع بع وتم جازةحصلت على اإل فـإذا  

وتم الوضع بعد عشرة  جازةإذا حصلت على اإل اعشر أسبوعاً، أم ثنيأن تكمل مدة اال إلى
الوضع  ازةزيادة إج على ذلك ويترتببدئها فإنها تكمل ستة أسابيع بعد الوضع،  نأسابيع م

عشر  ربعةعلى األ إالّ وفي هذه الحالة ال تستحق أجراً سبوعاً،عشر أ ربعةاأل ىبقسميها عل
  .قطف وعاًأسب

المدة  يوه ،لوضعل يةيجوز لصاحب العمل تشغيلها خالل مدة الستة أسابيع التال وال  
رها المشالتي قدود وهي مدة معقولة تميز بها ورعاية المول ضعللراحة من الو لةبأنها معقو عر
  .198قعالقات العمل عن القانون الساب قانون

ع على عدم حرمان العاملة حرص المشر ،1970لعام ) 58(قانون العمل رقم  يـف  
من األجر عن  )%50(الوضع ولكنه قرر لها الحق في  زةعلى إجا حصولها من األجر عند

عن ستة  تقلمدة ال  ملفي خدمة صاحب الع كل أيام اإلجازة مع اشتراطه أن تكون قد أمضت
  .ةأشهر متصل

  أفي قانون عالقات العمل فقد  اـأمبل،بمقا ألمومةفي إجازة ا لمرأةع بحق اقر المشر 
يجوز إنهاء عمل المرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها في إجازة  وال ،وهو يقصد بأجر كامل

المادة تتفق  همع مالحظة أن هذ ،لحمل والوالدةا إلىبصلة  تمت مبررة ال بألسبا أمومة إالّ
  .الدولية التي تحمي حقوق المرأة رمع المعايي

 يجبنه أفإنها نصت على  ،2010من قانون عالقات العمل لعام ) 26( مادةال أمـا  
 ،أن تخصص أماكن لحضانة أطفالهن العلى جهات العمل التي تقوم بتشغيل نساء ذوات أطف

 وتبين .في تخصيص أماكن لحضانة أطفالهن ةاحدثر من جهة عمل وويجوز أن تشترك أك
                                                             

 .225 ص ،سابق مرجع، الرويمضعمرو عبدالغني  197
 .225 ص ،سابقال المرجع 198
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 ويتضـح. 199النساء شغيلت يمالمتعلقة بتنظ والضوابطالشروط  نالقانو لهذاالالئحة التنفيذية 
   .جهات العمل بضرورة تخصيص حضانة أطفال للنساء العامالت على التأكيد المادةمن هذه 
 يكوننه أعلى " اإلجازات"من الفصل الرابع ) 34( مادةلفقد ورد في اوفي هذا السياق   

  : 200في الحاالت اآلتية كاملللعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب 
  .طوال مدة الخدمة دةواح مرةل منح إالّلمدة عشرين يوماً وال تُ نأداء فريضة الحج وتكو .1
  .ل مدة خدمتهطوا ةلمرة واحد إالّ منحتُالزواج وتكون لمدة أسبوعين وال  .2
  .وعشرة أيام هرلمدة أربعة أش تكونو ازوجه اةللمرأة عند وف .3
  .المقررة ألداء االمتحان للمدةالدراسية وتكون  متحاناتاال أداء .4

  

تختلف في  نهاولك ،العمل في كل الدول تمنح للعامل راحة أسبوعية نـقوانيإن   
من قانون ) 14(المادة  وفي ،قرر يومينوأخرى ت واحداً بعض القوانين تقرر يوماًفمقدارها 

 عن قليبمقابل ال  ةلكل عامل أو موظف أن يحصل على راحة أسبوعي يحق" العمل القاتع
 الرجل بين عالمشروهنا ساوى  ،201"أن تكون يوم الجمعة ويراعىساعة كاملة  رينأربع وعش

  .بيوم الراحة األسبوعي لقيتع فيماوالمرأة 
عنها زوجها لمدة أربعة أشهر  للمرأة المتوفي ازةالعمل إج اتققانون عال رـقوقد أ  

ال في قانون  بقفي السا الذي لم يكن وارداً راألم ،ألحكام الشريعة اإلسالمية وفقاً موعشرة أيا
  .وال في قانون الخدمة المدنية عملال

 1979 عامل) 10(رقم  لعربيةا تفاقيةمن أن ليبيا كانت قد صدقت على اال مـبالرغو  
 بيةالعر ملأن يطبق كل عضو من أعضاء منظمة الع )1(فقرة ) 3(حيث قررت في المادة 

قانون  ستجابوقد ا هذاإجازة دراسية مدفوعة األجر،  ىلى تشجيع الحصول علإسياسة تهدف 
أداء "عليها تسمية  ة ونص على إجازة أطلقياالتفاقيات الدول أقرتهالعمل الجديد لما عالقات 

الفصل  زـرك وفي حين ،202المقررة ألداء االمتحانات المدةمدتها هي  نتكو" االمتحانات
أو الموظف تنتهي ببلوغ سن  العامل خدمةن أ ، على)43(في المادة " الخدمة انتهاء" السادس

سنة شمسية من النساء وللعاملين في األعمال أو  )60(و رجالال منشمسية  سنة) 65(
  .203ذات العالقة ئحدها اللواتحد التيالصناعات المضرة بالصحة و
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  أنه  على، )48( مادةفقد نصت ال" مشتركة أحكام"المختص بـــ  الفصل السابع اـأم
 نتالمناسب من دورات المياه، فإذا كا العددأو الموظفين بها  للعاملينتهيئ  أن العملجهة 

ه خاصة عددا من دورات الميا خصصوجب أن ت حدمن الجنسين في مكان وا تستخدم عماالً
  .204للرجال صصةالمياه المخ دوراتعن  للنساء تكون مستقلة

متساوون في الحقوق  ،وإناثاً ذكوراً ،الشركاءفقد أقرت أن ) 54(المادة  أمـا  
والوالدة وإجازة  والواجبات مع مراعاة حقوق الشريكة بحكم خصوصيتها أثناء فترة الحمل

  .205هاوغير األمومة
  

  القوانين في حدثت التي التغيرات تتبع العسير من يكون قدف عامة وبصفـة 
 ،فيها تغيرات إحداث من البد التي المجاالت تحديد هنا األمر يعقد ومما ليبيا، في والتشريعات

 التعرف خالله من يمكن هام قانوني كمؤشر العمل، قوانين مجال تحديد تم فقد الصدد هذا وفي
 مدى يعكس كما والرجل، المرأة بين المساواة قوخل ،المرأة بتمكين الدولة التزام مدى على
 المعاهدات على التصديق أو ،القوانين بتعديل للمطالبة ووعيها المرأة وقوة حركية القوانين تقدم

 على يدل نعدامهاا أو للمرأة المنصفة القوانين ضعف فإن وبالضرورة الدولية، واالتفاقيات
 القانون بأن االقتناع عدم أو ،بذلك االلتزام دموع والرجل المرأة مساواة بأهمية وعيال ضعف

 لضعف أيضاً مؤشراً القوانين ضعف يكون وقد المنشود، التغيير إلحداث ناجعة وسيلة هو
  .القوانين في بتعديالت تقوم أن يمكن يالت الكوادر

  
  
  

  :ليبيا فيتمكين المرأة  معوقات: خامساً
اع للقاعدة التعليمية وزيادة الرعاية علـى الرغم من كافة الجهود التنموية من اتس  

من قوانين وتشريعات، ناهيك عن المواثيق  مؤسسيةوكذلك اإلصالحات ال ،يةالصح
والتي بدورها تضمن حقوق المرأة، ورغم ارتفاع  ،وااللتزامات الدولية التي التزمت بها ليبيا

أي درجة من وال نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل فإن ذلك ال يعكس بأي حال من األح
  .درجات التمكين للمرأة

ن بدائل تمتع المرأة بحرية االختيار بي ضمنن التمكين مفهوم أشمل وأوسع يتإحيـث   
بين قرار  اًكبير اًبمعنى آخر فإننا نجد اختالف .تخاذ القراراتامتاحة وكذلك قدرتها على 
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 نإ .أو استقاللها الماديرف في الدخل مشاركة المرأة في سوق العمل وبين حريتها في التص
من محاوالت وجهود تنموية في  لخطورة هذه المشكلة في أنها تعكس الفجوة بين ما يبذ

في  أةمجاالت التعليم والتدريب والتعديالت المؤسسية والتشريعية وبين الدور الضئيل للمر
أن " غيربيلمأمينة اولكن ترى  ،الذي يعكس خلل البد من معالجته رالحياة االقتصادية، األم
المرأة في تنمية أسرتها  إسهام عن وعيها ووعي الرجل بضرورة ناتجخروج المرأة للعمل 

الرجل تخلى عن تعصبه وجعل المرأة مشاركة له  أنففي رأيي  ،هي النواة أسرتها نأل
لغرض  الذي تؤديه يكون عملللنظرة المرأة ينكر ذلك، ولكن  أنحد يستطيع أوال  اقتصادياً
وهذا  أوالً أسرتهاسعت لتنمية  أنهافهذه مرحلة متقدمة ولكن الحقيقة  ،ة في تنمية البالدالمساهم

وبالبحث  .206"تؤثر حتى في الحصول على التعليم الجيد أصبحتن الحالة المادية شيء مهم أل
من هذه  يدالعد عن أهم المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل نجد أن هناك

  : لعل أهمها المعوقات
  

االجتماعية حيث مازال هناك الفكر السائد على الموروثات  المعتقداتالظروف و. 1
قليدي لألدوار بين المرأة والرجل، األمر الذي يعني االجتماعية القديمة والقائم على التقسيم الت

  .ن قضية العمل بالنسبة للمرأة هي ليست على نفس درجة أهمية العمل للرجلأ
تشير إلى  تقارير التنمية البشرية إلى أنه على الرغم من أن شارةبد من اإلوهنـا ال  

قبول الزوج لعمل المرأة في كثير من األحيان إال إنه ال يمكن إغفال الواقع العملي بمعنى أن 
األعباء والمسؤوليات االجتماعية التي تتحملها المرأة والتي تكبلها وتجعلها تتردد في اإلقبال 

للحصول على العمل خاصة في القطاع الخاص، من  فرصهامن ناحية وتقلل من  العملعلى 
األحيان حول قدرتها  ننفسها في كثير ملناحية أخرى يضاف إلى ذلك نظرة المرأة السلبية 

وكفاءتها وبالتالي قدرتها على المشاركة أو حتى قناعتها بأهمية ذلك، وبعبارة أخرى أن التغير 
ولم يصاحبه تغيرات  ،من ناحية "غير كافي"لى هذه القضية هو تغير االجتماعي الذي طرأ ع

   .مؤسسية تسهل أو تيسر عمل المرأة من ناحية أخرى
  

والذي يمثل أحد المشاكل الهيكلية في سوق العمل حيث  ،التمييز النوعي بين الرجل والمرأة. 2
قلل من الحافز أمام المرأة الذي ي األمر ،خرآسواء في تقسيم الوظائف بشكل أو ب تمييزيأتي ال
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 تبرز بشكل أكبر التمييز مشكلة"على أن  بوحلفايةرويدة وفي هذا السياق تؤكد  ،للمشاركة 
 ،األخرى ايافهناك تفرقة واضحة بين النساء والرجال في األجر وفي المز ،القطاع الخاص في

  .207"المناسب دريبوفي فرص الحصول على الت
  

لفرص العمل وكذلك  النسبةولة ويسر وبدرجة كافية أمام المرأة بعدم توفر المعلومات بسه. 3
برامج التدريب وأنواع الخبرات المطلوبة باإلضافة كذلك إلى صعوبة الحصول على  عن

  . خاص بها التمويل الكافي في حالة قيام المرأة بمشروع
  

فرغم  ا،دف النهوض بوضع المرأة في ليبيستراتيجية وطنية فاعلة تستهاوجود  عدم. 4
اإلعالن عن الكثير من البرامج واالستراتيجيات للنهوض بالمرأة إال أنها حتى اآلن لم تحقق 

  .بالنهوض بالمرأة لمأمولا
من خالل ما تقدم رصدت الباحثة أهم تشريعات العمل النافذة في ليبيا خالل فترة   

 2010لعام ) 12(رقم ، وقانون 1970لعام ) 58(الدراسة وتم التركيز على قانون العمل رقم 
بشأن عالقات العمل، مع إجراء مقارنة بينهما، لمعرفة أهم اإلختالفات بين القانونين وكذلك 

 .لمعرفة قيود تشغيل المرأة على المستوى الدولي وفي القانون الليبي
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  الثاني المبحث

  العاملة المرأة ضد التمييز
  

 اإلنساني الوجدان في المستقرة المبادئ من العمل في المساواة مبدأ أن به المسلم نـم  
 والحريات الحقوق لكافة الرئيس السند يعتبر فهو ،اإلنسان حقوق إعالنات تقررها أن قبل

 الحقوق إعالنات جميع صدارة في أضحى أنه كما ،الحاضر الوقت في العمل عن المتفرعة
 الدخول إلى ةالمرأ تجاها فرضه ،الشأن هذا في وكبيراً ملحوظاً تقدماً العالم شهد وقد ،العالمية
 بين اواةالمس بمبدأ قليميةواإل الدولية نظماتالم من ملحوظاً هتماماًا وصاحبه العمل لسوق
  .العمل في والمرأة الرجل

  

 ،القانوني وضعها ودراسة المرأة بها تتمتع التي للحقوق التعرض إنوفي هذا اإلطار ف  
 إال إن المرأة العاملة ال. الوضع هذا تنظم التي ونيةالقان دالقواع مختلف عن البحث يتطلبان
 البحث إلى بنا حدا الذي األمر العمل، في ضدها التمييز من تعاني البلدان من كثير في زالت
 لهذه التعرض قبل المناسب من يكون وقد العمل، في المرأة ضد التمييز استمرار أسباب في

 أوجه عرض ذلك ليوي ،له المناهضة األحكام درومصا التمييز ماهية على نتعرف أن األسباب
 هذا فإن وعليه عليه، القضاء وكيفية ،التمييز على المترتبة اآلثار بيان ثم من وأنواعه، التمييز
  . العمل في المرأة ضد التمييز مسألة على سيركز المبحث

  
  : التمييز ماهية: أوالً

  

 فهي ومتنوعة، متعددة معاني مةعا بصفة للمساواة أن نبين وأن البد البداية يـف  
 ،ناحية من هذا ،نسبية تكون وقد ،مطلقة تكون قد فالمساواة ،208أوصافها لتنوع تبعاً تتنوع
  .مختلف معنى األوصاف هذه من ولكل فعلية أو قانونية تكون قد فإنها ثانية ناحية ومن

 تشمل بحيث ،وعامة مطلقة المساواة تكون أن األصل أن نجد أولى ناحية نـفم  
 المساواة تحقيق أن إالّ الواجبات في أو الحقوق في اختالف أي هناك يكون أن دون الجميع
 إالّ يسمح ال العملي فالواقع ،البشر طبيعة مع لتعارضه مستحيالتال من يعد أمر المطلقة
 أن ذلك ويعني ،القانونية المراكز تماثل دعن المساواة تحقق أي النسبية المساواة بتحقيق
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 المراكز اختالف عند واختالفها المتماثلة للمراكز بالنسبة ملةالمعا توحيد هي اواةالمس
  .209القانونية

  

 المجتمع أفراد جميع يتمتع أن بمعنى قانونية تكون قد المساواة فإن ثانية ناحية نـوم  
 نونيةقا قواعد أية وضع عن الدولة تمتنع أن لتحققها ويكفي ،القانونية الحماية من متساوٍ قدرٍب

 الواقع في المساواة تحقق إلى تهدف وال ،بعض عن بعضهم المواطنين تمييز إلى تؤدي
 مل فراداأل بين اإلمكانيات في فوارق ووجود البشرية قدراتال الختالف نظراً ولكن ،العملي
 لتحقيق االجتماعية التشريعات طريق عن الدولة تدخل ستدعىا مما الواقع في المساواة تتحقق
 ،واالقتصادية واالجتماعية الصحية الرعاية من أدنى حداً ضمنت والتي ،الفعلية اةالمساو
 تحقيق بمجرد تتحقق ال المساواة نأ ذلك ويعني الفقيرة، للطبقات وامتيازات حقوق ورتبت
  .المساواة تجاها في رتغيي أي أدوات من هامة أداة القانون أن إالً القانونية المساواة

  

 ،الفعلية النسبية المساواة إطار يف يدخل العمل في والمرأة الرجل ينب التمييز دمـوع  
بحسب أنه كما القانونية، مراكزهم تماثل عند عينالنو بين المساواة بتحقيق يلتزم عفالمشر 
 يمنع لم ذلك نأ الإ آخر على نوع تمييز طياته في يتضمن عتشري أي يصدر الّبأ يلتزم األصل
 على ومساعدتها العاملة المرأة حماية تستهدف التي حكاماأل من ديدالع إصدار من المشرع
  .المختلفة مسؤولياتها بين التوفيق

 اإلنساني الضمير في عام كمبدأ مستقرة السابق للمعنى وفقاً النوعين بين اواةـوالمس  
 توردس في صراحة المبدأ هذا درجُأ وقد ،استثناء ، بال*اإلنسان حقوق إعالنات تقرره أن قبل

 تكافؤ" كفالة الدستور قرر إذ 1944 فيا العامفيالدل إعالن بموجب الدولية العمل منظمة
  .210الجنس بسبب والرجل المرأة بين التمييز وعدم ،"الفرص

 كالً به يتمتع لما تبعاً مختلفة بطرق الناس معاملة والمهنة ستخداماال في التمييز يعنـي  
 البشرة لون أو الجنس بنوع تتعلق السمات هذه نتكا سواء به خاصة وصفات سمات من منهم

                                                             
( ه غير منشورة، رسالة دكتورا ،رنةدراسة مقا: في قانون العمل المصري رأةالم لالقانوني لعم التنظيمأحمد رشاد أمين،  209

  .204، ص ) 2005 كلية الحقوق، جامعة القاهرة،القاهرة، 

أو  ينصل أو الجنس أو الدبسبب األ فرادألالتمييز بين ا دمومن ذلك اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والذي تضمن النص على ع* 
ن الدول أ" الثقافية والذي أكد على مبدأ المساواة معلناًالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و ذلك أيضاً من، واللغة
عليها في  صناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصومساواة الذكور واإل نطراف تتعهد بضمااأل

حق كل مواطن في و ابةالنق لىإوحق تكوين نقابات واالنضمام  رضيةوحق التمتع بشروط عمل عادلة وم لشغلا قهذا العهد وهي ح
تاريخ الزيارة  .في العالم العربي رأةالدولية وحقوق الم االتفاقيات ر،حفيظة شقي :للمزيد من التفاصيل، انظر، "الضمان االجتماعي
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 أو جدارتهم عن النظر بغض االجتماعي األصل أو الفكري أو السياسي المعتقد أو الدين أو
  .211الوظيفة متطلبات
 في وإطاره العمل مجال في عنه المنهي ،التمييز مفهوم تحديد في الفضل عـويرج  
 االستخدام في التمييز حظر بشأن ،1958 عامل )111( رقم تفاقيةاال تضمنته ما لىإ ،األساس
 بالتفصيل تفاقيةاال تناولت فقد ،212الشأن هذا في أحكام من بها الملحقة والتوصية والمهنة

 تمييزاً التصرف العتبار توافرها الواجب الشروط دةحدم ،العاملة المرأة حيال التمييز هوممف
 اإلطار تحديد مجرد من بعدأ لىإ تذهب االتفاقية هذه أن يالحظ ومما ،تفاقيةاال ألحكام مخالفاً
 من الذي التفضيل أو ستثناءاال أو التمييز أشكال جميع تحظر أنها إذ الفرص تكافؤ لمبدأ العام
 بسبب التمييز على القضاء يحتل كما ،السياسة لهذه الفعال التطبيق إضعاف أو الإبط شأنه

 بمصطلح وبصفة عامة يقصـد .213للتمييز رىاألخ األشكال ضمن متميزاً مكاناً الجنس
  :214االتفاقية في التمييز

  

 أوالدين  أو الجنس أو اللون أو العرق أساس على يقوم تفضيل أو استعباد أو تفريق أي. 1
 إضعاف أو إبطال شأنه من ويكون ،االجتماعي المنشأ أو الوطني األصل أو السياسي الرأي
   .المهنة أو االستخدام في المعاملة أو الفرص تكافؤ  تطبيق

  

 الفرص تكافؤ تطبيق إضعاف أو إبطال أثره من يكون آخر تفضيل أو استبعاد أو تمييز أي. 2
  .المهنة أو االستخدام في المعاملة أو

  

 تمييزاً التصرف العتبار شروطاً بها الملحقة والتوصية )111( االتفاقية وضعت وقد  
  : 215هي الشروط وهذه ألحكامها مخالفاً
  .تفضيل أو استثناء أو تفريق هناك يكون أن .أ 

 أو السياسي الرأي أو الجنس أو اللون أو العنصر في ختالفاال ىلإ ذلك يرجع أن. ب
 .االجتماعي المنشأ أو الوطني األصل

                                                             
العمل الدولية  منظمةعالن إمتابعة  بموجبالتقرير العالمي  ،العمل فيالمساواة  زمن ،الدولي ملالعلعام لمنظمة تقرير المدير ا 211

 .15 ص ،2003، جنيف )91( دورةمؤتمر العمل الدولي، ال مل،ساسية في العوالحقوق األ المباديءبشأن 
 .56 ص  ،سابق مرجع اد أمين،أحمد رش 212
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 .30 ص، ) 2000النهضة العربية، 
(  ،2010-1919شروحات لمنظمة العمل الدولية والتشريع الدولي للعمل: الدولي للعمل  القانونعدنان خليل التالوي،  214
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 أو ستخداماال فرص تكافؤ دون حائالً يقف أو الضرر يلحق أن شأنه من يكون نأ. ج
 .لمعاملةا في المساواة أو المهن حترافا

 

 والذي العمل سوق في للحرمان "التراكمية العملية" يسمى ما إلى النهاية في التمييز ؤديـوي
 في يؤدي مما ،هامة أعمال في بها ستعانةاال وعدم وتأهيلها المرأة تدريب معد نتيجة يأتي

 ،العمل سوق في هشاشة أكثر تصبح وبالتالي ،الالزمة المهارات وجود عدم الى النهاية
 بعض مواقف عن ينتج األحيان أغلب ففي ،الوطنية التشريعات نتيجة دائماً يكون ال والتمييز
 الفردية وضاعاأل اختالف أو المصالح تعارض أو مسبقة أحكام بسبب والجماعات األفراد
  .االجتماعي المحيط إلى يرجع وقد ،والتدريب التعليم عن الناجمة

فالتمييز  ،جابي للمرأة هو غير ايجابي للرجلاليا التمييز"أن  قويدر ابراهيم ويـرى  
هناك تمييز في  يكون، فمن الناحية الفنية ال يجب أن في المسؤوليات يضاًأيكون في الحقوق و

طبيعة  ببذا كان المقصود به تمييز بسإو ،إقالل في الحق اجباتن التمييز في الوأل ،العمل
  .216"فهو حق طبيعي لها لمرأةا

 حاالت على النص متضمنة 1958 لعام )111( رقم االتفاقية أحكام جاءت وقـد  
  :217يأتي ما الحاالت هذه أهم ومن ،االتفاقية ألحكام مخالف رغي فيها التمييز عتبراُ
  

 أو أي تمييز تمييزاًيعتبر  ال أنه فيها جاء والتي األولى، المادة تهاتضمن: األولى الحالة  
 طبيعة تقتضيها التي المؤهالت ساسأ على مبنياً نكا ذاإ معين عمل بصدد تفضيل أو استثناء

 الفرد يتمتع نأ الفكرة هذه وتعني الفردية، الجدارة فكرة على تقوم اهن فالتفرقة ،العمل هذا
 وظيفة لممارسة والزمة غيره بها يتمتع ال ومهارات ومعارف ومواهب ،خاصة بسمات
  .معينة

  

 من تعتبر ال أن على نصت والتي االتفاقية، نم الرابعة المادة تناولتها :الثانية الحالة  
 ضارة بأنشطة ،بقيامه حق عن يشتبه أو يقوم شخص إزاء تتخذ إجراءات أية التمييز قبيل
 ساليبلأل طبقاً نشئتُأ مختصة هيئة أمام التظلم حق خصالش لهذا يكون نأ على الدولة بأمن

  .البلد في المتبعة
  

  التمييز من يعتبر ال نهإ قرر حيث )1( فقرة لخامسةا المادة تضمنتها :الثالثة الحالة  
 مؤتمر اعتمدها أو اتفاقيات في عليها المنصوص الخاصة مساعدةال وأ الخاصة الحماية تدابير
  .218الدولي العمل
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 ضد التمييز مبدأ على كاستثناء السابقة الحاالت على بالنص تفاقيةاال تكتف ولـم  
 مع عضو دولة أي بين تفاقاال جواز مفادها المجال اهذ في مةعا قاعدة وضعت بل ،المرأة

 من التي عمالاأل نطاق من واإلجراءات التدابير بعض خروج على لعمالوا عمالاأل أصحاب
 التشاور بعد يجوز نهأ منها )2( الفقرة الخامسة دةالما قررت حيث ،عنه المنهي التمييز قبيل
 تدابير التمييز من تعتبر الّأ وجدت، إن والعمال، العمل ألصحاب التمثيلية المنظمات مع

أو  حماية إلى حاجة في هم بأشخاص الخاصة المتطلبات مراعاة منها المقصود خرىأ خاصة
    .الثقافي وأ االجتماعي وضعهم أو سنهم أو جنسهم بسبب خاصة مساعدة

  

  :العاملة المرأة ضد للتمييز المناهضة األحكام مصادر: ثانياً
   

 الدولي بين ما نوعوتت العاملة المرأة ضد للتمييز المناهضة ألحكاما مصادر ددـتتع  
 من بكثير والحرمان الظلم إلحاق تؤدي إلى عمل ظروف هناك كانت ولما والمحلي، منه

 حد ووضع العمل، ساعات بتنظيم وذلك المذكورة، الظروف تحسين المهم من كان الناس،
 إبرام في ساهمت العدالة توفير إلى لحاجةا هذه البطالة، ومكافحة اليومي، للعمل أقصى
  .دولية عمل مستويات ووضع

 مؤتمر قرهاأ التي والتوصيات تفاقياتاال مجموعة الدولية العمل مستوياتب دـقصيو  
 يحقق بما تجاوزها للدول يجوز ال التي الحقوق من األدنى الحد تمثل وهي الدولي العمل
 االقتصادية بالتنمية عنىتُ ال المستويات وهذه والهم،بأح النهوض في والمساهمة العمال رعاية

 بناء صدرت أنها من مةالملزِ قوتها تستمد وهي ،االجتماعية بالتنمية أيضاً عنىتُ وإنما ،فقط
 الحد تمثل وهي ،العمالية واألغلبية األعمال وأصحاب الحكومة بين واسع دولي حوار على

 وتحقيق البشر بين الفوارق إزالة الى الطريق في خطوة وتعد يسود، أن يجب الذي األدنى
  .219تقدماً أكثر مستويات

 والتوصيات االتفاقيات هما ينرئيس مصدرين من يةلالدو العمل مستويات لـوتتشك  
  :اآلتي النحو على ذكرهما ويمكن

  

  :االتفاقيات. 1
  

 ويكون بالعمل قةمتعل أمور بقصد فأكثر دولتين بين تعقد اتفاقات هي: الدولية العمل تفاقياتا
 اتياتفاق أن إالّ لها، المنشئة الدول موافقة الى الحاجة دون الدول لكافة متاحاً إليها نضماماال

                                                                                                                                                                               
 .22 مؤتمر العمل الدولي، ص-زمن المساواة في العملير العام لمنظمة العمل الدولية، تقرير المد 218
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 داخل األعضاء ثلثي موافقة إلى تحتاج الدولية العمل منظمة عن الصادرة الدولية العمل
 إالّ الدولة، قبل نم عليها التصديق بعد عليها الموقعة للدولة اإللزام صفة وتكتسب ،المنظمة

 وبصفة العمل في األساسية بالحقوق الخاصة تفاقياتاال على األعضاء الدول تصديق عدم أن
 هذه موضوع تشكل التي المبادئ باحترام لتزاماال من يعفيها ال المساواة في الحق خاصة

 .220االتفاقيات

 حياة في قيمة من العاملة المرأة ضد التمييز على القضاء يمثله ما لىإ رـوبالنظ  
 إقرار لىإ بها احد الذي األمر ،الدولية العمل منظمة الهتمام محالً كانت فقد ،المجتمعات

 هذه أهم ومن ،المرأة ضد تمييز أي على القضاء شأنها من التي تفاقياتاال من العديد
  :يأتي ما االتفاقيات

  

 ،)بالسيادة المتمتعة غير( التابعة يماألقال في االجتماعية بالسياسة وتتعلق )82( رقم تفاقيةاال. 1
 العاملين بين التمييز إلغاء على النص وتضمنت 1947 عام الثالثين الدورة في عتمدتاُ وقد
 من عليها التصديق يتم ولم ،تفاقيةاال من السادس الجزء في وذلك التمييز، ذلك سبب كان أياً
  .221عربية دولة أي

 

 مؤتمر اعتمدها التي تفاقياتاال أولى تفاقيةاال هذه عدوتُ 1951 لعام )100( رقم تفاقيةاال. 2
وذلك  ،"متساوية قيمة ذي عمل عن األجر في والعامالت العمال مساواة" بشأن الدولي العمل
 لعام )100( رقم تفاقيةاال على قةالمصد الدول عدد بلغ ، وقدوالثالثين الرابعة الدورةفي 

 قةالمصد العربية الدول ومن. دولة) 161( 2004 عام حتى األجور في المساواة بشأن 1951
 لبنان، األردن، العراق، مصر، جيبوتي، الجزائر، :هي الدول وهذه دولة )15( تفاقيةاال على
 اإلمارات تونس، سوريا، السودان، السعودية، العربية المملكة المغرب، موريتانيا، ليبيا،

  .222اليمنو المتحدة، العربية
 

 لمنظمة العام المؤتمر واعتمدها والمهنة ستخداماال في التمييز بشأن) 111( رقم تفاقيةاال. 3
 تفاقياتاال أهم من تفاقيةاال هذه عدوتُ ،1958 عام واألربعين الثانية دورته في الدولية العمل

 كما المساواة، لمبدأ العام اإلطار وضعت حيث العمل مجال في المرأة حيال للتمييز المناهضة
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 تفاقيةاال على قةالمصد الدول عدد وصل. 223العاملة المرأة ضد التمييز شكالأ جميع حظرت
 دولة، )160( ،2004 عام حتى والمهنة ستخداماال في التمييز بشأن 1958 لعام )111( رقم

 وقد ،224بالمساواة المتعلقة تفاقياتاال على التصديق على الدول إقبال زيادة يعني الذي األمر
 الدول وهذه دولة )17( 1958 لعام )111( رقم تفاقيةاال على المصدقة يةالعرب الدول عدد بلغ
 قطر، المغرب، موريتانيا، ليبيا، لبنان، الكويت، األردن، العراق، مصر، البحرين، :هي

 المتحدة، العربية اإلمارات تونس، سوريا، السودان، الصومال، السعودية، العربية المملكة
  .225اليمنو

 

 وقد ،االجتماعية للسياسة األساسية والمعايير األهداف بوضع الخاصة )117( رقم تفاقيةاال .4
 اللون أو الجنس بسبب التمييز وعدم المساواة مبدأ إلقرار تفاقيةاال من الخامس الجزء صصخُ
  .العقيدة أو

  

: الجنسين من للعمال المعاملة في والمساواة الفرص بشأن تكافؤ )156( رقم االتفاقية. 5
 ودخلت 1981 عام في والستين السابعة الدورة في واعتمدت العائلية المسؤوليات ووذ العمال
 .1983 في عام التنفيذ حيز

  

 في والمرأة الرجل بين التمييز وعدم المساواة مبدأ قررت التي تفاقياتاال بعض هـذه  
 وغير نيالمه والتعليم التدريب في والمساواة األجور في المساواة من عنه يتفرع وما العمل
  .226ذلك

  
  :الدولية التوصيات. 2

  

 طبيعة ذات مسائل في رغبتها عن األعضاء الدول إفصاح هي الدولية التوصيـات  
 بين اتفاقات إلى فيها التوصل إمكانية عدم يرى عندما الدولي العمل مؤتمر إليها ويلجأ خالفية
 طرح حالة في تالتصديقا من مناسب عدد على الحصول احتمال عدم أو األعضاء الدول

 منظمة أصدرت وقد .227للدول ملزِمة ليست التوصيات وهذه اتفاقية، شكل على موضوعها
  :اآلتية التوصيات الشأن هذا في الدولية العمل
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 ذات وحملت )100( رقم لالتفاقية مكملة جاءت والتي 1951 لعام )90(رقم  التوصية. 1
 عن ، وصدرت"متساوية قيمة ذي عمل نع األجر في والعامالت العمال مساواة" العنوان
 األساليب في التفاصيل بعض التوصية في وجاء والثالثين، الرابعة دورته في العام المؤتمر

 اتخاذها الالزم اإلجراءات بعض وأوردت األجر، في المساواة لتحقيق اتباعها يمكن التي
 أجر مع المتساوي جراأل على حصولهن لتسهيل وذلك للعامالت اإلنتاجية الكفاية لزيادة
  .228العامل

 بالتمييز وتتعلق )111(رقم  لالتفاقية مكملة أيضاً وهي ،1958 لعام )111(رقم  التوصية. 2
  .229واألربعين الثانية الدورة في إصدارها وتم والمهنة االستخدام في

  

 من للعمال المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤ" بشأن 1981 لعام )165( رقم التوصية. 3
 دورته في العام المؤتمر عن صدرت والتي ،"العائلية المسؤوليات ذوو العمال: الجنسين
  .230والستين السابعة

 

 من العديد في ذكره ورد العمل في النوعين بين التمييز عدم أن تقدم مما لنا نـيتبي 
 يكن لم كذل نأ الّإ التشريعات من العديد في صراحةً تقرر كما ،والعربية الدولية تفاقياتاال

 دول معظم في بالتشريعات  حدا الذي األمر ،التنفيذ موضع ووضعه التمييز عدم إلعمال كافياً
 ،بعده أو بالعمل االلتحاق قبل ما مرحلة في سواء وترسيخه التمييز عدم تبني لىإ العالم

 التدريب وفي وشروطه العمل ظروف وفي العمل في النوعين بين التمييز دمع فقررت
 موضع التمييز عدم مبدأ لوضع سبالمنا المناخ يجادإ إلى التشريعات هذه سعت كما ،واألجر
 حيث ،الليبي التشريع في يظهر ما وهو ،الشأن هذا في الضوابط من العديد فقررت ،التطبيق
 ورد كما نصوصه في صراحة إقراره تم أن بعد التمييز عدم مبدأ تطبيق كفالة على حرص

 القيمة ذي للعمل المالي المقابل في التفرقة يجوز ال" العمل عالقات نقانو من )21( مادةال في
 العاملين بين عالمشر ساوى فقد ،231"اللون أو الدين أو العرق أو جنسال أساس على المتساوية
 ذات في ولكنه ،ذلك وغير واإلجازات واألجر العمل فرص من القانون هذا ألحكام الخاضعين

 أسرتها حيال وواجبات ولياتمسؤ من به تقوم ماو ،بالمرأة نوطالم الدور يغفل لم الوقت
 بالمرأة الخاصة الحقوق بعض يقرر جعله الذي األمر ،ولياتالمسؤ هذه بين التوفيق فحاول

  .التمييز عدم مع تتعارض ال يوالت
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  :التمييز أوجه: ثالثاً
  : تيكاآل وهي العمل في النوعين بين التمييز أوجه أهم يلي فيما نستعـرض  

  :العمل في التمييز. 1
 عند البشر من الفئات بعض تواجه التي العقبات من يزيد التمييز أن ريب ال  

 العمل، في البقاء عليها الصعب من تجعل وإنما فحسب ذلك ليس العمل، سوق دخول
 وضع يكشف حيث النوعين، كال يشغلها التي الوظائف في يظهر التشغيل في والتمييز
 يشغلوا ما غالباً فالرجال مختلفة، سمات عن النساء استخدام ووضع ل،الرجا استخدام

 المناصب يشغلن ما كثيراً النساء أن حين في أو المنتظمة والقيادية األساسية المناصب
 الفصل أو المهنة في التمييز إلى باإلضافة .232المؤقتة أو وأجراً قيمةً األقل الهامشية
 أن إلى ذلك ويشير المهني، الفصل أو النوع أساس على يقوم والذي للوظائف، المالزم
 وشغل االقتصادي، النشاط من مختلفة قطاعات في العمل إلى ينزعون والنساء الرجال
 من ضيقة دائرة في عادة النساء فتتركز المهنية، المجموعة نفس داخل مختلفة مناصب
 الرجال أن كما ،)ألفقيا الفصل(المنزلية  األعمال أو التفصيل كأعمال التقليدية المهن
النساء  تشغلها التي المهنة نفس داخل المهني السلم من العليا المراتب يشغلون ما عادة

  .233)الرأسي الفصل(
 قد الدولية العمل منظمة تقارير أن إلى هنا نشير أن بالذكر الجدير ومـن  

 الدول، ةأغلبي في التشغيل في النوعين بين الفجوة انخفاض حقيقة مفادها على أكدت
 إلى النساء تشغيل حجم وصل الدول هذه ففي ،1980 عام من خاصة تحديداً وبصفة

 التقارير أكدت كما العمل، سوق في العاملة القوى حجم من )%50( من يقرب ما
 في انخفاض واكبه قد االقتصادي النشاط في النساء مشاركة معدل زيادة أن أيضاً

 تحسين يصاحبها لم الزيادة هذه فإن ذلك نم الرغم وعلى الرجال مشاركة معدالت
 في خصوصاً الوظائف، هذه نوعية ظلت فقد النساء، تشغلها التي للوظائف نوعي
 الوظائف في يعملون والرجال الدنيا الوظائف يشغلن النساء حالها، على النامية الدول
  . 234العليا
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  :األجر في التمييز. 2
 في فترة منذ مقبوالً والمرأة الرجل بين األجر في للمساواة العام المبدأ حـأصب  

 والمواثيق التشريعية النصوص من وغيرها العمل وقوانين الدساتير من كثير
 الفجوة وسد ،النوعين بين األجور في التمييز على اءـوللقض  ،الدولية تفاقياتواال
 دنحد ثم أهميته وبيان باألجر المقصود تحديد بالضرورة يلزم  منهم كل أجور بين

  .*األجر في التمييز أسباب أخيراً نتناول ثم فيه بالمساواة المقصود
 وشرطاً العمل في ضرورياً عنصراً األجر أن على التشريعات أجمعت دـلق  

 فقانون ،قانوناً المعتبرة األعمال نطاق عن العمل يخرج وبدونه ،تواجده شروط من
 عوض دون يتم الذي العمل امأ ،المأجور العمل عن تنشأ التي قاتالعال يحكم العمل
 هذا وعلى ،العمل لقانون الخاضعة العالقات قنطا في يدخل فال به القائم من تفضالً
 أو التبرع بيلس على مجاني عمل من الشخص يؤديه ما القانون هذا نطاق عن يخرج

 واجباً عليه يترتب وإنما قانونياً لتزاماًا عليه يترتب ال حيث ،المتبادلة الخدمات
  .235دبياًأ
  

 على الدولية العمل لمنظمة الحافز هو ذلك كان فقد األجر أهمية لىإ وبالنظر  
 عامل )100( رقم تفاقيةاال من األولى المادة بموجب قررته ما وهو به المقصود تحديد

  : فيها جاء والتي ،األجر في المساواة بشأن 1951

  

  :األجر. أ
 أو األجر" أجر " كلمة تشمل بحيث عمله، لقاء العامل عليه يحصل ما كل  
 صاحب يدفعها التي األخرى التعويضات وجميع ،العادي الراتب أو المالي المقابل
  .له استخدامه لقاء عيناً أو نقداً مباشرة غير أو مباشرة بصورة للعامل العمل

 عليه يحصل أو العامل ذمة في يدخل ما كل أن تفاقيةاال اعتبرت فقد وهكـذا  
 وهو ،236عينا أو نقداً األجر يكون أن ذلك بعد يستوي أجراً العمل بر من عمله لقاء
 ما" هوالذي  بالمقابل للمقصود تحديده عند الليبي عالمشر تبناه الذي تجاهاال ذات

 أو اإلنتاج من عائداً أو حصة كان سواء عمل عقد وفق جهده نظير للعامل يعطى
                                                                                                                                                                               

 رقم االتفاقية من) 11( المادة أنظر التفاصيل، من للمزيد". العمل نوعية تقييم في المعاملة في المساواة وكذلك المتساوية القيمة
 .سابق مرجع ،)د( الفقرة ،)100(

  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html 
  .235 ، صمرجع سابق، آمين أحمد رشاد 235
  .مرجع سابق، )100(االتفاقية رقم  236

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html 
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 بحكم المستحقة األخرى والمزايا والبدل العالوات إليه مضافاً ،نقدية مبالغ أو الخدمة
  .237"النافذة التشريعات

  

  : األجر في المساواة .ب
 الفاًختا بينها فيما تختلف مفاهيم جر عدةاأل في المقصود تحديد في ورد دـلق  

  :اثنان المفاهيم هذه وأهم بيناً،
  

 يزتمي أي دوجو عدم لىإ ببساطة ينصرف الضيق الذي المفهوم وهو منها األول -
 بنفس يقومون والنساء الرجال كان فإذا الجنس، إلى ستناداًا األجر تحديد في صريح

   .238متساوٍ أجرٍ على يحصلوا أن بد فال أساساً متعادلة بمهام أو الوظائف
  

 الجنس أساس على تحيز أو تمييز أي وجود عدم لىإ فيرمي األوسع وهو الثاني -
 عن هو المتساوي األجر أن أي ،ئفالوظا مختلف في األجور معدالت تحديد في

 للمساواة فهومالم بهذا الدولية العمل مستويات أخذت وقد المتساوية، القيمة ذي العمل
 رقم تفاقيةاال وهما المبدأ، لهذا خصيصاً وضعا وتوصية تفاقيةا في وذلك األجر في
 ارالمش تفاقيةاال قررت حيث ،1951 لعام )90( رقم ةوالتوصي ،1951 لعام) 100(

 األجر في والعامالت العمال مساواة" بعبارة قصدي أنه )ب( فقرة األولى المادة في إليها
 األجر في النوعين بين تمييزاً يعد أنه تفاقيةاال بذلك فاعتبرت ،"العمل قيمة تساوي لدى
 آخر سبب إلى يرجع كان إذا التمييز أن ذلك ويعني ،الجنس ختالفا مرجعه تمييز أي

 نفإ وقيمته، العمل طبيعة في ختالفاال لىإ الراجع األجر في ختالفاالك الجنس، غير
  .239االتفاقية ألحكام مخالفاً عدي ال التمييز من النوع هذا

  

 )90( رقم بها الملحقة والتوصية )100( رقم تفاقيةاال بتضمين الدولي عالمشر يكتف مـول
 الضوابط من مجموعة قرر وإنما ،ألحكامها المخالف األجر في التمييز مفهوم 1951 لعام
 العدالة وهو أال ،الدول إليه تصبو الذي الهدف لىإ الوصول خاللها من يمكن التي لتزاماتواال

 أم رجالً األجر على سيحصل الذي العامل كان إذا عما النظر بغض األجور في والمساواة
 لألجر تحديدها عند عضاءاأل الدول إلزام على النص من االتفاقية تضمنته ما ذلك ومن امرأة،

 الدول في األجور معدالت لتحديد السائدة ساليباأل مع يتالءم ما الوسائل من تتخذ أن

                                                             
  .265 ص ،سابق مرجع ،التشريعات مدونة 237
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 الشأن هذا في استعمالها عضاءاأل للدول يمكن التي الوسائل بعض حددت كما ،240المعنية
  .والعمال ملالع أصحاب بين تبرم التي الجماعية واالتفاقيات الوطنية واألنظمة القوانين ومنها

  

 الدول تقوم بأن منها ولىاأل المادة في 1951 لعام )90( رقم ةالتوصي أوصت دـوق  
 مكتب بالغبإ األجر لتحديد معين تدبير أو نظام أو وسيلة التخاذ سبيلها في وهي ضاءعاأل

 ذتتخ بأن عضاءاأل الدول تفاقيةاال ألزمت كما الشأن، هذا في المتخذة بالتدابير الدولي العمل
 لمضمون تحليل على التقييم هذا يقوم وأن موضوعياً تقييماً العمل تقييم يكفل ما الوسائل من

 فإذا بالعمل، القائم لجنس اعتبار أي التقييم هذا في يأخذ أن ودون لطبيعته وفقاً وتصنيفه العمل
 ال فاالختال هذا فإن الجنس أساس على يقوم ال األجر في ختالفاال أن ذلك جراء من اتضح
  .241األجور في المساواة لمبدأ مخالفاً عتبارها يمكن

 تفاقياتاال في بالغ باهتمام حظي قد النوعين بين جراأل في المساواة مبدأ كان وإذا  
 وكيفية طارهوإ مفهومه يحددان وتوصية اتفاقية المبدأ لهذا يخصص جعلته الدولية والتوصيات

 مستويات كتفتا العربي، فقد المستوى على تمامااله ذات يالق لم فإنه التنفيذ، موضع وضعه
 مفهومها تحدد أن دون المنظمة عن الصادرة تفاقياتاال بعض في المبدأ بإقرار العربية العمل

 المبدأ هذا تقرر حيث ،التنفيذ موضع المبدأ لوضع األعضاء الدول التزامات تصوغ أن أو
 لعام )6( رقم تفاقيةباال المعدلة 1966 ملعا )1( رقم قيةتفااال من الثامنة المادة في ضمناً

 تنطوي الّأ يجب وأنه واحدة العمل تمستويا في المقررة الحماية نأ على أكدت والتي 1976
  .242الدين أو األصل أو الجنس بسبب كالتفرقة العمال، بين تفرقة أية على

  

 وكذلك املةالع المرأة بشأن 1976 لعام )5( رقم تفاقيةاال في صراحةً ذكره ورد اـكم  
 1976 لعام )5( رقم تفاقيةاال من الثالثة المادة قررت حيث ،1983 لعام )15( رقم االتفاقية

 وضمان العمل وظروف شروط كافة في والرجل المرأة مساواة ضمان على العمل يجب أنه
 رقم تفاقيةاال اأم ،المماثل العمل عن وذلك جر الرجلأل المماثل األجر العاملة المرأة منح

 األجر العاملة للمرأة تمنح نأ على منها عشر الثالثة المادة في نصت فقد 1983 لعام )15(
  .243العمل تماثل عند وذلك الرجل ألجر المماثل
  القانون من )35( المادة في المبدأ هذا تقرر فقد العربي التشريعي المستوى على اـأم 

 كان إذا األجر في تمييز يأ حظرت والتي المصري التشريع من 2003 لعام )12( رقم
                                                             

: أكتوبر(  ،)4(العدد  ،العربية تالجامعا تحادا ،"الدولية والعربية عملال تلمستويا تنظيم عمل المرأة وفقاً"البرعى،  حسنأحمد  240
 .63 ، ص) 1996
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116 
 

 في ماراتياإل التشريع في تقرر كما الدين، أو اللغة أو األصل أو الجنس اختالف مرجعه
 تقوم كانت ذاإ الرجل ألجر المماثل األجر لمرأةا منحتُ" أن على نصت والتي )32( المادة

 مكرر )5( ةالماد في 1993 العام في الصادر التونسي التشريع تضمنه كما ،244"العمل اتبذ
 بما العمل مجاالت فمختل في والمرأة الرجل بين التمييز عدم مبدأ على النص بها جاء حيث
 منه ولىاأل المادة في 2000 لعام )207( رقم اللبناني القانون عليه نص كذلك ،األجر ذلك في

 ادةالم قررت كما ،األجر مقدار في والعاملة العامل بين الجنس بسبب التفرقة حظر مقرراً
 أن على تنص التي 1964 لعام )38( رقم الكويتي هلياأل القطاع في العمل نونقا من )27(
 تكتفي حين في، "العمل بنفس تقوم كانت إذا الرجل ألجر المماثل األجر العاملة المرأة منحتُ"

 وذلك النوعين بين بالمساواة يقضي عام بحكمالليبي،  ومنها التشريع العربية التشريعات بعض
 الواحد العمل في تمييز دون ناثواإل لذكورا على للعمل المنظمة النصوص جميع بسريان

  .245بينهم
  

 تمييزحد كبير مبدأ ال إلىالوطنية تعكس  التشريعات أن" بوقعيقيص آمال رىـوت  
 تشغيلالعمل يفضلوا عدم  أربابأن  إلىأدت  وسةمدر يرغ المزاياااليجابي ولكن كثرة 

  .246"النساء
  

  :التمييز على اآلثار المترتبة :رابعاً
  

 خاصة بصفة المرأة ضد والتمييز عامة بصفة العمل مكان في التمييز على يترتـب  
  : 247أهمها من التي الجانبية اآلثار من العديد

  

 فهو إليها، ونيطمح التي الوظيفة على الحصول في األفراد حرية من التمييز يحد .1
 باإلجهاد للتمييز المتعرضون وشعور همورفاهيت كرامتهم من الحط لىإ يؤدي

 يعملون بإنصاف يعاملون الذين نأ حين في إنتاجيتهم على ويؤثر المعنويات وانخفاض
  .بها يعملون التي المؤسسات إنجاح جلأ من أكبر بالتزام

  

 ومواهبهم تهماومهار إمكانياتهم تنمية في والنساء الرجال فرص من التمييز يحد .2
 كانتأ سواء والحقوق ستحقاقاتاال في المساواة فعدم ،يستحقونه لما قاًوف يثابوا أن في
   .للتمييز قوياً مصدراً يعتبر عائلية أو مدنية أو قتصاديةا

                                                             
 .65ص  ،سابق مرجعحسن البرعي،  حمدأ 244
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 . 15 ص ،مرجع سابق ،لعملزمن المساواة في ا لدولية،تقرير المدير العام لمنظمة العمل ا 247



117 
 

  

  . للمؤسسات التنافسية والقدرة لعملا أسواق أداء كفاءة في التمييز يؤثر .3
  

  :العمل مجال في المرأة ضد التمييز استمرار أسباب: خامساً
  

 في النوعين بين التمييز على القضاء نحو وكبير ملحوظ تقدم حدوث من الرغم ىـعل  
 استمرار أسباب بحث لىإ يدعو ما وهو المرأة ضد التمييز استمرار ينفي ال ذلك نأ إالّ العمل
 وإرساء ن،النوعي بين التمييز على للقضاء المناسبة الحلول إيجاد لمحاولة وذلك ،التمييز هذا
 من الرغم على المرأة ضد التمييز ستمرارا أسباب عـددتتالعمل، حيث  في ةالمساوا مبدأ

  :248األسباب هذه ومن عليه، للقضاء إلقليميةوا الدولية والمنظمات الدول تبذلها التي الجهود
    

 في السائدة عرافاأل أن شك فال: العمل سوق على والتقاليد األعراف سيطرة. 1
 عرافاأل لهذه وفقاً يعملون فهم العمل، سوق داخل أفراده مصير في تتحكم ما مجتمع

 التكيف يستطيعون ال هؤالء يجعل الذي مراأل طويل زمن مدار على تشكلت التي
 األجر تحديد ونظم األجور هياكل تظل فقد السلوك، أنماط في تغيير أي مع الفوري

 كانت ولو حتى العمل سوق في النوعين بين للعالقات تقليدية نماطاًأ لتعكس حالها على
  .تغيرت قد وعالقاتهم النوعين دواروأ سريةاأل األعراف

  

 على اعديس مشكلة وجود إنكار أن ريب ال: شأنه من التقليل أو التمييز إنكار. 2
 مجتمع أي في نتاجاإل تعوق التي المشاكل إحدى والتمييز وجودها، واستمرار تفاقمها
 الممارسات لدوام الجوهرية سباباأل نم يعد قدره بخس أو وجوده نكارإ فإن لذلك

  .العمل سوق في الظالمة
  

 التمييز ممارسة من التمييز ضحايا موقف أن الشك: منه التمييز ضحايا موقف .3
 وقوف فعدم ،ضدهم التمييز استمرار في اًرئيس سبباً األحيان أغلب في يكون ضدهم
 وقد الممارسات، هذه استمرار لىإ يؤدي التمييزية الممارسات ضد يزالتمي ضحايا
 إدراكهم عدم أو بحقوقهم جهلهم إلى مرجعه الممارسات هذه ضد وقوفهم عدم يكون
 أي تخاذهما حالة في لالنتقام التعرض من خشيتهم أو التمييز تحت يقعون بأنهم

  .التمييز لمواجهة جراءاتإ
  

  :التمييز على القضاء كيفية: سادساً
  

                                                             
  .26- 24 .ص ص ،سابقال مرجعال 248
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 على التغلب في بها ستعانةاال للدول يمكن لتيا والسياسات اآلليات من عدد ةـثم  
 *)111( رقم الدولية العمل تفاقيةا تضمنتها والسياسات اآلليات وهذه ،عليه والقضاء التمييز

 األعضاء الدول عاتق على االتفاقية هذه ألقت حيث المعاملة، في المساواة بشأن 1958 لعام
  :249منها لتزاماتاال من العديد المنظمة في

  

 يف المساواة تحقيق لىإ تهدف وطنية سياسة وتطبيق بصياغة عضاءاأل الدول لتزمت .1
 مع يتناسب نهج تباعا طريق عن وذلك والمهنة، االستخدام صعيد على والمعاملة التشغيل
 أي على القضاء إلى ذلك يهدف أن على فيها، السائدة واألعراف المحلية ومعطياتها ظروفها

  .تمييز
  

 القانونية حكاماأل إلغاء مع الغرض لهذا المحققة القوانين بسن عضاءاأل الدول تلتزم. 2
 السياسة مع تتسق ال ريةداإ ممارسات أو تعليمات أي تعديل لكوكذ ،تعديلها أو المخالفة

  .الموضوعة
  

 لمنع خصيصاً الموضوعة السياسات بمراعاة وتتكفل ،التربوية البرامج بتشجيع الدول تتعهد .3
  .التمييز

  

 هذه بمقتضى خذتاتُّ التي جراءاتاإل السنوية تقاريرها في تبين بأن عضاءاأل الدول تلتزم .4
  .اإلجراءات هذه حققتها التي والنتائج اسةالسي

  

 لتحقيق جهانه للدول يمكن التي والسياسات اآلليات تعدد لنا يتبين حكاماأل هذه مـن  
 اآلليات هذه أهم ومن الفعلي، التطبيق موضع التمييز عدم مبدأ ووضع ،النوعين بين المساواة
 عليه القضاء إنف التمييز شكل كان وأياً والتدريب والتعليم يجابياإل والعمل واإلنفاذ التشريع
 النتيجة إلى للوصول إحداها تكفي فال وغيرها دواتاأل بهذه االستعانة بالضرورة يتطلب

  :وهذه األدوات يمكن توضيحها على النحو اآلتي .المرجوة
  

 وفي التمييز على القضاء في عنها غنى ال التي واألساسية األولى الخطوة يمثل: التشريع. أ 
  :طريقتين بإحدى ذلك في يسهم وهو العمل، في واةالمسا تحقيق

 العمل في التمييز عن النهي على صراحة بالنص الطريق هذه وتتم المباشر سهاماإل. 1  
  .عليه اءوالقض التمييز مشكلة الجةمع وكيفية

                                                             
 .1958 عامل )111(من االتفاقية رقم  ،)6(، )3(، )2(االلتزامات في المواد  ذهه صيلتفا للمزيد *

 .26، ص مرجع سابقلمساواة في العمل، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، زمن ا  249
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 العمل خالف أخرى أمور في المساواة ضمان طريق عن وذلك المباشر غير سهاماإل .2  
  .250كالتعليم مباشر غير بطريق عليه رتؤث ولكنها

  

 صدور يؤدي فال التمييز، على القضاء في الدول تستخدمها التي الثانية األداة هي :اإلنفاذ. ب
 التشريع هذا نفاذإل الالزم الوسائل اتخاذ يلزم بل تلقائياً التمييز على القضاء لىإ التشريع
 مواردها الحكومات تسخير إلى بالضرورة يحتاج الذي مراأل الفعلي، التطبيق موضع هووضع
 معظم وتعتمد ،وتشغيلها والقضائية اإلدارية والهياكل الكوادر إنشاء وكذلك له والمالية البشرية

 أو التمييز من المتضرر ميقد وأن بد فال بالتشريع، لالعم ستهاللال الشكاوى على نفاذاإل نظم
 في عليها المنصوص جراءاتاإل تطبيق يمكن حتى للتمييز تعرضه تتضمن شكوى يمثله من

 الوصول ليهمع يصعب حيث التمييز ضحايا يواجه كبيراً تحدياً ذاته في يمثل ما وهو القانون
 قانون تنفيذ آليات تدعيم لىإ الحكومات دعي الذي األمر إجراءاتها، فهم أو المحاكم إلى

 وتدعيم بإنشاء أو ليةالعما المؤسسات على التفتيش داراتإ وتدعيم يادةبز وذلك المساواة
   .251جرائيةاإل القواعد تغيير أو والقضائية ةدارياإل الهيئات

  

 لها تدابير من الدول تتخذه ما كل إلى اإليجابي العمل مفهوم ينصرف :اإليجابي العمل. ج
 أكثر أو جانب في مستهدفة جماعة فرادأ وضع تصحيح إلى صخا بوجه وتهدف مؤقت طابع
 هذا اُستخدم وقد الفعلية، ساواةالم على الحصول أجل من جتماعيةاال حياتها جوانب من

  .252الماضي القرن من الستينيات في مرة ولأل االصطالح
  

 على القضاء في الفني والتعليم تدريبال أهمية على خالف ال :المهني والتدريب التعليم. د
 والمحافظة المختلفة والمواهب والمعارف للمهارات إكساب من يحققاه لما النوعين بين التمييز
 والتمييز عامة بصفة والرجل المرأة بين التمييز أن الدولية العمل منظمة وجدت فقد عليها،
 بسبب وذلك العاملة المرأة اجيةنتإ ضعف إلى الغالب في يرجع خاصة ةبصف األجر في بينهم

 بأن عضاءاأل الدول المنظمة فأوصت العاملة المرأة عليه تحصل الذي المهني التدريب ضعف
  . 253التدريب مجال في الرجل مع تساويةم تسهيالت على المرأة حصول تضمن

  

 العمل مجال في النوعين بين المساواة بمبدأ االرتقاء من الرغم وعلـى وبصفة عامة  
 الدولية واالتفاقيات المواثيق في للمبدأ الواسع والدعم والقبول اإلنسان حقوق من حقاً عتبارهبا

 من الدول اتخذته وما الوطني، تشريعنا فيها بما الدول معظم وتشريعات ودساتير واإلقليمية
                                                             

 .262 ص ،سابق مرجع أمين، أحمد رشاد 250
 .67-66. ص ص ،سابق مرجع، ير العام لمنظمة العمل الدولية، زمن المساواة في العملتقرير المد 251
 .75ص  ،سابقال مرجعال  252
 .264 ص ،سابق مرجع ،أمين أحمد رشاد 253
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 وسيلة أهمها من والتي الرجل، وبين بينها التمييز وقوع دون للحيلولة ووسائل إجراءات
ضد المرأة، ولذلك رصدت الباحثة أهم  الفعلي التمييز وقوع دون يحل لم ذلك كل شريعالت

اآلثار المترتبة على التمييز ضد المرأة في مجال العمل وأسباب استمراره وأهم اآلليات 
  .والسياسات التى تمكن الدول من القضاء على هذا التمييز
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  الخالصة
  

 هموذلك بدراسة أ ،المرأة في ليبيا كينتم ياساتسلى التعرف إلى عهذا الفصل  سعى  
ة في مجال األول اإلطار القانوني لسياسات تمكين المرأ مبحثال تناول حيثالتشريعات، 

مرحلتين األولى تشمل  ىوتم تقسيمها إل ،في ليبيا العملأهم تشريعات  العمل، وتم التعرف على
 1970 عامل) 58( ى قانون العمل رقمحيث تم التعرف عل 18/5/2010اإلطار القانوني قبل 
) 55(نون الخدمة المدنية رقم ، وقابالمرأة ةالمتعلقة بالعمل الخاص لبنودوالتطرق إلى أهم ا

 عامل) 4( وقانون رقم ،االجتماعي نبشأن الضما 1980 عامل) 13(رقم  وقانون،  1976 عامل
 رقمم التعرف فيها على القانون فت ثانيةأما المرحلة ال .الشعبية ةبشأن إدارة المحاما 1981

مقارنة بين قانون العمل وقانون الخدمة  عملالعمل، وتم  تبشأن عالقا 2010 عامل) 12(
التشغيل على المستوى الدولي  ودوتناول المبحث كذلك قي مل،عالقات الع ونالمدنية مع قان

تمكين المرأة في  ، وتطرق المبحث إلى أهم معوقاتالليبي القانونوقيود تشغيل النساء في 
  .ليبيا

  

  ومصادر األحكام  العاملة المرأة ضد التمييز ناول ماهيةالمبحث الثاني فت اـأم
 ومعرفة ،1958 لعام )111( االتفاقية في ومعناه التمييز على التعرف تمو المناهضة له

 تفاقياتاال من العديد إلى التطرق وتم العاملة المرأة ضد للتمييز المناهضة األحكام مصادر
 وهي التمييز أوجه تناول وتم المرأة، ضد تمييز أي على لقضاءتسعى ل التيوالتوصيات 

 في والمساواة باألجر المقصود على التعرف تم حيث األجر في والتمييز ل،العم في التمييز
 القضاء وكيفيةه، استمرار وأسباب ،التمييز على المترتبة اآلثار تناول تم ذلك بعد األجر،
 .عليه
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  الثالث الفصل

الليبية في مجال العمل  التشريعات بين التوافق مدى
وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

  .المرأة المتعلقة بالعمل
  
  

  .المبادرات الدولية لتعزيز النهوض بالمرأة: المبحث األول
  التعريف باالتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال : المبحث الثاني

  .التمييز ضد المرأة      
  ات الليبية في مجال العمل علىتقويم التشريع: المبحث الثالث

  ببنود اتفاقية القضاء على جميع ضوء التزامها                
  .أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعمل                
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  الثالث الفصل

ل العمل وبنود اتفاقية في مجا الليبية التشريعات بين التوافق مدى
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعمل

  

  :تقديم
 قد الدولة هذه أن يعني ال الدولية االتفاقية على الدولة وتصديق توقيع مجرد إن  
 وذلك داخلي، قانون إلى االتفاقية هذه نصوص تحول أن الدولة على ينبغي حيث بها، التزمت

 نصوص يخالف أن شأنه من تشريع أو قانون أي وإلغاء تشريعاتها، مدونة في نشرها عبر
  .االتفاقية هذه

 اإلطار هذا وفي لها، المخاطبة الفئات بحسب الدولية االتفاقيات تنوعت عامة وبصفـة  
 أشكال كل ورفع حقوقها ترسيخ إلى تهدف بها خاصة دولية اتفاقيات مجموعة للمرأة كان

 التمييز أشكال جميع  على للقضاء الدولية االتفاقية" االتفاقيات هذه برزأ ومن عنها، التمييز
 تمكين نحو سياسياً وإلزاماً إيجابياً اتجاهاً االتفاقيات هذه مثل على التصديق ويعتبر" المرأة ضد

 السياسية التقلبات من النساء يحمي ألنه هاماً أمراً يعد كما حقوقها، على والحفاظ المرأة،
 يعد لم عليها، للتصديق الدول أمام ووضعها االتفاقيات هذه وبخـروج. مجتمع ألي الداخلية
 كما الدولة فيها تتصرف ثانوية مسألة وكأنها المرأة حقوق مع التعامل يتم  أن بعدها مسموحا

 أصبح إذ الدولي، القانون على وسموه الداخلي بالقانون يحتج يعد لم أنه إلى إضافة تشاء،
 وتعتبر االتفاقيات، هذه نصوص مع يتماشى بما الداخلية قوانينها تعدل أن لدولا على لزاماً
 بشكل اإلنسان حقوق اتفاقيات من كبيرة مجموعة على وصادقت وقعت التي الدول من ليبيا
  .خاص بشكل والمرأة عام

  

 التشريعات بين التوافق مدى استكشاف هو الدراسة لهذه األهداف أحد أن وبمـا  
 المتعلقة المرأة ضد التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية وبنود لعملل الوطنية
 بنود مع تتماشى ألحكام الليبية التشريعات تضمن مدى لمعرفة يسعى المبحث هذا فإن بالعمل،
 من األول المبحث يتناول حيث المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية

 المنظمات لدور التطرق سيتم كما بالمرأة، النهوض لتعزيز الدولية المبادرات لالفص هذا
 حقوق حماية وسائل أهم على التعرف إلى إضافة العاملة، المرأة حماية في والعربية الدولية
 الدولية باالتفاقية للتعريف يهدف الثاني المبحث أما اإلنسان، لحقوق الدولية المواثيق في المرأة
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 من والموضوعية الشكلية تتضمن الجوانب حيث المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على للقضاء
 العمل موضوع تناولت التى البنود أهم على التركيز مع والتحفظات والمصادقة التوقيع حيث

  في الدولية المعايير وفق الليبية التشريعات بتقويم فيهتم الثالث المبحث أما بالمرأة، الخاص
  .الدولية باالتفاقيات هاالتزام ضوء
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  األول المبحث

  بالمرأة النهوض لتعزيز الدولية المبادرات
  

  ن تشريعات العمل في أي دولة هي انعكاس للواقع إعامة يمكن القول  بصفـة
ذلك ال أن  إال ،لفلسفة الحكم ومنطلقاته يدوتجس ،السياسي واالقتصادي واالجتماعي لتلك الدولة

 منبما صدر عن المنظمات الدولية  خرىينفي أن هذه التشريعات قد تأثرت بصورة أو بأ
فقد جاءت هذه  وعليه العاملة بصفة خاصة، لمرأةمجال الحماية القانونية ل وفي ،اتفاقيات

 طويروالمعايير القانونية الالزمة لتحسين وت المبادئاألدنى من  لحدا ضمنةاالتفاقيات مت
من  ةتوفير الضمانات القانونية الالزمة لتمكين المرأ إضافة إلى ،ة لتلك الحمايةالرئيس العناصر

  .مهنيةاألسرية وال ؤولياتهامس بين يقالتوف
الدول من هذه االتفاقيات والتوصيات أو من خالل  تأخذ دـقفي هذا السياق فو  

ديد من القواعد بما يتالءم مع الع التفاقياتاوتنفيذ هذه  قالتقارير والدراسات التي ترافق تطبي
االجتماعي  والوعيوما يتناسب مع التطور الحضاري  ،لها تماعيةواالج قتصاديةاال األوضاع

والحرص على تطبيق ما تتضمنه هذه  ،ضمان حد أدنى من مستويات العمل لهدف وذلك فيها
أكثر مما  توىبمس وجعل التشريع الوطني بمستوى االتفاقية إن لم يكن ،االتفاقيات من أحكام

 .للعمل دولياً تعد بحق تشريعاً ليةالذي يعني أن االتفاقيات الدو األمر تفاقية،جاء باال
  

 الدولية المبادرات على التعرف إلى يهدف المبحث هذا فإن اإلطار هذا وفي وعليه  
 الوسائل وضع في الدولية المنظمات وذلك من خالل معرفة دور بالمرأة، النهوض لتعزيز

المرأة العاملة، وأهم حقوقها في ضوء معايير العمل الدولية،  حقوق لحماية المختلفة لتدابيروا
باإلضافة إلى معرفة وضع المرأة في منظمات األمم المتحدة الخاصة ثم التطرق ألهم اآلليات 

  .المؤسسية للنهوض بالمرأة ووسائل حماية حقوقها في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
  

  :العاملة المرأة حماية في الدولية المنظمات دور :أوالً
  

 واالقتصادية االجتماعية النظم في الجذور عميقة ومشاكلها العاملة المرأة قضايا إن  
 بشؤون المهتمين من خاص باهتمام العاملة المرأة حقوق حماية موضوع حظي ولذا والثقافية،

 المركز لتحسين الدولية والمواثيق قياتاالتفا في ذلك ويتجلى الدولي، المستوى على المرأة
 الدولية، المنظمات دور على التعرف من لنا البد ولذا وحمايتها، العاملة للمرأة القانوني
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 للمرأة الحماية من قدر أكبر توفير في العربية والمنظمات الدولية العمل منظمة وخاصة
  .العاملة

 تقتصر لم المرأة حقوق بحماية متعلقال نشاطها في المتحدة األمم فإن اإلطار هذا وفي  
 يمكن التي والطرق الوسائل بينت أنها بل الحقوق، بهذه الدولي االعتراف كسب مجرد على
 كل في قضيتها إدخال في بالمرأة المتحدة األمم هتماما ويبرز الحقوق، هذه إقرار خاللها من

 ،االقتصادي المجال في ةالدولي المنظمات اختصاصات تعدد من رغمال فعلى ،المنظمة فروع
 تتعلق برامج خططها في تدخل لم المنظمات هذه أن إالّ ،والبيئي ،والتعليمي، واإلنمائي
للطفولة  المتحدة األمم ومنظمة ،)الفاو(والزراعة  األغذية منظمة المنظمات هذه ومن بالمرأة،

 العمل منظمة وأخيراً ،)كواليونس(والثقافة  والعلوم للتربية المتحدة األمم ومنظمة ،)اليونسيف(
 الذي وهو الموضوع العاملة، المرأة حماية مجال في جهودها على التركيز سيتم التي الدولية
 :اآلتي النحو على المنظمات هذه ذكر نبذة عن ويمكن الدراسة بهذه مباشرة يرتبط

  

 ألمنبا تهتم التي المنظمة وهي 1945 عام تأسست :)FAO( والزراعة األغذية منظمة. 1
 المساواة بشأن عمل خطة المنظمة هذه تبنت فقد ،المرأة بقضايا تهتم أيضاً إال أنها ،الغذائي

 خطة بشأن "بيجين" إعالن عن رةااإلد لتوصيات متابعة وذلك، 2007- 2002 الجنسين بين
 ةالوارد الريفية بالمرأة المعنية )14( والمادة 1995 لعام للمرأة الرابع العالمي المؤتمر عمل
 إلى عامة بصفة الخطة وتهدف ،المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية في

 تحقيق عبر والرجل المرأة بين المساواة وتحقيق الغذائي باألمن ينعم عالم إقامة على المساعدة
 والتمتع والريفية الزراعية التنمية في المساواة قدم وعلى الفعالة والرجال النساء مشاركة

 النساء بين المساواة إلى تستند التي الجديدة الشراكة أن على الخطة تؤكد كما ،نافعهابم
 محورها والتي المستدامة والريفية الزراعية التنمية لتحقيق أساسياً شرطاً تعتبر والرجال

 .254الناس

  

 وكان نيويورك مقرها ،1946 عام تأسست ):UNICEF(للطفولة  المتحدة األمم منظمة. 2
 ضحايا نم ينقوالمراه لألطفال العاجلة والمساعدات المعونات تقديم تكوينها بداية عند هدفها

 حقوق عن الدفاع على لتركز بعد فيما يفاليونس رسالة وتطورت الثانية، العالمية الحرب
 على البلدان لمساعدة المالية والموارد السياسية اإلرادة وتعبئة ،وحمايتها وتعزيزها األطفال
 خاصة حماية وكفالة ،وأسرهم األطفال لىإ الخدمات وإيصال ،المناسبة اساتالسي وضع

                                                             
 ص ،)2006المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،: بيروت(، سالميةإرؤية : ةمم المتحدالمرأة في منظومة األنهى القاطرجي،  254
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 وتعزيز والنساء للبنات متساوية حقوق كفالة على والتشجيع ،العالم في األطفال فئات ألضعف
  .255مجتمعاتهن في التنمية في مشاركتهن

، 1946 معا في تأسست ):UNESCO( والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة. 3
 والثقافة والعلم التربية مبدأ تطبيق طريق عن وذلك الدوليين واألمن السلم صون على وتعمل
 للعدالة الشامل االحترام لضمان األمم بين المتبادل التعاون عرى توثيق وعلى ،للجميع

 أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز دون كافة للناس األساسية والحريات اإلنسان وحقوق والقانون
  .256الدين

 والمشاركة اإلعداد في مميز دور لها أن كما ،المرأة قضايا في فاعل دور وـولليونسك  
 أهمية لتعزيز بالمرأة معنية استشارية لجنة خصصت وقد ،بها الخاصة الدولية المؤتمرات في

 جميع في القرار اتخاذ في المرأة إمكانيات وتعزيز ،والنساء للبنات المقدم التعليم نوعية
 .257المرأة ضد التمييز أشكال جميع ومكافحة والعلوم كالتربية اليونسكو ختصاصاتا جاالتم

  

منظمة العمل الدولية في أعقاب الحرب العالمية  ُأنشئـت :)ILO( الدولية العمل منظمة. 4
 عمل شروط لتوفير وإنسانية دولية معايير إرساء في ساهمت حيث ،1919ولى عام األ

 المساواة لتحقيق الرجل ألهلية مماثلة قانونية أهلية وإعطائها العاملة، للمرأة مناسبة وظروف
 الذيمن الدور  غمالر وعلى .الشاملة التنمية في المرأة مشاركة وتعزيز والرجل المرأة بين

 لىع صتاالتفاقيات الدولية التي ن بعضبأن هناك  قولقامت به هذه المنظمة إال أنه يمكن ال
تم عقد  1905عام  فيالمثال  لسبي فعلىقبل إنشاء هذه المنظمة،  لمرأةالحماية القانونية ل

اتفاقية خاصة بتحريم العمل الليلي في الصناعة للنساء،  إصدارانتهى إلى  سرامؤتمر في سوي
لجنة عمل انتهت أعمالها بأن تقدمت بمشروع  كيلتم تش "فرساي"في مؤتمر  1919وفي عام 

 لهيئةوقد أقر هذا المشروع وهذه ا ،ت دورية حول مسائل العملهيئة دائمة تعقد مؤتمرا تكوين
  .258العمل الدولية منظمةعليها  ُأطلقالتي 

 شريعاتمستويات متماثلة في ت دولال بلوغنشأة هذه المنظمة وهي تسعى إلى  ومنـذ  
د العدي إبرامإلى  آربتلك الم يقلجأت وهي في سبيلها لتحق وقد ،العمل والتأمينات االجتماعية

                                                             
  .121، ص المرجع السابق 255
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وتحديد مستويات  ،عامة بصفةالقانونية للعمالة  لحمايةالتي من شأنها ا دوليةمن االتفاقيات ال
عمل دنيا وإقرار مبادئ حرية العمل والمساواة بين العمال دون تفرقة في ذلك بسبب الجنس 

  .ونأو السن أو الل
كما قامت  ،التوصياتو من االتفاقيات العديدالمنظمة  هذا اإلطار فقد أصدرت وفـي  

للعمال  لمنظمةالذي أولته ا هتماممن آثار ذلك اال كانوضعها موضع التطبيق، و يةكيف قبةبمرا
  :259أمرين هما تواجه أنهاخاصة،  ةبصفة عامة وللمرأة بصف

  .ألجوروا التشغيلالتفرقة الواضحة بين الرجل والمرأة في . 1
 نيالجسما هالتكوين مراعاةً ،ء العملالعاملة أثنا للمرأةعدم وجود حماية قانونية كافية . 2

  .وقدراتها ومراعاة حالتها كأم
وتوصية دولية  ،بإصدار اتفاقيتين دوليتين مرينهذين األ اجهةقامت المنظمة لمو وقـد  

 أنإال  حداث،وتنظيم العمل الليلي للنساء واأل لوضع،الحمل وا ثناءخاصة بحماية المرأة أ
  .الثانية يةببطء شديد حتى نهاية الحرب العالم سارعلى هاتين االتفاقيتين  قالتصدي
فيما بعد،   إلغاؤهاوتم   1919التي تأسست عام   األممالرغم من فشل منظمة عصبة  وعلى
 ُأنشئتفي منظومة األمم المتحدة التي  ودخلتالعمل  في استمرتمنظمة العمل الدولية   فإن

 صدر حلةوفي هذه المر ،لتابعة لهاالمنظمات المتخصصة ا إحدىلتكون بذلك  ،1945عام 
العاملة  مرأةوالتوصيات التي استهدفت وضع حماية خاصة لل تفاقياتعن المنظمة العديد من اال

رقم  واالتفاقية ،عمل النساء ليالً بشأن حظر 1948 عامل )89(رقم  تفاقيةمن أهمها اال انك
 والتوصيةلة لها، وصية المكمبين الجنسين في األجر والت المساواةبشأن  1951 عامل )100(

 ستخدامفي اال لتمييزا ربشأن حظ 1958 عامل )111(رقم  تفاقية، ثم اال1951 عامل )90(رقم 
والتوصية  1981 عامل )156(رقم  تفاقيةاال نع والمهنة والتوصية المكملة لها، هذا فضالً

والتوصية المكملة  ء ليالًعمل النساحظر بشأن  1990 عامل )171(رقم  تفاقيةالمكملة لها، واال
  .260اوالتوصية المرفقة له األمومةبشأن حماية  2000 عامل )183(رقم  تفاقيةلها، واال
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 وألولفقد تضمن ميثاقها شأن، هذا ال في اًكبير اًالمتحدة دور مملعبت منظمة األ كمـا  
ساس كحق أ لفي الحقوق بين المرأة والرج مساواةمبدأ العن مرة في التاريخ الحديث 

المتحدة إقرار  مممنظمة األ دافالخاص بأه 1944فيالدلفيا عام  إعالنكما تضمن  ،لإلنسان
  : 261يتالنحو اآل علىبعض المبادئ الخاصة بالعمل  وذلك 

  .ن العمل ليس سلعةإ .أ
في السعي وراء  الحق لهمأو النوع  الجنسعن فوارق  النظرن جميع البشر بغض إ .ب

االقتصادي ستقرار الحرية والكرامة واال هاقوام ظروفالروحي في  هموتقدم ،المادية يتهمرفاه
  . وتكافؤ الفرص

  .األحداثحماية األمومة ورعاية  ىالعمل عل. ج
 نسانيةاإل فتطور الظرو لمتابعة" المرأة روفلجنة ظ"تم تشكيل  1946عام  وفـي  

الصادر  اإلنسانوق وترتب على ذلك إصدار اإلعالن العالمي لحق ،للمرأة والنهوض بحقوقها
 أحراراًيولد جميع الناس "بالنص على أن  ولىوالذي استهل مادته األ ،1948262 عامفي 

وعليهم أن يعامل بعضهم بعض بروح  وضميراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقالً
  .263"اإلخاء

المبدأ وضع لهذا  وإنما العامةيكتف اإلعالن بإقرار مبدأ المساواة بصورته  ولـم  
من اإلعالن ) 23( المادةالعمل، حيث نصت  ممارسةتطبيقات كان من أهمها المساواة في 

كما أن له حق  ،مرضية ادلةشخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط ع لكل"على أن 
  :من المواثيق الدولية نوعيناإلطار فإنه يمكن رصد  ذاه وفـي .264"الحماية من البطالة

 ادئعلى مب التي تعالج حقوق اإلنسان بصفة عامة، كما تتضمن تأكيداً المواثيق: األول النوع
في إطار هذه الحقوق بين الرجل والمرأة، ويحتل موقع الصدارة فيه المواثيق  المساواة

  :265اآلتية
                                                             

العمل والتحوالت ) تحرير(اعتماد محمد  :، في" مفهوم العمل الالئق :ظمة العمل الدولية وحماية العمالمن "وض، براهيم عإ261 
 .85، ص ) 2004مركز دراسات وبحوث الدول النامية،  :القاهرة (، االقتصادية والسياسية واالجتماعية

 .14 ، ص2007، )12( ، العددالعمل والتنمية ،" لي والعربيقضية التكافؤ بين الرجل والمرأة في بعديها الدو "السيد غانم،  262
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  .1948عام  العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في ناإلعال. 1
  .1963عام  التمييز العنصري الصادر في لكاالمتحدة للقضاء على جميع أش ألممإعالن ا. 2
  .1966 عام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر في. 3
  .1966 عام الصادر في والسياسيةالمدنية  قالعهد الدولي الخاص بالحقو. 4

  :يأتا يأهمها م ومنالمواثيق التي تعالج حقوق المرأة بصفة خاصة : الثاني النوع
  .1952266في العام  المساواة في األجور اتفاقية. 1
  .1952ة في العام السياسية للمرأ الحقوقبشأن  اتفاقية. 2
  .1976 في العام ضد المرأة مييزالت علىإعالن القضاء . 3
  .1979267 في العام ضد المرأة يزعلى جميع أشكال التمي ءالقضا اتفاقية. 4

يع أشكال التمييز ضد المرأة، أهم األدوات القانونية القضاء على جم اتفاقية وتعـد  
القانونية  اتهاوكفالة مساو ،للمرأة يةالدولية الملزمة في مسألة المرأة، فهي تحدد الحقوق المدن

  .كما أنها توفر األساس القانوني للتخلص من التمييز ضدها جاالت،مع الرجل في سائر الم
تعتبر  التي دولية،أسهمت المؤتمرات ال ـدفق ناتواإلعالاالتفاقيات  تلكإلى  ةـإضاف  

 نـالوعي العالمي بمجموعة م رةالمتحدة العاملة في إثا مأدوات منظمة األم مـأه نـم
الفرص والمعاملة  ـيمقدمتها قضية المساواة ف ـيوف المرأة،ذات الصلة بقضايا  اتالتوصي

  : يأتيالمؤتمرات ما  ـذهه ـمأه ومـن ،بين الجنسين
 المتعلقة بزيادة فرص تالذي تبنى العديد من القراراو 1975نعقد عام ا :المكسيك مؤتمر. أ 

 ،واالجتماعية ،من بطالتها ودمجها في عمليات التنمية االقتصادية لحدوا ،المرأة غيلتش
على التمييز بينها وبين الرجل في ميدان العمل وظروفه  والقضاء ،والثقافية ،والسياسية
تضع المرأة في  التيخطة عمل ترمي إلى حل المشكالت  المؤتمرقر أ وقـد ،وشروطه

في الحياة السياسية والتعاون  إشراكها وزيادة ،حيالها ييزالتم لىع قضاءمستوى أدنى وال
 أعمالولدى اعتمادها لنتائج  ،في عمليات التنمية الشاملة دمجهاالدولي من أجل السالمة و
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-1976 ( فترةحددت بموجبه الاً قرار تحدةمة لألمم المأصدرت الجمعية العا يكمؤتمر المكس
تكريس هذه الفترة  إلى دعت حيث ،"عقد األمم المتحدة للمرأة"التي أطلقت عليها  ) 1985

وتكافؤ الفرص بينها وبين  اةوخاصة المساو ،االرتقاء بمسائل المرأة إلىلبذل جهد دولي يسعى 
  .268الشاملة تنميةالالرجل واندماج المرأة الكامل في عملية 

للمؤتمرين أن المرأة ال تزال ضحية  هتبين في الذيو 1980نعقد عام ا: كوبنهاجن مؤتمر. ب
القضاء على الصعوبات المتعلقة  إلىالمؤتمر  عامعظم مجاالت العمل، ود فيالمادي  ييزللتم

 ،المهنية تحاداتفي اال لمساهمةونقص ا لتدريب،وعدم الكفاية في ا ،بعدم المساواة في األجر
  .269مختلف أنواع القرارات خاذمشاركة المرأة الحقيقية في ات لتحقيقوذلك 

والتنمية  ةالمساوا" تحت شعار وكان 1985 عامنعقد ا :نيروبي في مؤتمر المرأة العالمي. ج
في مجال العمل أمام المرأة  إلعاقةا مظاهر نفي هذا المؤتمر على أ تفاقتم اال حيث ،"والسلم

البطالة الكاملة والبطالة الجزئية،  شاكلاستحكام م تهاخطور منومما يزيد  جودة،موال تزال 
 وحتى 1986 العام نمبالمرأة خالل الفترة  للنهوضوأكد المؤتمر أن االستراتيجيات المرتقبة 

على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق  لقضاءتدابير ملموسة ل اذتتمثل في اتخ 2000عام ال
 ةالمستقبلي العمل استراتيجيةعلى  وأكد المؤتمر ،من أجل النهوض بالمرأة دافهوأهغايات العقد 

اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة وضمان مشاركة  إلىاعتمدها على دعوة حكومات الدول  لتيا
شمولها بالتقنيات الجديدة وحمايتها في مواجهة اآلثار  إمكانية وإتاحةالمرأة في اتخاذ القرارات 

على المساهمة غير مدفوعة األجر التي تقدمها المرأة  االستراتيجيةمة، وركزت غير المالئ
المشاركة  عترضالتي ت قباتكذلك على ضرورة االلتزام بإزالة الع وأكدت وطنيال لالقتصاد

ووضع  ،االقتصادية واألوضاع تفقوضع البرامج التي ت مع ،في التنمية ساءالفعالة لجميع الن
وضمان المشاركة  ،االقتصادية واالجتماعية هدافالشاملة لتحقيق األ للتنمية استراتيجيات

 .270الفعالة للنساء بصفة خاصة
في البرازيل واعتمد هذا المؤتمر  1992الذي انعقد عام  ):ريو إعالن( مؤتمر قمة األرض. د

  ،"تنمية متواصلة ومنصفة يقالدور العالمي للمرأة في تحق"ضمن جدول أعماله حول  بنداً
                                                             

  .22/8/2013 تاريخ الزيارة .المرأة والديمقراطية :القضايا العالمية 268
http://www.un.org/ar/globalissues/women/ 

  .السابق المرجع 269
 .81ص  سابق، مرجع ،سوزي محمد رشاد 270

http://www.un.org/ar/globalissues/women/


132 
 

 ،بشأن البيئة والتنمية "ريو"سم إعالن ارف بوالذي ع ،المؤتمر عن اإلعالن الصادر ضمنوت
 إدماجوالتي تهدف إلى  ،إليها المجتمع الدولي توصلالتي  تفاقياتواال لعملعلى خطط ا التأكيد

 بالمرأة،من أجل النهوض  "نيروبي"والسيما استراتيجيات  ،مجاالت التنمية يعالمرأة في جم
البيئة وتحقيق التنمية  مايةتؤكد على مشاركتها في الحفاظ على الطبيعة وح والتي

  .271المستدامة
أوصى بأن تكون  وقدفي فيينا  انعقد :1993عام ال اإلنسانلحقوق  ليالدو المؤتمر. هـ

مشاركة المرأة كاملة ومتكافئة في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية على المستوى الوطني 
العالمي لحقوق اإلنسان علي  المؤتمرحث و ،زالة جميع مظاهر التمييزإودعى إلى  ،ميواإلقلي

وعلي أن يكون هذا أولوية  ،تمتع المرأة تمتعاً كامالً وعلي قدم المساواة بجميع حقوق اإلنسان
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان علي أهمية شدد  كما ،من أولويات الحكومات واألمم المتحدة

تأكيد عملية التنمية ومستفيدة منها، و لمرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة فيإدماج ا
األهداف المحددة بشأن العمل الشامل لصالح المرأة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة، 

  272.والتنمية لبيئةبشأن ا "ريو"في إعالن  بينةالم
والذي أوصى بضرورة إنصاف  :1994عام المؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية . و

المرأة وتمكينها من تحقيق مراكز أفضل، وذلك ألنها تواجه في شتى أنحاء العالم تهديدات 
كثيرة نتيجة تحملها الكثير من أعباء العمل، والفتقارها إلى القوة ولذا يتعين اتخاذ التدابير 

 ،273قدرتها على صنع القرارالضرورية التي من شأنها حماية المرأة، وتحسين مركزها ودعم 
نصاف وتمكين المرأة عو إلى المساواة بين الجنسين واإلحيث كان برنامج العمل للمؤتمر يد

ن تمكين المرأة أوالذي يؤكد على  "أساس العمل"ومركزها، من خالل المحور األول 
هو هدف بالغ  واستقاللها وتحسين مركزها السياسي واالجتماعي واالقتصادي والصحي

لتحقيق التنمية المستدامة، ويتمثل المحور الثاني في  عن ذلك أمر أساس همية، وهو فضالًاأل
صحة المرأة  أهمها مؤشرات ومن تحقيق المساواةو "مؤشرات التنمية البشرية لتمكين المرأة"

العمل، ومؤشرات مساهمة المرأة في المناصب التنفيذية العليا  ومؤشرات والمؤشرات التعليمية
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والمحور الثالث هو مؤشرات تمكين المرأة من خالل القوانين وفيه يتم تقييم وضع  اسية،والسي
  .  274المرأة من خالل القوانين

التدابير  جميع ذالصادر عنه باتخا اإلعالنطالب في  والذي :1995عام المؤتمر بيجين . ز
ها وتعزيز والنهوض بها وتمكين ،التمييز ضد المرأة الالالزمة للقضاء على جميع أشك
الفقر المستمر والمتزايد  بءالعمل لها، والقضاء على ع صاستقاللها االقتصادي، وتوفير فر

، كما 275المساواة على الموارد االقتصادية دمعلى ق صولهاوضمان ح المرأة،على  قعالوا
بما في ذلك  الدولي، انونضمان احترام الق أجلالجهود من  بتكثيف ولالد عالناإل بطال

وتعزيز دورها في عملية  تهاإمكانيا وتنمية للمرأةمن أجل توفير الحماية  نسانين اإلالقانو
الخاص بالمرأة محطة مفصلية عبر إعطاء قوة دفع كبيرة  "بيجين"التنمية، وقد شكل مؤتمر 

النهوض بأوضاع المرأة في البلدان العربية،  جلمن أ ليوالمح عربيللعمل الدولي وال
لدولية منذ ذلك الحين في إطار متابعة تنفيذ خطة عمل بيجين، وانعقد واندرجت المساهمات ا
بمثابة دورة  ، وهو)5+بيجين( 2000 في العام  مؤتمر نيويورك في هذا السياق كل من

المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في : 2000المرأة عام " استثنائية للجمعية العامة بعنوان
وهو الذي عقد  )10+بيجين( 2005 العامفي  نيويوركمؤتمر ، و"القرن الحادي والعشرين

للمؤتمر نحو مساواة في النوع  وتركز المحور الرئيسبعد مؤتمر بيجين بعشر سنوات، 
وتم التركيز كذلك على متابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع  ،االجتماعي والتنمية المشتركة

  .276أشكال التمييز ضد المرأة
  

  :لمرأة العاملة في ضوء معايير العمل الدوليةا حقوق: ثانياً
األول الذي بانتهاء عقد المرأة  المستوى الدولي على المرأةتعاظم االهتمام بقضايا  لقد        

على  ءاألمم المتحدة باالتفاقية الدولية للقضا إقراروالذي شهد ، )1985-1975(امتد للفترة 
 فاعلالمرأة كعنصر وشريك  بأهمية الوعي زاد ذلكل ةنتيجو ،التمييز ضد المرأة أشكالجميع 

 وقد. في التنمية، فال يمكن أن تكون هناك تنمية شاملة بدون مشاركة كل من المرأة والرجل
ات في البلدان المتقدمة والنامية على يالرجل منذ الثمانين من أكثر عاملةدخلت المرأة في القوة ال
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بأدوار متزايدة ال غنى عنها في  ،بسبب الحاجة أوار باالختي ،المرأة اضطلعتولقد  ،حد سواء
تكييف وقتها وجهدها  لىواالقتصاديات الوطنية والدولية، وكانت قدرتها ع زلاقتصاد المن

 الفقيرةوسمح مدخولها لألسر  ،لممارسة أشكال عمل غير مألوفة قاعدة هامة لمرونة االستخدام
 لمتجهالتصنيع ا ويةحجر زا ً،الزهيد الكلفة نسبيا ،ل عملهاالمتزايد، ومثَّ قرأن تقوى على الف

آمال  ترىوفي هذا السياق  ،نحو التصدير والتنافسية الدولية للعديد من البلدان النامية
في تحقيق  هاعن وعيها بضرورة إسهام اتجن يكنلم  خروج المرأة  للعمل أن" بوقعيقيص
االقتصادية المتدنية  األوضاعنتيجة  لكان خروجها للعم لكناالقتصادية، و األنشطةالنمو في 
  .277"تأخر سن الزواج إلى باإلضافة
تحسنات  عموماً هاالكمية في مشاركة المرأة االقتصادية لم تقابل يادةالز أن غيـر        

ال تزال  بالتاليأو تحقيق تكافؤ في الفرص وفي االستخدام، و أفضلنوعية أو ظروف عمل 
إعادة التدريب أو  أو تدريبغير متكافئة سواء في الر معايي ،لبالنسبة للرج ،المرأة تواجه

أنثوي،  ابعتركز المرأة في مجال ضيق من قطاعات ووظائف لها ط نالحظاالستخدام، كما 
 لعمل متساوي ومشاركة غير متكافئة في صنع القرار االقتصادي، فضالً غير متساوٍ وأجراً

أكبر في  إمكانيةية، وتوقعات مهنية غير متكافئة والعائلسئوليات عن مشاطرة غير متكافئة للم
  .أن تكون عاطلة عن العمل وتعاني من الفقر

تفسر االهتمام  "بيجين"وردت في منهاج  أسبابإلى عدة  هناويمكن اإلشارة  هـذا        
على المرأة، العنف ضد  مرالمتزايد والمست قرعبء الف" وهي ،في سوق العمل رأةبوضع الم

والمرأة في نشاط  لالمساواة بين الرج وعدمالمسلحة على المرأة،  اعاتالنز وآثار ،المرأة
لتعزيز النهوض بالمرأة،  فيةغير الكا واآلليات مستويات،على جميع ال ارالسلطة وصنع القر

  .278"احترام حقوق المرأة وعدم كفاية تعزيزها وحمايتها وعدم
 جميعها قيداً ينوقولبة األدوار للجنس ريبتدعدم المساواة في التعليم وال وأصبحـت        

لسوق العمل، فمازالت  لدخولبعد ا أوالعمل  وقعلى المرأة سواء في الحد من الدخول لس
 ،"العمالة المنتجة"والتمييز مما ينعكس على ما يسمى  األحوالالمرأة تعاني من الفقر وسوء 
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شدد على أهمية وضع التوسيع في  حيث ،من إعالن كوبنهاجن )48(والتي نصت عليها الفقرة 
 االقتصاديةوالتي تعد من صميم استراتيجيات التنمية المستدامة والسياسات  ،العمالة المنتجة

تأسيس السياسات واألهداف والمراحل القابلة  أنعلى  )26(الفقرة  تنصكما  ماعية،واالجت
خاصة المرأة  المنتجة،ارد إلى المو هالتحسين وتوسيع فرص المرأة االقتصادية ونفاذ ياسللق

المقترحة من أجل  "المتكاملة لالستراتيجية مكوناً"التي ليس لديها مصدر دخل، تشكل ما يسمى 
  .279الفقر لاستئصا

 عالممبدأ دمج المرأة في كافة مراحل عملية التنمية بات يحظى بقبول حكومات ال إن        
واالجتماعية  االقتصادية يةالقوم افاألهدفي تحقيق  هاأهمية إسهام جلتوقد ت ،خاصة بأسره،

السنة الدولية  ةبمناسب 1975عام  "مكسيكو"خالل مؤتمر األمم المتحدة الذي عقد في  نم
عدم أخذ المرأة في االعتبار عند  بحوأص ،"يجينب"وما بعد  "بيجين" رللمرأة، وبعده مؤتم

  .التخطيط للتنمية له آثاره السلبية
بدور المرأة بعدما ظهر نوع جديد من المفاهيم مثل النوع  اًتمام واضحبات االه كمـا        

أهمية كبيرة  ةالتي تضيف على دور المرأ مفاهيموالتنمية وتمكين المرأة وغيرها من ال
من المفاهيم الهامة التي تحدد  أيضاًالمساواة، فمفهوم العمل والعمالة  قوتساعدها لتحقي

  .280االقتصادللرجل في سوق العمل و يككشرمعرفة دور المرأة  رفتها،مع
العمل الدولية بإلقاء الضوء على مفهوم العمل وتعريف العمال  مةقامت منظ وقـد        

حتى تستطيع تحديد موقع المرأة في كال المفهومين، وقد اختارت منظمة العمل الدولية تعريف 
تكون فيه الحقوق  لذينتج االعمل الم"ذلك  ، وهو"الالئق لبالعم"يسمى  العمل من خالل ما

العمل  كما يعني أيضاً ،281"، مع توفر حماية اجتماعية كافيةكافياً محمية والذي يدر دخالً
ويفتح  الدخلفرص كسب  إلىالتامة للوصول  اإلمكانيةأن تتوافر للجميع  ، بمعنىالكافي
حقيق العمالة والدخل الطريق الذي يمكن فيه ت أيأمام التنمية االقتصادية واالجتماعية،  يقالطر

ويمثل العمال  .دون النيل من حقوق العمال ومن المعايير االجتماعية الجتماعيةوالحماية ا
بلوغ  دفالعمالة المنتجة يظل ه دونفب دولية،العمل ال ظمةالعنصر الجوهري بالنسبة لمن
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من قبيل  من العيش، والتنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق الذات أمراً الئقة ستوياتم
غاية  أنهعلى  ويقدم ،التسعينيات ايةللمرة األولى في نه الالئق ملالوهم، وقد أثير مفهوم الع

  .282رهاالتنمية ومن حق الجميع التمتع بثما
على االتفاقيات،  صدقةوبغض النظر عن االلتزامات التي تتقيد بها الدول الم لذلـك        

الواردة  ييرأن المعا هال جدال في ممافإنه  قيات،تلك االتفا وعدد التصديقات التي تتحصل عليها
أصبحت تمثل نوعاً من " اتفاقيات، بروتوكوالت، توصيات" ملفي الصكوك الدولية للع

األساسية التي تلجأ إليها الدول األعضاء في المنظمة لتستلهم  رالنصوص المرجعية والمصاد
بالنسبة إلى  تشكلهذه المعايير  امةوبصفة ع تشريعاتها،والقواعد عند وضع  المبادئمنها 

ووضع  ،ثابتين لتصميم وتوجيه سياستها االجتماعية إرشادالحكومات مصدر إلهام و
 )أ/ 38(وبحسب نص المادة  ،مصادر القواعد الدولية على وجه العموم تتحـددتشريعاتها، و

التي تضع  ةالعامة والخاص الدولية تفاقياتاال: من النظام األساس لمحكمة العدل الدولية من
العامة التي أقرتها األمم المتحدة، أحكام  نونالقا مبادئمعترف بها من جانب الدول،  دةقاع
ومما ال شك فيه أن  .واإلنصافالعدل  مبادئفي القانون العام،  فينومذاهب كبار المؤل محاكمال

العمل الدولي المعايير  ؤتمرأدرج فيها م لتياالتفاقيات والتوصيات هي اإلطار الرسمي ا
في أشكال  اييرمن المع ومع ذلك فقد اختارت أجهزة منظمة العمل الدولية عدداً للعمل،الدولية 

  .283ذات قوة إلزامية معنوية أكثر من كونها ملزمة قانونياً صقانونية أخرى بموجب نصو
 شاءعتمد على إنهذا السياق جاءت فكرة إنشاء مستويات العمل الدولية، التي ت وفـي        

لجملة من االعتبارات  العموم استجابةً وجهعالقات العمل على  نظيمعنى بتقواعد قانونية تُ
  : 284يأتما ي االعتبارات هذهعلى حد سواء ويأتي في مقدمة  ودولياً الموضوعية المهمة وطنياً

ر فهو أحد أهم العناص ،أهمية عنصر العمل وضرورته القصوى للمجتمعات البشرية. 1
  .عألي تقدم في المجتم حاكمةال
 حتى يكون مثمراً ،له المواتيةالظروف  ةالعمل وتهيئ اتاالحتياجات الفعلية لتنظيم عالق. 2

  .والدولة األعمالوأصحاب  مالع نوذا عائد ايجابي بالنسبة إلى أطراف العالقة م
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حفظ  لىلمساعدة عاالعتبارات النابعة من الحاجة إلى تحسين ظروف العمل وبيئته وذلك ل. 3
  .لكل طرف ةوالحريات األساسي قوقالح
بالجهود الرامية  من حيث الدفع قدماً اإلنساناعتبارات التطور الديمقراطي واحترام حقوق . 4

نه بمقدار إإلى إنشاء وتقنين قواعد القانون الدولي للعمل، ولم يتردد بعض الباحثين إلى القول 
ديمقراطية النظم السياسية  ىعلى مد كموتقدير يكون الحما يكون عنصر العمل موضع احترام 

   .اإلنسان قواحترامها لحقو
 قانونيةالعمل على مستوى النظم ال ريعاتالمشتركة ما بين تش القواعدقدر من  إيجادأهمية . 5

  .الدولي للعمل قانونالخاصة لل بيعةكافة، وهو ما يجسد الط
  

عمل دولية في  مستوياتاهمت في إبرام ووضع س عدالةالحاجة إلى توفير ال إن        
اتفاقيات عمل  إبرامإلى  وكذلك ،اتفاقيات دولية لحماية األطفال من ظروف العمل غير العادلة

وإذا كانت الحاجة لتحقيق العدالة . دولية بشأن تحريم أعمال السخرة وتحسين ظروف العمل
الحاجة إلى  فإنالقانونية،  واعدوضع القب للمطالبةالرئيسي  افعلفئات العمال الد جتماعيةاال

هذه المعايير  عدكذلك العمل على تحقيق العدالة، وال ت تطلبالسلم واألمن الدوليين ي إقرار
وإنما تشكل إلهام وإرشاد للحكومات لرسم وتوجيه سياستها  ،فحسب لمطالبل باًصل أساساً

 مرجعياً ساساًالمعايير أهذه  تاالجتماعية ووضع تشريعاتها بخصوص العمل، حيث أصبح
بحيث تعد  ألهميةفي أغلب األحيان، وبالتالي تعد معايير العمل الدولية من ا دولتلجأ إليه ال

هذا السياق فقد  وفي. 285العملب تعلقةبمثابة القانون العام الدولي في المسائل أو المواضيع الم
عبر عدة مراحل مختلفة  دور منظمة العمل الدولية في وضع مستويات العمل الدولية تطور

  : يتيمكن ذكرها على النحو اآل

  

  :1939إلى  1919منذ  األولى المرحلة
في هذه الفترة بالمسائل الملحة الخاصة بشروط العمل والتشغيل بعد  هتماماال كـان        

 ،اجتماعية أو اقتصاديةأكانت هذه الحرب سواء  لفتهاخ تيال المشاكلو ،الحرب العالمية األولى
مستويات العمل في هذه الفترة يتسم بالمفهوم المحدود والضيق  طبيقوبالتالي كان مجال ت

الليلي للنساء  لوالبطالة والعم لعملحيث ينحصر في تحديد ساعات ا ،ألوضاع العمل
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وكانت بداية هذه الفترة تتسم . وغيرها اعاتستخدام في الصنوالحد األدنى لال ،واألطفال
 )67( وثيقة دولية منها )133(فقد تم اعتماد حوالي  الوثائق،إصدار  في يعباإليقاع السر

  .286العملموضوعات متنوعة لشروط وظروف  ولتتوصية تنا )66(و اتفاقية
  

  :1980 إلى 1944الثانية منذ  المرحلة
بإعداد  منظمةتوقف بسبب الحرب قامت ال دوبع ،انتهاء الحرب العالمية الثانية بعـد        

مواضيع السياسة  اولفأصبحت تتن ،في العالم األوضاعتويات تتفق مع تغيير وصياغة مس
حرياته األساسية  وإبراز اإلنسانبحقوق  وضعلى النه التوظيفية واالستخدام والتركيز

تلك  أصبحتوبالتالي  ،وكذلك توخي المرونة عند وضع المستويات أو المعايير ،والمساواة
 الذين األشخاصالواسعة سواء في المجاالت التي تغطيها أو  لشاملةبالرؤية ا تتميز المرحلة
  .287تشملهم

ساعات العمل،  يدمثل تحد مهمةجديدة حول مسائل  نصوصاً منظمةال تأصدر فقـد        
في مجال الضمان  اجهوده توتابع ر،األسبوعية، األجو ةالراح األجر،المدفوعة  إلجازةا

المتعلقة بالتدريب  لتوصيةوا ،العمل إصاباتالوقاية من و ،والسالمة المهنية واألمناالجتماعي 
عتبر المرأة وصغار وفي هذا اإلطار تُ التشغيل وسياسة االستخدام، إدارة تنظيم وحول لمهنيا

  .العمل ومستويات عاييرم استهدفتهاالجديدة التي  الفئاتالسن والمهاجرين من 
  

  :1990 منذالثالثة  المرحلة
 لياتمنظمة العمل الدولية لمجموعة من اآل ويرالمرحلة بتطهذه  وتتميـز        

العمل، وظهرت في هذه المرحلة برامج وسياسات  توالمصطلحات والسياسات واستراتيجيا
 لجديدةا صطلحاتالم ظهرتحيث  ،منظمة العمل في العديد من المجاالت الخاصة بمبادئها

من المصطلحات، كما اتسمت  اوغيره ،ميةوالمرأة والتن يجابي،مثل العمل الالئق، والعمل اإل
والدفاع  انفيها على النهوض ببعض الحقوق األساسية لإلنس لهذه الفترة بتركيز معايير العم

  .288نسانيةقيم الحرية والمساواة والكرامة اإل حمايةعنها وصيانة و

                                                             
 .95ص  ،سابقالمرجع ال  286
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وظروف وبـدأ االهتمام بمواضيع مختلفة منها مناهضة التفرقة والتمييز في شروط         
العمل، وحول تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل، وكفالة المساواة في الفرص 
والمعاملة في مواضيع االستخدام والمهنة وإلغاء كل تمييز أو استعباد أو تفضيل على أساس 
األصل أو اللون أو الجنس أو الدين، ولموازاة النصوص التي أرست معايير أساسية في عدد 

يد من المجاالت، فقد صدرت عدة وثائق قانونية هدفها إنشاء المؤسسات واآلليات الوطنية متزا
  .289التي سهلت تطبيق السياسات والتشريعات االجتماعية بفاعلية

وأصبحـت هناك نظرة جديدة لمعايير العمل من خالل تطوير ومراجعة االتفاقيات         
فة موضوعات جديدة سواء نتيجة التغييرات ذات األولوية في مجال العمل، حيث تمت إضا

التكنولوجية أو في تنظيم عمليات اإلنتاج أو للتطورات السياسية واألمنية في النظام الدولي 
وأصبح لدور المنظمة مرونة وفعالية أكبر لمواكبة التطورات مما  بشكل عام، أو كالهما معاً

  .لحياتيةأضفى على عملها طابع المصداقية وموائمة التطورات ا
والنظم  اعيةاالقتصادية واالجتم ألوضاعبمراعاة الظروف وا حلةهذه المروتتميـز         

لوسائل التطبيق  مكاناً لتوصياتفقد كانت تترك صيغ االتفاقيات وا ،السياسية للبلدان المختلفة
لها بقبول عدة بدائل والسماح  نتتيح للحكومات حرية االختيار بي أوالمختلفة للظروف الوطنية 

كما تتميز هذه المرحلة بالنسبة  ءات،بعض االستثنا إلىاالتفاقية أو اللجوء  صوصبعض ن
تطبيق  سولي جل،وبين الر ينهالالتفاقيات الخاصة بالمرأة بتطبيق مفهوم المساواة في المعاملة ب

  .290ايةمفهوم الحم
 متغطي به توصية )185(منظمة العمل الدولية حوالي  تتبن 2005عام  وبنهايـة        

هذا السياق  وفيوالمساواة في الفرص والمعاملة وتحسين شروط العمل،  حريةموضوعات ال
 تيمكن مالحظة الهدف األساس لوضع مستويات العمل الدولية من خالل اتفاقيات وتوصيا

 بها ملواللوائح الوطنية أو الع يعاتاألخذ بها في التشر لىع العملإلى  إضافةالعمل الدولية، 
  .291في المنظمة الدولية األعضاءمن خالل الممارسات العملية في كل دولة من الدول 

  

                                                             
 .98 ، صالمرجع السابق  289
  .78، ص مرجع سابقبدریة عبداهللا العوضي،   290
  .مرجع سابق، منظمة العمل الدوليةاتفاقيات   291

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html


140 
 

  :الخاصة المتحدة األمم منظمات في المرأة: ثالثاً
  

 من الرغم فعلى ،الرجل حقوق مع متزامناً المرأة بحقوق المتحدة األمم اهتمام دأـب  
 تعتبر لم نهاأ الّإ والرجل، المرأة بين تمييز دون من ككل اإلنسان بحقوق المتحدة األمم إقرار
 ،المرأة ضد التمييز محاربة في تساعدها التي اآلليات من سلسلة اعتمدت لذلك كافياً األمر هذا

 المؤتمرات إقامة وبين ،بالمرأة خاصة ومؤسسات لجان تأسيس بين اآلليات هذه وتنوعت
  .بها الخاصة االتفاقيات وإصدار
 لجنة ،المرأة بشؤون عنىتُ التي المتحدة لألمم التابعة جانوالل الهيئات أهم نـوم  

 وتوصيات مسودات عمل بهدف سنوياً تجتمع حيث ،المتحدة لألمم التابعة المرأة مركز
 التحضير في اللجنة هذه دور برز وقد ،األعمال تلك وتقويم المرأة بمكانة خاصة وتقارير

 المتحدة لألمم التابعة المؤسسات أبرز يلي وفيما ،"5+بيجين" ومؤتمرات "بيجين" لمؤتمرات
  :المرأة بقضايا تتعلق والتي

  

 خاصاً هتماماًا الصندوق ويوجه ،1969 عامفي ال أسست :للسكان المتحدة األمم صندوق. أ
 وبرامج ،واالقتصادية واالجتماعية الديمقراطية العالقات حول واألبحاث التعليمية باألنشطة
 الصحة برامج إيجاد على المساعدة الصندوق أغراض أهم من نوكا ،النساء أوضاع تحسين

 طلبها على بناء النامية البلدان ومساعدة السكاني النمو بسرعة المقترنة المشاكل وحل اإلنجابية
  .292السكانية اكلهامش حل في

  

 البداية في وكان ،1976 عام ءُأنشي ):اليونيفيم( للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوق .ب
 ترتبط ثابتة منظمة إلى تحول) 1985- 1975( المتحدة األمم عقد انتهاء وبعد تطوعياً صندوقاً
 المكتب افتتاح تم عندما سياآ غربي منطقة في "يماليونيف" نشاط بدأ وقد .المتحدة األمم ببرنامج
 ثالث في للمرأة دعم تقديم لىإ يهدف الذي البرنامج عمل نطاق ملويش ،انعم في اإلقليمي
 قطر، الكويت، فلسطين، عمان، اليمن، البحرين، ،اإلمارات األردن،: هي عربية دولة عشرة
  .293والسعودية العراق ،سوريا مصر، لبنان،
   :294وهي ةرئيس محاور ثالثة على للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوق عمل زـويرتك     
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  .آمنة حياة انلضم المجتمع في ورهاد وتعزيز قتصادياًا المرأة تمكين. 1
 إدارة في االجتماعي النوع وإدماج الجندري التخطيط مجاالت في المؤسسية القدرات دعم. 2

  .الحكم
 لضمان ةالمرأ ضد العنف أشكال كافة مكافحة جلأ من للمرأة اإلنسانية الحقوق تعزيز .3

 خالل من لمرأةا لتمكين أعمال جدول بتطبيق "اليونيفم" ومـتقهذا و .التنمية عملية استمرارية
  :295هي جوهرية استراتيجيات خمس
  .النسائية والشبكات لمنظماتل الريادية القدرات زتعزي. أ

 التنمية عملية في المختلفين الشركاء قبل من للنساء والمالي السياسي الدعم تفعيل. ب
  .المرأة وتقدم

 األمم ومنظمات والحكومات النسائية المنظمات مع فعالة جديدة وروابط عالقات إنشاء. ج
  .الخاص والقطاع المتحدة

  .المرأة تمكين إلى تهدف التي الجديدة والمشاريع المباشرة المداخالت تنفيذ. د
 في االجتماعي النوع قضايا إلدماج الفعالة االستراتيجيات حول معرفية قاعدة تطوير. هـ

، أساسيتين عالميتين بوثيقتين المنطقة في جهودها في "اليونيفم" دـتسترشو .التنمية عملية
  :هما

 يعكس مما دولة، )189( ،1995 العام في تبنته والذي ،"بيجين" مؤتمر عمل منهاج. 1
. العالم أنحاء كل في للنساء والسالم والتنمية المساواة أهداف نحو جديداً دولياً التزاماً
 أنها كما. ةالمرأ تقدم وجه في ةالرئيس المعوقات تمثل قضية ةعشر اتاثن المنهاج ويحدد
 الحكومية غير والمنظمات الدولي والمجتمع الحكومات قبل من المتخذة الخطوات تبين

 المنهاج على التأكيد ،2000 عام في تم وقد. المرأة تقدم تعزز والتي الخاص والقطاع
 على سنوات خمس مرور بمناسبة المتحدة األمم أجرتها التي الشاملة التقييم عملية خالل

  .296المؤتمر
  

 لألمم العامة الجمعية تبنتها التي المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء تفاقيةا.  2
 وتحدد. المرأة لحقوق دولية وثيقة أنها على إليها شاري ما غالباً والتي ،1979 عام المتحدة

 مدوتق المرأة ضد مميزة عتبرتُ التي األعمال اًبند )30(و مقدمة من المؤلفة الوثيقة هذه
  .التمييز هذا إلنهاء الوطني المستوى على أعمال جدول
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التنمية الثمانية  وأهدافإعالن األلفية للتنمية  فيتم التأكيد عليها  التفاقياتفلسفة هذه ا إن
محاربة الفقر والجوع  تستهدف، والتي 2015 عام قها في أفقلأللفية التي يتوجب تحقي

ويعتمد  ،تنميةال لنسين، وخلق شراكات من أجواألمراض واألمية وعدم المساواة بين الج
حول النساء  )1325(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة على قرار مجلس األمن رقم 

األنشطة التي يمارسها في إطار دعم النساء في البلدان التي تكون   صبخصو  والسالم واألمن
  .297اعاتوالصر  في حالة حرب أو تلك التي خرجت من دائرة النزاعات

 تدعى بالمرأة خاصة حديثة معلوماتية شبكة بتدشين "اليونيفيم" قامت 2000 عام يـفو  
 والمعلومات واإلحصاءات واألبحاث الدراسات حدثأ على وتحتوى" العربية المرأة شبكة"
  .298العربية المرأة ولح

  

 عمل مجبرنا يرتكز حيث :بالمرأة النهوض جلأ من والتدريب لألبحاث الدولي المعهد. ج
 ،اإلحصائيات ،النساء وضع تحسين في تتمثل أساسية، ضوعاتمو أربع على المعهد

 أجل من األفكار تبادلو ،المستدامة التنمية والبيئة، نساءال ،بالنساء الخاصة والمؤشرات
  .299التنمية

  

 اتفاقية من )17( المادة بموجب نشئتُأ :المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة .د
 االتفاقية على اإلشراف هي األساسية ومهمتها ،المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء

 والتوصيات التقارير إعداد لىإ إضافة ،الدول قبل من المقدمة التقارير ودراسة التنفيذ حيث من
 ائرس عن المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة وتختلف ،االتفاقية تنفيذ ومتابعة األداء وتقييم

 نشائهاإ منذ اللجنة هذه عضوية أن األولى"، ناحيتين من المتحدة لألمم التابعة الدولية الهيئات
 عضوية بكون تتعلق والثانية ،واحداً عضواً عدا فيما ،النساء على اقتصر قد 1982 عام في

 نةلج فإن ،والقضاء المحاماة أهل عليها يغلب اإلنسان حقوق بمواثيق الخاصة الهيئات معظم
 في تضم حيث ،الحياتية المجاالت جميع من أعضاءها تتخذالقضاء على التمييز ضد المرأة 

 تباعا في العامالن ذانـه ساهم وقد ،جتماعاال وعلم والدبلوماسية قتصاداال أهل عضويتها
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 االتفاقية بنود دراسة وسيتم هذا ،300"بنودها لتنفيذ السعي في والخالقة المتنوعة لوسائلل لجنةال
  .الفصل هذا من الثاني المبحث في بالعمل لمتعلقةا
  

   :بالمرأة للنهوض المؤسسية اآلليات: رابعاً
 عام "نيروبي" مؤتمر منذ بالمرأة للنهوض آليات بوضع المتحدة األمم هتماما بدأ  

 أو إقامة ضرورة"على  )57( والفقرة )55( الفقرة في عيةالتطل جياتهيستراتا حثت فلقد ،1985
 بالتمييز المتصلة العقبات وتحديد المرأة حالة لرصد فعالة إجراءات ووضع ؤسساتم تعزيز
  .301"وتحسينها المرأة حالة لرصد مناسب حكومي جهاز وإنشاء جديد سياسة ورسم

 الالزمة ياتلآلل محوراً 1995 عام "بيجين" مؤتمر عمل منهاج تضمن ذلك بعد  
 جهود تضافر يستوجب والرجل المرأة بين المساواة تحقيق أن عتبارا على بالمرأة للنهوض

 أجهزة إنشاء لىإ "بيجين" عمل منهاج دعا لذا ،األهلية والمنظمات الحكومية األجهزة جميع
 أمور جملة أجل من وذلك تقريباً األعضاء الدول من واحدة كل في بالمرأة للنهوض وطنية
 والدعوة وتقييمها ورصدها لتنفيذها والترويج بالمرأة النهوض تشجع التي السياسات لوضع
   .302لها الالزم الدعم وتعبئة

  

 ،متخصصة وزارات من العربية الدول في بالمرأة المعنية الرسمية اآلليات وعـوتتن  
 اآلليات لىإ إضافة ،راتاالوز بعض في أقسام أو مديريات إلى عليا مجالس أو وطنية ولجان
  .التطوعية والجمعيات األهلية

 المركزية الوحدة هي بالمرأة للنهوض الوطنية األجهزة أن "بيجين" عمل منهاج يعتبرو  
 إدماج عملية دعم في األساسية مهمتها وتتمثل ،الحكومة داخل الخاصة السياسات لتنسيق
 ،الحكومة نطاق على السياسة مجاالت لكافة الرئيس التيار في الجنسين بين المساواة منظور

  :303ييأت ما لمهامها الوطنية ألجهزةا هذه ألداء الالزمة الشروط لموتش
 والتنفيذ التخطيط مركزية ال االقتضاء حسب تيسر مؤسسية عمليات أو آليات إيجاد .1

   .القمة لىإ القاعدة من المجتمعية والمنظمات الحكومية غير المنظمات إشراك بهدف والرصد

                                                             
  .مرجع سابق ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 300

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf 
 ق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأةصندونيويورك،  (، تقييم وضع المرأة اللبنانية في ضوء منهاج عمل بيجين، منى شمالي خلف 301

 .71 ، ص) 2002 ،"اليونيفيم"
  .، مرجع سابقمنهاج عمل بيجينوإعالن  302
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الزقازيق، (  ،، رسالة دكتوراه غير منشورةدراسة مقارنة: الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العملمعاذ عدنان،  303

 .137-133 .، ص ص) 2008، جامعة الزقازيق

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html


144 
 

 في للتأثير الفرصة وإتاحة المهنية والقدرة الميزانية حيث من الكافية الموارد وجود كفالة .2
  .الحكومية العامة السياسات جميع وضع

  

 بالمرأة النهوض جلأ من المعتمدة الحكومية اآلليات أهم من فإن سبق، ما إطار وفي
  :اآلتية اآلليات العربية دولال في
 المرأة شؤون وزارة 1992 عام تونس في نشئتفُأ بالمرأة خاصة هيئات أو وزارات إنشاء .1

 المعنية المؤسسات بين والتنسيق بالمرأة للنهوض الحكومة سياسات صياغة مهمتها رةواألس
 نشئتُأ المثال سبيل على موريتانيا ففي بها، المعنية األهلية الجمعيات وتطوير بالمرأة

 مجلس في ومقرها الوزراء رئيس تتبع وهي 1992 عام في المرأة لشؤون الدولة سكرتاريا
 االقتصادية التنمية في ومشاركتها الموريتانية المرأة دمج ليةاآل هذه ومهمة الوزراء

 هيكل صعيد على آليات أعلى نإ القول ويمكن .304الطفل ورفاه األسرة وحماية واالجتماعية
 العربية الدول أغلب في توجد وال ،وموريتانيا تونس في توجد العربية الدول في الحكومة
 مستوى على محددة حكومية آليات الخليجي لتعاونا مجلس ودول وليبيا والمغرب كالجزائر

  .305والتقييم والمتابعة والتنفيذ طيطوالتخ للحوار وطنياً إطاراً تشكل أن يمكن رفيع
  

 والتعليم التربية وزارة خاصة الفنية الوزارات في بالمرأة للنهوض هتماما زمراك تأسيس .2
   .306األوقاف ووزارة ةوالرياض الشباب ووزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة

  

 االتحادات هذه نماذج ومن العامة، تحاداتاال وإنشاء األهلية للجمعيات الحكومات دعم. 3
 ،الفلسطينية للمرأة العام تحادواال السودانية المرأة واتحاد التونسية ةللمرأ النسائي تحاداال

 ولها الوطنية لسوالمجا علياال اللجان في وتشارك الدولة من مالياً دعماً االتحادات هذه وتتلقى
   .307الدول هذه في ةالرئيس النسائية المؤسسات عتبروتُ الدولة لدى ستشاريةا صفة

  

 المرأة دور تعزيز إلى تسعى آليات هناك فإن المشترك العربي العمل مجال في أما  
 قتتعل توصيات من عنها صدر وما العربية، للمرأة المؤتمرات بعض في تمثلت تمكينها ودعم
  :  يأتي ما المؤتمرات هذه ومن المرأة، وتمكين تعزيز إلى تسعى عربية آليات بإنشاء

  

  :القاهرةفي  2000 في العام العربية المرأة لقمة األول المؤتمر. 1

                                                             
 .139-138 .، ص صالمرجع السابق 304
، سلسلة دراسات عن تنفيذه للنهوض بالمرأة العربية في ضوء أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية استعراض وتقييم ما تم 305

 .83 ص، ) 1997 ،سكوااأل: بيروت (، 1ط المرأة العربية في التنمية،
 .84 ص ،المرجع السابق 306
 .85 ، صالمرجع السابق 307
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  تسع وفود هفي وشاركت ،2000العام  نوفمبر 20- 18 من الممتدة الفترة في قدع 
 ،سوريا السودان، جيبوتي، تونس، بحرين،ال اإلمارات، األردن،( هي عربية دولة عشرة

 المغرب، مصر، ،ليبيا لبنان، الكويت، القمر، جزر فلسطين، عمان، سلطنة العراق، الصومال،
 العربية واإلقليمية الدولية المنظمات عن ممثلون القمة في شارك اـكم ،)واليمن موريتانيا

 الصحة لمنظمة اإلقليمي المكتب ،واليونسك منظمة ،المتحدة باألمم المرأة مركز لجنة :لـمث
 العربية المنظمة ،األسكوا عمان، اليونيفيم اليونسيف، اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج ،العالمية
  .308العلوم والثقافة للتربية

  

 التي القضايا في والتداول البحث العربية المرأة لقمة األول المؤتمر استهدف دـولق  
 مشاركتها لتحقيق الكفيلة الوسائل وإيجاد المجتمع في دورها تعززو تقدمها وتكفل المرأة تهم

   :309المؤتمر هذا توصيات أهم من وكان الشاملة التنمية في الفاعلة
  .العربي للتضامن وضرورياً أساسياً مبدءاً باعتباره العربية المرأة تضامن سبل تيسير. 1
 أسبابه وإزالة الفقر على للقضاء زمةالال التدابير كل واتخاذ الممكنة السياسات كل تبني. 2

  .خاصة المرأة وعلى ككل المجتمع لىع آثاره من والتخفيف
 والتدريب التعليم ذلك في بما عامة بصفة والنساء الرجال بين الفرص تكافؤ مبدأ تأمين. 3

  .تنفيذها ومراقبة الخدمات تلك سياسات رسم في النساء مشاركة فرص وإتاحة والتأهيل
 الخدمات بتقديم األسرية وواجباتها العمل في حقها بين الجمع على المرأة رةقد دعم. 4

  .ذلك دون تحول التي التشريعات وتعديل المساعدة
 مختلف على القرار صنع ومواقع السلطة وآليات هياكل في العربية المرأة حق تأمين. 5

  .المستويات
 المتعلقة إليجابيةا االجتماعية لقيما وبث المرأة ضد العنف الى المؤدية األسباب معالجة .6

  .لها القانونية الحماية يروتوف بالمرأة
  

 عقد الذي العربية المرأة لقمة األول المؤتمر الصادر عن القاهرة إلعالن تنفيـذاًو  
 في العربية المرأة لقمة ستثنائيةاال الدورة عقد على نص والذي ،2000 نوفمبر في بالقاهرة
 منظمة نشاءإ اتفاقية على العربية الدول جامعة مجلس ةموافق عن عالناإل تم ،2001 نوفمبر
 ومجالس وطنية آليات إنشاء في العربية المرأة صعيد على تحقيقه تم ما وعلى ،العربية المرأة
  .المرأة بشؤون تُعنى قومية

                                                             
 .459، ص مرجع سابق نهى القاطرجي، 308
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 لقرار تنفيذاً "العربية الدول جامعة أعضاء" الدول حكومات قررت فقد اإلطار هذا وفي  
 العادي انعقاده دور في 13/2/2002 بتاريخ )1435( رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس

 إنشاء )117( دورته في 10/3/2002 بتاريخ )6194( رقم الجامعة مجلس وقرار، )69(
 المرأة منظمة" سما عليها يطلق وإداري مالي ستقاللوا اعتبارية شخصية ذات حكومية منظمة
 الدول في فرعية مكاتب تُنشئ أن ولها ،الجامعة مقر دولة هو نظمةالم مقر ويكون "العربية
 عند األخرى الدول في متخصصة مراكز شئنتُ أن لها ويجوز ،األعضاء العربية

  .310الضرورة
 وتهدف ،1/3/2003 في النفاذ حيز العربية المرأة منظمة إنشاء تفاقيةا وقد دخلـت  
 وضع تطوير مجال في المشترك العربي لتنسيقوا التعاون تعزيز في المساهمة إلى المنظمة
 ضمن المرأة قضايا إدماج على أيضاً المنظمة وتعمل ،المجتمع في دورها وتدعيم المرأة

 وكمواطنة كفرد قدراتها وبناء ،المرأة إمكانات وتنمية الشاملة التنمية وسياسات خطط أولويات
 الوسائل المنظمة وتتخذ ،العمل ينمياد وفي ،المجتمع مؤسسات في فعال بدور المساهمة على

 جمع مثل بمهامها لالضطالع الالزمة األنشطة وتمارس ،أهدافها بتحقيق الكفيلة والتدابير
 مجال في الدولية بالمحافل التطورات مختلف ومتابعة المرأة، بأوضاع المتعلقة البيانات ونشر

 المجاالت شتى في المرأة عأوضا لتنمية والنموذجية المتكاملة البرامج وإعداد اختصاصها
  .311المجتمع في وموقعها المرأة حول واألبحاث بالدراسات والقيام

  

  :األردنفي  2002 في العام العربية المرأة لقمة الثاني المؤتمر. 2
 في العربية بالمرأة بالنهوض تتعلق التي المفصلية القضايا من العديد المؤتمر داولـت  

 االجتماعية والحقوق واإلعالم والصحة والتعليم والتدريب ألميةا ذلك يشمل الواقعية من إطار
 واالستفادة والثقافية والعلمية السياسية المؤسسات في المرأة وتمكين ،واالقتصادية والسياسية

 والفنية والقيادية اإلدارية المستويات في العمل فرص وتوسيع ،والشابات الشباب طاقات من
 للنهوض العربية ستراتيجيةاال اعتماد لىإ المؤتمر وانتهى ،المرأة اتقيمه التي المشاريع وتمويل
 تنطلق عامة سياسات وضع إلى النسائية والمنظمات والمؤسسات الحكومات ودعوة ،بالمرأة

  .312والتقييم للقياس قابلة أهداف تحقيق غايتها عملية برامج منها
 وبصفة ،متخصصة للمرأةال تخالل مؤتمرات القمة للمرأة العربية والمنتديا نـمو  

ن أجد ، و2001في عام  حرينفي مملكة الب قدع الذيخاصة منتدى المرأة والقانون 
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ال تقف عائقاً ضد تمكين المرأة،  ،في جميعها نإن لم يك ،التشريعات العربية في معظم الدول
قاليد أو عدم والت يةاالجتماع وثاتأما إلى المور لخللوتعود أسباب ا لتطبيق،وإنما الخلل في ا

عليها التشريعات أو آليات تحميها  تنص لتيممارسة حقوقها ا علىتساعد المرأة  آلياتوجود 
في حالة انتهاك هذه الحقوق أو تساعدها على الوصول إلى هذه الحقوق وفي بعض الحاالت 

ذلك تم إصدار  وعلىبحقوقها سبب في ذلك،  تهاالعربية ذا رأةالوعي لدى الم ةاتضح إن قل
العربية ووضع اآلليات  لتشريعاتتوصية بإنشاء المجموعة القانونية العربية إلعادة قراءة ا

التي تساعد في سد الفجوة بين النصوص والتطبيق وقد تبنت منظمة المرأة العربية إنشاء هذه 
  . 313موعةالمج

  

  :المرأة في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وقحماية حق وسائل: خامساً
  

حقوق  ايةحماية حقوق النساء عن طريق اآلليات الدولية العامة والمتعلقة بحم يمكـن  
وهياكلها المختصة بالنساء،  تحدةاإلنسان، مثل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لمنظمة األمم الم

لنفس  إخضاعهمحقوق اإلنسان و نفي إدراج حقوق النساء ضم 1993والتي بدأت منذ عام 
 واثيقالتعاقدية المرتبطة باالتفاقيات والم لياتيتعلق باآل وفيماة، اإلجراءات ووسائل الحماي

  .للسهر على تطبيق أحكامها هياكلأنشأت  لدوليةا مواثيقوال قياتفمعظم االتفا ةالدولي
 ،على كفالة حقوق اإلنسان 1945عمل ميثاق األمم المتحدة الصادر عام  ولذلـك  

الدولية للحقوق  واالتفاقية، 1948الصادر عام  فعل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ذلكوك
والسياسية الصادرتان عام  دنيةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للحقوق الم

1969 فعلته االتفاقية  نفسه والشيء ،"لحقوق اإلنسان لدوليينا نالعهدي"طلق عليهما واللتان ي
  .1979314تمييز ضد المرأة عام الدولية للقضاء على كافة أشكال ال

المرأة، وقد  حقوقتضمنت هذه المواثيق الدولية المختلفة عدة وسائل لحماية  وقـد  
في هذا االتجاه، ويشمل أهم وسائل حماية  هاماً المتخصصة دوراً دوليةال كاالتلعبت الو

  :315حقوق المرأة ما يلي

                                                             
  .5/9/2013 تاريخ الزيارة .الطموح والواقع المرأة في التشريعات العربية بينلولوة العوضي،  313

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1158 
 2007الجامعة الجديدة ،دار : اإلسكندرية ( ،دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية: الحماية الدولية للمرأة، منتصر حمودة 314

 .203، ص )
  .206-203. ، ص صالمرجع السابق  315

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1158


148 
 

  .دولت الوطنية للفي التشريعا اإلنسانلحقوق  وليةالد تفاقياتدمج اال. 1
  .ألمين العام لألمم المتحدةإلى اتقديم الدول تقارير عن حقوق اإلنسان . 2
  .شكاوى ضد الدول المنتهكة لحقوق اإلنسان يمالسماح بتقد. 3
  .حقوق المرأة يةفي حما صةدور الوكاالت المتخص. 4
  

  :لللدوالوطنية  التشريعاتفي  اإلنسانلحقوق  الدولية تفاقياتدمج اال .1
ضمن تشريعاتها  نسانقيام الدول بدمج االتفاقيات الدولية لحقوق اإل يؤديعامة  بصفة  

هامة في مجال حماية حقوق اإلنسان، نظراً اللتزام القاضي  انةتحقيق ضم إلى يةالوطن
ضد االنتهاك أو عدم  قوقالوطني باحترام وتطبيق هذه النصوص، وذلك بالدفاع عن هذه الح

بها، ولذلك فقد أشارت  المقيمينجانب السلطة في الدولة، أو من جانب األفراد بها من  اللتزاما
هذا  اءاألطراف بإجر دولاإلنسان بضرورة قيام ال قالمعنية بحقو ةمن االتفاقيات الدولي يدالعد

 فيةوالثقا عيةواالجتما تصاديةمن االتفاقية الدولية للحقوق االق) 2/1( مادةالدمج، حيث نصت ال
 بأن تتخذ بمفردها، وعن طريق العهدكل دولة طرف في هذا  تتعهد"على أن  1966 عامل

الصعيدين االقتصادي والتقني وبأقصى ما تسمح به  على سيماالدوليين، وال عاونوالت المساعدة
التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق  نمواردها المتاحة، باتخاذ ما يلزم من خطوات لضما

سبل اعتماد تدابير  المناسبة وخصوصاً لالسب يعسالكة إلى ذلك جم دالمعترف بها في هذا العه
  .316"تشريعية
 1966الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام  اقيةمن االتف) 2/2(نصت المادة  كمـا  

تخاذ الخطوات امن اإلجراءات التشريعية ب رهاتعمل الدول تشريعاتها القائمة أو غي أن"على 
  .317"تفاقية الحاليةالمقررة في اال الالزمة لتحقيق الحقوق

 األطراف ليقع على عاتق الدو ولياًد من المادتين السابقتين أن هناك التزاماً ويتضـح  
الالزمة للنص على الحقوق الواردة في  لتشريعيةكل التدابير والخطوات ا ذبضرورة اتخا
والشك . وق وااللتزام بهاداخل قوانينها الوطنية، وضرورة تطبيق هذه الحق ليةاالتفاقيات الدو

                                                             
  .22/8/2013تاريخ الزيارة  .التفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا 316
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لحقوق  يةعن دمج االتفاقيات الدولتنشأ الحماية والضمانات التي  ذاتحقوق المرأة تتمتع ب أن
  .اإلنسان في تشريعات الدول الوطنية

 عليهاعت أو التي وقَّ ية،الدول االتفاقياتالدول التي انضمت إلى  فةيجب على كا كمـا  
 إماالوطنية بما يتفق مع أحكام االتفاقيات الدولية، وذلك  هاتعديل تشريعات ورةأن تقوم بضر

أو تعديل نصوص قائمة أو بإلغاء النصوص التي ال تتفق مع أحكام  ةنصوص جديد إدخالب
الدول بدمج  قيامضرورة  لىأشارت إ دالدولية لحقوق اإلنسان ق ياتاالتفاق أنورغم  ،االتفاقية

في بعض الحاالت القصوى  ولالد ذهأنها أجازت لههذه الحقوق في تشريعاتها الوطنية، إال 
  .318والنظام لهذه الدول لعاما نتقييد هذه الحقوق لصالح األم

 ،الدولية المختلفة االتفاقياتحقوق اإلنسان المنصوص عليها في  أن والواقـع  
 ونصـت .تشريعاتها الوطنية فيوإعالنات حقوق اإلنسان المتعددة أخذت بها دول العالم 

من الحماية القدسية الحترام هذه الحقوق سواء ما  في دساتيرها، وهذا يعطي نوعاً أحياناً عليها
يتعلق باإلنسان عامة أو المرأة خاصة، حيث تحولت هذه الحقوق إلى مبادئ عامة  منهاكان 

الخاصة بحقوق اإلنسان  لوطنيةوقوانينها ا عاتهاتشري ارأساسية التزمت بها كل الدول في إصد
  . ة بصفة خاصةوالمرأ

      
  :متحدةعن حقوق اإلنسان إلى األمين العام لألمم ال تقديم الدول تقارير. 2

من الدول األطراف تقديم  اإلنسان قكافة االتفاقيات الدولية المعنية بحقو تـطلب  
تشريعية أو غيرها لتطبيق  انتا قامت به هذه الدول من إجراءات وطنية، سواء كتقارير عم
 فاقيةوتعد االت لدول،الحريات المنصوص عليها في هذه االتفاقيات داخل حدود هذه االحقوق و

أول اتفاقية دولية خاصة  1965 مالعنصري لعا تميزعلى كافة أشكال ال اءالدولية للقض
  .319بحقوق اإلنسان أشارت إلى موضوع تقديم الدول األطراف فيها هذه التقارير

نفس المسلك حيث  1966لحقوق اإلنسان لعام العهدان الدوليان  كذلك سل وبعـد  
   :320والثقافية على األتي ماعيةلحقوق االقتصادية واالجتل وليمن العهد الد) 16(نصت المادة 

                                                             
  .248، ص مرجع سابقمنتصر حمودة،  318
 ( ،دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية: مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسانعبدالعزيز سرحان،  319

 .65، ص ) 1999 ،دار النهضة: القاهرة
  .مرجع سابق ،االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 320



150 
 

 فاقية،مع هذا القسم من االت شياًتم ضع،الدول األطراف في االتفاقية الحالية بأن ت تعهدت. 1
المقررة في  الحقوقه في تحقيق مراعاة تأحرز ياإلجراءات التي تبنتها، والتقدم الذ نتقارير ع

  .هذه االتفاقية
إلى  اجميع التقارير على األمين العام لألمم المتحدة الذي يقوم بإرسال نسخ منه عرضتُ. 2

  .االتفاقيةللنصوص الحالية في هذه  طبقاًالمجلس االقتصادي واالجتماعي للنظر فيها 
للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام  الدولي العهدمن ) 40( ةكذلك الماد ونصت

  :اآلتي على 1966
 ،األطراف في االتفاقية الحالية بوضع التقارير عن اإلجراءات التي اتخذتها ولالد تتعهد. 1

تم  الذيتؤدي إلى تأمين الحقوق المقررة في هذه االتفاقية، وعن التقدم  أنوالتي من شأنها 
  :321كالحقوق، وذل بتلكإحرازه في التمتع 

  .افبالنسبة للدول األطر) وليالد العهد(خالل عام من تاريخ نفاذ مفعول االتفاقية الحالية . أ
  .بعد ذلك جنةعلى طلب الل بناء. ب
إلى  إحالتهاب بدورهوالذي يقوم  ،قدم كافة التقارير إلى السيد األمين العام لألمم المتحدةتُ. 2

ل والصعوبات، والتي تؤثر على تطبيق االتفاقية التقارير العوام ناللجنة للنظر فيها، وتبي
  .الحالية في حالة وجودها

  

يجوز لألمين العام لألمم المتحدة بعد التشاور مع اللجنة أن يحيل إلى الوكاالت . 3
  .االواقعة داخل نطاق احتفاظه لتقاريرا كمن تل نسخاً عنية،المتخصصة الم

  

في االتفاقية الحالية وتحيل  األطرافالدول  بانالمقدمة لها من ج التقاريرتدرس اللجنة  .4
التي استلمتها من الدول األطراف في  التقاريرمن  من التعليقات ونسخاً اًتقارير وما تراه مناسب

  .واالجتماعي يلحالية إلى المجلس االقتصادااالتفاقية 
  

ية الدولية للحقوق االقتصاد تفاقيةمن اال) 16(أن المادة  دممما تق ويالحـظ  
 تالمدنية والسياسية، قد طلب حقوقالدولية لل اقيةمن االتف) 40( مادةواالجتماعية والثقافية، وال

                                                                                                                                                                               
http://www.mofa.gov.iq/documentfiles/129798984618561572.pdf 
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عام األمم المتحدة تتضمن  أمينتقديم تقارير إلى  ،من كافة الدول األطراف في هذه االتفاقيات
ق إلى تطبيق الحقو تؤدياإلجراءات المقررة من جانب هذه الدول، والتي من شأنها أن 

وكذلك  ،االتفاقيات هأحرزته هذ الذيوكذلك مدى التقدم  ،المقررة لألفراد في هذه االتفاقيات
كما أعطت هذه  االتفاقية، قالتي اعترضت سبيل الدول األطراف نحو تأمين وتطبي لمعوقاتا

المتخصصة ثم تقوم  االتإحالة التقارير إلى الوك ، حقلألمم المتحدة ماالتفاقيات األمين العا
بإبالغ  بدورهاالوكاالت المتخصصة بإعادة الموضوع بعد دراسته إلى اللجنة التي تقوم 

  .لمعنيةا ألطرافا ولمالحظاتها إلى د
لألمم  امالسيد األمين الع ىوإل تصةالمخ نتقديم هذه التقارير إلى اللجا نأ ورغـم  

اإلنسان وحقوق المرأة  قوقمن الرقابة الدولية على ضرورة احترام ح المتحدة، قد يحقق نوعاً
وذلك لسيطرة فكرة السيادة المطلقة لدى كثير من  اإللزام،أن هذا التقديم ليس له صفة  إالّ

ألحكام  طبقاً ولن الدإحيث  ،فيها اًالدول سواء كانوا أطراف في االتفاقية أم ليسوا أطراف
الدول، تملك سلطة  الدولي العام على غرار تلك الحكومات المركزية الموجودة داخل نونالقا

  .322ملزمةوالتشريعات ال اتالقرار ارإصد
  
  
  :اإلنسان حقوقل منتهكةال لشكاوى ضد الدو ديمبتق سماحال .3

ضد الدول التي  المختصةاللجنة  إلىوللدول تقديم شكاوى  ،جماعاتللألفراد ول يحـق  
 اًمهم وراًلحق تطهذا ا الدولو فراداإلنسان، ويعد منح األ وقمة ضد حقيتقوم بانتهاكات جس

  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان الفي مج وضرورياً
المتحدة ضد الدول التي تقوم  منظم حق األفراد في تقديم الشكاوي إلى األم وقـد  

ة لحقوق اإلنسان قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة يمبانتهاكات جس
االختياري الملحق  لمن البروتوكو )5- 1( نوالمواد م ،1970مايو  27الصادر في 

  .323والسياسية نيةالدولية للحقوق المد فاقيةباالت

                                                             
 .156 ص ،سابق مرجع ،سرحان العزيز عبد 322
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قبل شكاوى عدة شروط حتى تُ واالجتماعياشترط قرار المجلس االقتصادي  وقـد  
  :324تيمجموعات ضد الدول التي تقوم بانتهاك حقوق اإلنسان وهي اآلالاألفراد أو 

  

 اكات،مجموعة أفراد الذين يكونون ضحايا لهذه االنته أوفراد من جانب األ لشكوىتقديم ا. 1
  .نتهاكاتاال بهذهمباشر وحقيقي  لمأو من مجموعة أفراد على ع

ة وخطيرة ودائمة، وتعني الخطورة والجسامة هنا أن يمجس اكاتتكون هذه االنته نأ. 2
  .استعمالهعن التوقف  أوالتمتع بحقوقه  سانإلى عدم مقدرة اإلن ديانتهاك الحقوق يؤ

بدوافع  فوعةغير مر كانتإذا  ميةقبل الشكاوى المقدمة من جانب المنظمات غير الحكوتُ. 3
  .نتهاكاتبحدوث هذه اال ومباشرةحقيقية  عرفةولديها م ياسيةس
  .درنظر إلى الشكاوى مجهولة المصتكون الشكاوى معلومة المصدر، فال ي أن .4
 التحقيقطريقة ما مثل  بأيةبحثه والنظر فيه من قبل يكون موضوع الشكوى قد سبق  أالّ. 5

  .أو التسوية الدولية الدولي،
  

 مالشاكين له فرادتقدم يتبين أن هذه الشروط تطلبت ضرورة أن يكون األ وممـا  
على علم حقيقي  نهمأو لكو تهاكاتلهذه االن ضحاياصفة، وهذه الصفة تتوافر في كونهم 

على درجة من الخطورة  اكاتأن تكون هذه االنته رطويشتومباشر بهذه االنتهاكات، 
الفصل في موضوع  سبقوالجسامة، وأن تكون الشكاوى معلومة المصدر، وال يكون قد 

، 325األخرى ةأو كافة وسائل التسوية الدولي ،من قبل عن طريق التحقيق الدولي ىالشكو
الداخلية للحصول على  وا وسائل الطعندشترط أن يكون هؤالء األفراد قد استنفي وأخيراً

بهم وذلك بأن يكون هؤالء األشخاص قد  تآل تيال ةالجسيم اتعن االنتهاك شئةحقوقهم النا
  .البحث محلالشكوى  عالسلطات المختصة في دولهم في موضو إلى لجئوا بدايةً

في ضوء المواد  دةفي تقديم هذه الشكاوى إلى األمم المتح ألفرادعن حق ا وأمـا  
المدنية والسياسية  حقوقالملحق باالتفاقية الدولية لل ختيارياال للى من البروتوكوالخمس األو

  :326للشروط اآلتية فيخضع 1966لعام 

                                                             
  .167، ص مرجع سابق رحان،عبد العزيز س 324
 .167 ، ص) 1989، واإلعالن الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع :طرابلس (، العالقات الدولية في السلمرمضان بن زير،  325
  .مرجع سابق ختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،البروتوكول اال 326

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf


153 
 

  

  .نتهاكاتالضحايا لهذه اال فرادمن األ شكوىتقديم ال. 1
 ختيارياإلنسان طرف في البروتوكول اال وقضرورة أن تكون الدولة المنتهكة لحق. 2

ضد الدولة الطرف في  لشكوىقبل افال تُ سية،الدولية للحقوق المدنية والسيا باالتفاقياتالملحق 
  .لبرتوكولفي ا طرفاً توليس تفاقياتهذه اال

 اللجنةوالوطنية قبل اللجوء إلى  يةهؤالء األفراد الشاكين كافة الطرق المحل استنفاد. 3
  .المنصوص عليها في هذا البروتوكول ختصةالم
  .كوى معلومة المصدرضرورة أن تكون الش. 4
والتي تقوم بدورها  قها،المشكو في ح ولةبنظر الشكوى نظر الد *"اللجنة المختصة"لفت تُ. 5

خالل شهرين من تاريخ هذه اإلجراءات بإرسال أي تفسيرات أو بيانات كتابية عن موضوع 
 تقومين إلى قرار مع تنتهياللجنة، وتقوم اللجنة بدراسة الشكوى وبعد أن  ذهالشكوى إلى ه

  .بإبالغه إلى كل من الشخص الشاكي والدولة المشكو في حقها
  

  :دور الوكاالت الدولية المتخصصة في حماية حقوق المرأة .4
الوكاالت الدولية المتخصصة بدور حيوي وكبير في مجال حماية حقوق  تقـوم  
من أنشطة  تلع به تلك الوكاالوذلك من خالل ما تطَّ مة،اإلنسان بصفة عا وحقوقالمرأة، 
تلعبه في  نالدور الذي يمكن أ خاللمن  بتحقيق رفاهية اإلنسان، وأيضاً مباشراً ارتباطاًترتبط 

يتعلق بتطبيق االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة،  ماالرقابة على مدى سلوك الحكومات في
  :ياألت متخصصةوأهم ما تقوم به الوكاالت الدولية ال

للوكاالت  حيث يحـق :عن المرأة لألمم المتحدة المتخصصة بإرسال تقارير تقيام الوكاال .أ
 ولذلكتقارير عن حقوق اإلنسان والمرأة إلى األمم المتحدة،  بإرسال امالدولية المتخصصة القي

 1966 ماالقتصادية واالجتماعية والثقافية لعا حقوقمن االتفاقية الدولية لل) 18(نصت المادة 
 ممبها إليه ميثاق األ عهدواالجتماعي بموجب المسؤوليات التي  قتصاديالللمجلس ا"على أن 

في ميدان حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، أن يعقد مع الوكاالت المتخصصة ما يلزم من 
 عهدعن التقدم المحرز في تأمين االمتثال لما يدخل نصوص هذا ال بتقاريرترتيبات كما توافيه 

                                                                                                                                                                               
  .، ويجوز لها أن تعالج أي مسألة تتصل بحقوق اإلنسان1956لها المجلس االقتصادي واالجتماعي عام اللجنة شكّ* 
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تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي ويمكن  ا،في نطاق أنشطته
  .327"متثالعلى هذه الوكاالت بشأن هذا اال صةالمخت األجهزةاعتمدتها 
الصادر في  19/1979ي نفس المعنى قرار المجلس االقتصادي واالجتماع وأكـد  

ريح لب فيه من الوكاالت الدولية المتخصصة بحكم اختصاصها الصالذي طُ ،10/5/1979
بدراسة  لمتحدةا ممد األمين العام لألاألساسية، أن يزو والحرياتبحماية حقوق اإلنسان 

  .328مختصرة عن أنشطتها وبرامجها الخاصة بحقوق اإلنسان ئيةاستقصا
يتعدى دور الوكاالت المتخصصة الدولية من مجرد إرسال تقارير إلى األمم  وبذلـك  

حقوق اإلنسان والقضاء على كافة مظاهر التميز  ايةحم الالمتحدة إلى دور أكبر في مج
 وبأية أعمال أخرى في سبيل تحقيق هذا الهدف وه قيامهذه الوكاالت اللحيث يحق  لعنصري،ا

  .حماية حقوق اإلنسان
  

المختصة بمراقبة تطبيق االتفاقيات الدولية  لجانالمتخصصة في ال وليةالد التتمثيل الوكا .ب
أعطت بعض االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة فقد : لمرأةوا اإلنسانالخاصة بحقوق 

هذه  بيقتط عةبمراج ةوالوكاالت الدولية المتخصصة حق التمثيل في اللجان المختص
من االتفاقية الدولية ) 22(المادة  تمدتهوهذا ما اع ا،الدول األطراف بتنفيذه لتزاماالتفاقيات، وا

يحق للوكاالت " أنه نصت على التي 1979ضد المرأة لعام  يزيللقضاء على كافة أشكال التم
هذه  أحكاممن  أعمالهانطاق  يما يقع ف فيذيمثلها لدى النظر في تن منالمتخصصة أن توفد 

عن تنفيذ االتفاقية في  اريرالمتخصصة إلى تقديم تق تتدعو الوكاال أنوللجنة  تفاقية،اال
  . 329"أعمالهاالتي تقع في نطاق  التالمجا

  

المادة العاشرة من  نصمن ذلك : اإلنسان وقبحق عالتمت نكل الجهود الممكنة لتأمي لبذ .ج
تبنته الجمعية  لذيالعنصري ا لتمييزبخصوص القضاء على أشكال ا متحدةإعالن األمم ال

األمم المتحدة  تقوم"على أن  والذي يقر ،1963لعام  )1904( رهاألمم المتحدة بقرالالعامة 

                                                             
  .مرجع سابق االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 327

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf 
  .المرجع السابق 328
  .مرجع سابق، المرأة ضد زكال التمييشأجميع على  اءفاقية القضتا 329

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf


155 
 

 يبعمل كل ما في وسعها للتشجيع عل لحكوميةمتخصصة والدول والمنظمات غير اوالوكاالت ال
إلغاء التمييز  األخرى،اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية 

مناسبة  بيرالتمييز للتوصية بتدا هذاوتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل . العنصري بكافة أشكاله
  .330" والقضاء عليه كافحتهلم وفعالة

أو  ينيةأو د عرقيةإعالن األشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو  فيجاء  وكذلـك  
المتخصصة  ظماتتساهم المن أنب ،1992لعام  لجنة حقوق اإلنسان هلغوية، والذي تبنت

اإلعالن في مجاالت  االمذكورة في هذ ئوأجهزتها في التحقيق الكامل للحقوق والمباد
 لعام الصادر عن الجمعية العامة )52/134(رقم لقرار كذلك جاء في ا ختصاصاتها،ا

 وارتطلب من الدول والمنظمات الحكومية والمنظمات المتخصصة إجراء ح إنها ،1997
والحريات األساسية والدفاع عنها  نمن أجل جعل فهم حقوق اإلنسا تمثمر ومشاورا

  .331يتهاوحما
  

الفقرة  حيث تقضـي :ة بحقوق اإلنسان إلى الوكاالت المتخصصةالخاص يرإرسال التقار. د
للحقوق االقتصادية  دوليمن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من العهد ال )ب(الفرعية 

السكرتير العام لألمم المتحدة إلى الوكاالت المتخصصة  لوالثقافية، بأن يرس االجتماعيةو
أعضاء في تلك  لدول األطراف في العهد والتي هي أيضاًمن التقارير التي ترسلها ا صوراً

 لوثائقها فيه التقارير بأمور في مسؤوليات هذه الوكاالت طبقاً تعلقالوكاالت، بالقدر التي ت
  .332الدستورية

  

الوكاالت  فقد أصـدرت :األساسية وحرياتهإصدار مواثيق دولية بخصوص حقوق اإلنسان . ه
 اسية،األس وحرياتهالمواثيق الدولية بخصوص حقوق اإلنسان المتخصصة العديد من  ةالدولي

سواء في صورة توصيات أو إعالنات أو قرارات أو اتفاقيات، وقد تمثل ذلك في العديد من 

                                                             
  .8/8/2013تاريخ الزيارة . ء علي جميع أشكال التمييز العنصريإعالن األمم المتحدة للقضا 330

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b009.html 
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ومنظمة  لدوليةمنظمة العمل ا مثلمن المنظمات  لعديدا درتهاالمواثيق الدولية التي أص
  .333اذية وغيرها كل في نطاق اختصاصهاليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغ

  

 انطالقاً المرأة، بقضية كبيراً اهتماماً المتحدة األمم منظمة أولت فقد ومن خالل ما تقدم  
اإلنسان، ولم  حقوق تحت تندرج متساوية من حقوق والنساء للرجال بما المنظمة هذه إيمان من

ت واالتفاقيات العامة بحقوق اإلنسان يقتصر اهتمام المجتمع الدولي بالمرأة في مجال اإلعالنا
بل أكد اهتمامه أيضاً بإصدار وإقرار اتفاقيات خاصة حيث سيتم التطرق إليها في المبحث 

 .الالحق
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  الثاني المبحث
 المرأة ضد التمييز أشكال جميع للقضاء على الدولية تفاقيةباال التعريف

  *"سيداو"

  
   

نه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تقدم حقوق أعلى ": تفاقيةاجة هذه االر ديبـتق  
ن هذا أ اإلنسان ومساواة المرأة فإنه ال يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها ونعلن مجدداً

لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان وعقبة أمام مشاركة  نتهاكاًاالتمييز يشكل 
حياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية النساء والرجال على قدم المساواة في ال

أن هذه االتفاقية  ىوهنا البد من اإلشارة إل ،334"ويعيق نمو ورخاء المجتمع واألسرةلدولهن 
نها تتخذ التدابير إت المساواة أمام القانون من حيث تتقدم على سائر االتفاقيات التي ضمن

لرجال والنساء في الميادين السياسية واالقتصادية الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين ا
لزم الدول بالعمل على تعديل األنماط االجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق وتُ ،واالجتماعية

وقد شملت كافة  ،نها تطالب بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامةأ، كما بالجنسين
 محدداً ما في االتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعاًأهم و. المجاالت المتعلقة بقضايا المرأة

  .وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري وفعلي في أوضاع المرأة
  

والرجل، في  المرأة نفي الحقوق بي ةمن ثالثين مادة تتعلق بالمساوا االتفاقية فـتتأل  
 المرأةعدم التمييز بين  إلى تدعو بمعنى آخر أنها افية،المدنية والسياسية والثق نالميادي عجمي

التي يقوم بها الرجل، مما  األعمال لوالرجل في مجاالت العمل، فالمرأة تستطيع أن تقوم بك
 ،الرجلنفسها التي يحصل عليها  رواألج لتوظيفيعطيها الحق أن تحصل على فرص ا

إلى سن  ى االتفاقيةالموقعة عل ولجميع الد تدعوال تكتفي بإعطاء النصائح بل هي  واالتفاقية
بين  ةللتعجيل بالمساوا الخاصة بيربما فيها اتخاذ التدا التمييز ضد المرأة، عالقوانين التي تمن

                                                             
سم االتفاقية جاءت لفظة سيداو من تجميع األحرف األولى الوقد ، لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء ع: السيداو* 
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 والثقافية التي تجعل من التمييز الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات لتعديل األنماط االجتماعية
  ."متمادياًعرفاً "
  

 التي والدراسات التقارير خالل من أو والتوصيات االتفاقيات من الدول أخذت دـلق  
 االقتصادية األوضاع مع يتالئم بما القواعد من العديد االتفاقيات هذه وتنفيذ تطبيق ترافق

 ضمان لغرض فيها االجتماعي والوعي الحضاري التطور مع يتناسب وما لها، واالجتماعية
 ،أحكام من تفاقياتاال هذه تتضمنه ما تطبيق على والحرص العمل مستويات من أدنى حد

 األمر ،باالتفاقية جاء مما أكثر بمستوى يكن لم إن ،االتفاقية بمستوى الوطني التشريع وجعل
 تنصب التي االلتزامات تشكل كما للعمل اًدولي اًتشريع تعد الدولية االتفاقيات نأ يعني الذي
 المتزايد الدور لىإ نظروبال العمل، مجاالت في دولة لكل لدوليا األفق االتفاقيات هذه عليها
 اتفاقها عند أو ،الوطنية لتشريعاتها وضعها عند الدول هذه فإن العربية الدول في العاملة للمرأة
 العمل لمستويات احترامها تؤكد وأن البد العمل مستويات من معين مستوى على بينها فيما

  .المرأة عمل ذلك في بما المجاالت كافة في الدولية
 هذا أن العاملة للمرأة خاصة حماية بفرض االهتمام مجال في به المسلم نـوم  
 أعقاب في الدولية العمل منظمة إنشاء مع وخاصةً محلياً يكون أن قبل اًدولي كان االهتمام
  .األولى العالمية الحرب

  أول 1979 عام الصادرة المرأة ضد التمييز عدم اتفاقية تعتبر ال عامة وبصفـة 
 فقد المرأة، ضد التمييز لغاءبإ تتعلق التي المتحدة األمم عن ةالصادر قياتواالتفا اإلعالنات

 المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء إعالن باسم عرف لها تمهيد االتفاقية هذه سبق
  .االتفاقية فيها وقعت يالت الثغرات لتغطية جاء اختياري بروتوكول وتبعها

  

  :المرأة ضد التمييز كالأش جميع على القضاء إعالن: أوالً
 الثالثة الفرعية واللجنة المرأة، بوضع الخاصة اللجنة مع بالتعاون اإلعالن هذا درـص  

 باإلجماع العمومية الجمعية قبل من عليه الموافقة تمت وقد المتحدة لألمم العمومية الجمعية من
  .1967نوفمبر 7 في المنعقدة جلستها في

 في والمرأة الرجل بين المساواة في تبحث مادة، ةرعش حدىا من اإلعالن فـويتأل  
 إعطاء أهمية على اإلعالن شدد وقد ،بينهما التمييز أشكال كل إزالة إلى وتدعو الحقوق جميع
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 والعهد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وهي السابقة، االتفاقيات في وردت التي حقوقها المرأة
 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد يةوالسياس المدنية بالحقوق الخاص الدولي

 حقوقاً اإلعالن تضمن السابقة االتفاقيات ذكرتها التي الحقوق هذه إلى إضافة ،335واالجتماعية
  :336منها للنساء أخرى

 واإلدارة التمتع وحق رثواإل التملك في المرأة حق اإلعالن ذكر :المدنية الحقوق في. 1
 دون من وتغييرها الجنسية اكتساب وحق الزواج أثناء كتسبتهاا التي حتى ،بأموالها والتصرف

  .زوجها جنسية أخذ على الزوجة إجبار
  

 المرأة بين تمييز من فيها كان ما جميع إلغاء اإلعالن أوجب: الجزائية األحكام في. 2
 الحاجة إلى الدولي القانون اتفاقيات من اتفاقية في إشارة أول المواد هذه وتتضمن والرجل،

 ذات الثالثة المادة وتعتبر التمييز، إلغاء إلى القومية االهتمامات وتوجيه العام الرأي تنوير إلى
 بالمرأة، للنهوض ضخمة مساهمة تقديم المتحدة لألمم فيه يمكن ميداناً تمس ألنها قصوى أهمية

 الكرامة في والنساء الرجال جميع بين للمساواة الفعلي العمل صوب االتجاهات تغيير وهو أال
  .المجتمع في بها القيام والرجل للمرأة يمكن التي المختلفة واألدوار

  

 على وتوابعها التعليم معاهد إلى الدخول حق في المساواة اإلعالن ذكر: التربية حقوق في. 3
 المدرسية المنح من االستفادة حق وفي المعلمين، وتعيين البرامج اختيار وحق أنواعها اختالف

  . ورفاهيتها العائالت صحة لتأمين المفيدة التربوية اتالمعلوم ومن
  

 وفي المهني التدريب حقوق في المساواة اإلعالن أقر: جتماعيةواال قتصاديةاال الحقوق في .4
 العادل واألجر المعاملة في والمساواة الترقية حق وفي واالستخدام المهنة ونوع العمل اختيار

 طلب" وأخيراً األجر، المدفوعة األمومة إجازة في أةالمر حق وعلى قيمته، في المتساوي
 المختصة وقوانينها دساتيرها في المساواة مبدأ إدخال المنظمة في الدول األعضاء من اإلعالن

 لتثقيف الالزمة التدابير واتخاذ لذلك المخالفة األعراف أو القوانين كل وإلغاء بالموضوع،
  .العاشرة المادة عليه تنص كما ،"االتجاه هذا نحو العام الرأي

                                                             
  . 23/5/2013تاريخ الزيارة . إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 335
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 المتحدة األمم بسياسة عاماً رسمياً بياناً المرأة ضد التمييز على القضاء إعالن ويمثـل  
 يعلن وهو الجنس، بسبب التمييز على والقضاء الحقوق في والمرأة الرجل بتساوي يتعلق فيما

 األمم عن صادرةال السابقة الدولية الصكوك من كثيراً تضمنتها المبادئ من سلسلة ويؤكد
 التمييز على القضاء على شدد أنه اإلعالن هذا يميز ما ولعل المتخصصة، والوكاالت المتحدة

 إسهام أن وعلى اإلنسان، كرامة مع يتنافى المرأة ضد التمييز أن على أكد فقد المرأة ضد
  .الميادين جميع في بلد لكل الكاملة التنمية في منه البد المرأة

  

  : )سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء يةاتفاق: ثانياً

 العديدة والمواثيق العهود كفاية عدم إلى االتفاقية هذه إليجاد السعي في السبب يعـود  
 خاصة اتفاقية وجود من بد ال كان لذا المرأة، ضد الموجودة التمييز إلغاء أشكال في السابقة
 أن سبق التي التعهدات جميع يتضمن المرأة لحقوق ياًعالم إعالناً جوهرها في تكون بالمرأة
 اتفاقية جاءت .المرأة ضد التمييز بإلغاء يتعلق فيما المتحدة األمم مواثيق متفرق بشكل أقرتها

وتمكينها في  االمرأة وإعادة حقوقه نصافإل ويلةضمن جهود األمم المتحدة الط "سيداو"
معاهدة  أولفي  1945روع وألول مرة عام هذا المش إرهاصاتابتدأت  ثحي ،337مجتمعاتال

حت إلى قضية مساواة الرجل والمرأة في الحقوق لتتوالى بعد ذلك دولية من نوعها لم
في إشاعة هذا المفهوم ونشره وتعميمه في المجاالت المدنية والسياسية  القرارات الدولية تباعاً

 1979 في العام" سيداو"قية الخاصة إلى االتفا وصوالً ،لخإ.... ..واالقتصادية واالجتماعية
المجمع عليها  اتاالتفاقي أكثرمن  "وسيدا"عتبر اتفاقية وتُ ،1981 العاموالتي دخلت حيز التنفيذ 

 أكثرمن نفسه في الوقت  وتعتبرفي األمم المتحدة بعد االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان، 
  .موقعة عليها على بنودهاالمتحدة التي تتحفظ الدول ال مماالتفاقيات في األ

ية القضاء على جميع أشكال التفاق الجوانب الشكلية هذا اإلطار سنقوم بدراسةفي و  
التمييز ضد المرأة من حيث التوقيع والمصادقة على االتفاقية والتحفظات عليها، كما سيتم 

والعمل، حق التطرق إلى مضمون االتفاقية من حيث التعريفات، الحقوق السياسية، حق التعليم 
  .األهلية القانونية، والهيكل اإلداري والنفاذ والتوقيع والتحفظ
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  :"سيداو"الشكلية التفاقية  الجوانب. 1
وهي  تية،اآل اإلجراءاتال تخرج عن  الكنه "سيداو"اتفاقية  إبراممراحل  تتنـوع  
خالل ويمكن حصرها من  ،الدولية اتأو المعاهد اتمشتركة بين جميع االتفاقي إجراءات

  :ةتيالفروع اآل
  

  :"سيداو"والمصادقة على اتفاقية  التوقيع. أ
هي معاهدة دولية تم  "سيداو"ضد المرأة أو  زالقضاء على جميع أشكال التميي اتفاقية  

عرضها للتوقيع  تمقبل الجمعية العامة لألمم المتحدة و من، 18/12/1979اعتمادها في 
 أول في "سيداو" اتفاقية على التوقيع باب فُتحو، )180/34( رقم واالنضمام بالقرار تصديقوال

كانت السويد أول دولة توقع وقد  ".وثيقة حقوق دولية للنساء" وصف بأنهاوتُ، 1980 مارس
 العربية الدول أما ،1981سبتمبر  3 فيالتنفيذ  يزلتدخل ح 1980 ويولي 2على االتفاقية في 

 ومن المتحدة، العربية واإلمارات عمان، قطر: دول ثالثة باستثناء جميعاً عليها وقعت فقد
 ماليزيا تركيا، بنغالديش، باكستان، :االتفاقية كالً من إلى انضمت التي اإلسالمية الدول

 الواليات سويسرا،: مثل االتفاقية على تصادق لم إسالمية غير دوالً هناك أن كما واندونيسيا،
  .338وليسوتو سطىالو أفريقيا الكاميرون، األمريكية، المتحدة

وقد ، دولة) 186( قيةاالتفا إلى انضمتصادقت أو  ،2009 من العام مايو وبحلـول  
التحفظات على  عضبعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على االتفاقية بقدمت 

 عند مكتوبة* "تحفظات" قدمت التي الدول عدد بلغ فقد ذلك إلى إضافةفيها،  ردبعض ما و
 الهند الدول هذه بين ومن دولة، )55( االتفاقية على مصادقتها أو امهاانضم أو توقيعها

   .339صفحات ثالث تحفظاتها حجم بلغ التي وبريطانيا
  

  ":يداوس"على اتفاقية  التحفظات. ب

                                                             
د النسائي اإلسالمي اإلتحا :القاهرة (، يفعاليات الملتقى العلم: وضع المرأة في القوانين الدوليةإبراهيم أبوحديد،  ةفريد 338

  . 82-79 .، ص ص) 2002العالمي، 
و لتحديد وجهة أغبة في عدم التنفيذ بأحد نصوصها بداء الرإلهو إجراء قانوني تلجأ إليه إحدى الدول المشتركة في تلك المعاهدة * 

وقد سمحت  و التصديق عليها أو االنضمام لها،أة م ذلك عند التوقيع على المعاهدنظرها في تفسير ما غمض من بنودها سواء ت
 .اتفاقية سيداو للدول األطراف بإبداء التحفظات على نصوصها في حاالت معينة ومحددة

 .82، ص سابقالمرجع ال 339
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وسيلة معمول بها في القانون الدولي، وهي إمكانية تتيحها اتفاقية فيينا  اتـالتحفظ  
من جانب  إعالن"التحفظ بأنه  االتفاقيةفت هذه ، وقد عر6919 عامقانون المعاهدات الصادرة ل

وتصدره دولة ما حينما توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها  ،كانت صيغته أو تسميته واحد، أياً
إبعاد أو تغيير األثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في  هأو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة ب

  .340"تطبيقها على تلك الدولة

 على بناء بنودها بعض على التحفظات بإبداء وقعتها التي للدول االتفاقية سمحـت  
 ،341وغرضها لموضوعها منافياً يكون تحفظ أي إبداء يجوز ال أنه على منها، )28( المادة

 باطالً يعتبر لموضوعها منافياً يكون االتفاقية هذه آلية حول تحفظ أي فإن آخر وبمعنى
  .342عليها الموقعة الدولة مواجهة في سارية ةاالتفاقي وتبقى ويحذف

 إذ االتفاقية، توقيع رفضت التي الدول بعض عند إشكاالً النقطة هذه سببت وقد هـذا  
 يخالف ما" وغرضها االتفاقية روح مع يتعارض تحفظ أي إبداء يجوز ال" عبارة في رأت
  .343الدولي القانون قواعد من أساسية قاعدة

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء لجنة لدى قلقاً فظاتالتح كثرة سببت ولقـد  
 للجنة العمل وخطة فيينا إعالن حث كما وشموليتها، التحفظات عدد من تخوفت التي المرأة

 سحبها على المنضمة الدول وحث االتفاقية، على التحفظات مراجعة متابعة على المذكورة
 االتفاقيات قانون مع تتنافى التي تلك أو االتفاقية، وهدف غاية منها يناقض ما وخصوصاً

 بغية التحفظات لهذه منتظمة مراجعة إلـى "بيجين عمـل إعالن منهاج" دعا وكذلك الدولية،
 يتعلق فيما وخاصة الدول من قليل عدد إالّ ذلك يفعل لم أنه إالّ ،)ج230( الفقرة سحبها

  .344الثقافية والممارسات بالقوانين المرتبطة بالتحفظات

                                                             
  .22/8/2013تاريخ الزيارة  .مالءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية والحق في التحفظ ،جميلة المصلي 340

http://www.maghress.com/attajdid/65405 
  .مرجع سابق، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 341
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 .65 ، ص) 2003دراسات المرأة، 
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 "سيداو" اتفاقية داخل نص وجود عدم إلى التحفظات، إلزالة الدعوة في السبب يعـودو  
 جاء هنا من وغرضها، االتفاقية جوهر تناقض التي التحفظات لرفض داخلية آلية يحدد

بأنه كان هناك  علماً، 345التحفظات هذه من التخلص وجوب على ليؤكد االختياري البروتوكول
 .2000346 امع لحفظات الدول بحلوت غاءعام إلل ولياتجاه د

  

  :"وسيدا"اتفاقية  مضمون. 2
 إلى تدعو فهي المرأة، لحقوق دولية مدونة تشكل مادة ثالثين من االتفاقية تتألـف  
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحريات بجميع التمتع حق في والمرأة الرجل تساوي
 بين تربط أنها كما العالم، رفاه إلى تؤدي وتامة لةكام تنمية إلى تدعو كما والسياسية، والمدنية
  .الميادين جميع في الرجل مع المساواة قدم على المرأة مشاركة وبين السالم قضية

 واألنماط القانون في للمرأة المتكافئة غير المعاملة االتفاقية تتناول ذلك على وعـالوة  
 والعمل التعليم فرص في والمساواة ة،العام الحياة في المشاركة في المرأة وحق الثقافية،
 أشكال جميع على القضاء اتفاقية وتشير الصحية، الرعاية توفير في المرأة ضد والتمييز
 إمكانية إلى بالتعليم المتعلقة مادتها وتشير للمرأة اإلنجابية الحقوق إلى المرأة ضد التمييز

أشكال  يععلى جم ة القضاءاتفاقي وتشير .347األسرة بشأن ومشورة معلومات على الحصول
في قسمها األخير إلى ماهية التدابير الواجب اتخاذها لضمان تمتع المرأة  رأةالتمييز ضد الم

 عامة وبصفة ،348األطرافالدول  تزاماتالعائدة لها وتضع آلية لإلشراف على ال قبالحقو
 :اآلتي النحو على ذكرها يمكن أجزاء ستة إلى االتفاقية تنقسم

  

  :والتدابير تعريفاتال: أوالً
 على يتم تقييد أو استبعاد أو تفرقة أي" بأنه المرأة ضد التمييز المادة هذه تُعرف: األولى المادة
 الجنس أساس على للمرأة االعتراف من النيل أغراضه أو آثاره من ويكون الجنس أساس
 والمرأة، لرجلا تساوي أساس على للمرأة االعتراف من النيل أغراضه أو آثاره من ويكون

                                                             
 .69 ، صالمرجع السابق 345 
 .205 ، صمرجع سابق، نهى القاطرجي 346
 .30-29 .، ص ص) 2003دار الفكر، : دمشق( ، المرأة العربية السورية في عقد المرأة الدوليعبد الفتاح إسماعيل،  347
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 والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الميادين في األساسية والحريات اإلنسان بحقوق
 بها تمتعها أو الحقوق بهذه للمرأة االعتراف إبطال أو آخر ميدان أي في أو والمدنية

  .349"لها وممارستها
القضايا  لكل تعتبر حجر األساس المادة هذه بأن في هذا الصدد الباحثة وتـرى  

المتعلقة بالتمييز القانوني أو الواقعي الذي يمكن القياس عليه للقضاء على كافة أشكال التمييز، 
الموقِّعة على  الدولةكانت هناك تحفظات من قبل  وعلى االتفاقية، ول لتصديقا دألن مجر

اة، باعتبارها هذه المادة تكفي للعمل في سبيل تحقيق المساو ناالتفاقية على مواد أخرى، فإ
 ءللقضا موسةاالتفاقية الدوَل باتخاذ خطوات مل لزِموتُ ،جوهر االتفاقية وأساسها القانونيتمثل 

  .على التمييز ضد المرأة
  

 الدول من الطلب على االتفاقية من الثانية للمادة المكونة السبعة البنود تقوم :الثانية المادة
 واللوائح األحكام كافة في المرأة ضد التمييز زالةإ على تعمل التي القوانين إيجاد األعضاء

 ذلك في بما أعراف أو تقاليد عن ناتجة أو أشخاص عن صادرة األحكام هذه كانت سواء
 على العقوبات فرض طريق عن بالقوة القوانين هذه فرض على والعمل األسرة، قوانين

  .عليها التمييز وقوع حال في الشكاوى لتقديم المرأة أمام المجال وإتاحة المخالفين
 كل على السيطرة إلى تسعى التي االتفاقية جوهر سابقتها مع المادة هذه وتشكـل  
 آخر إلى نطاق من تتنقل االتفاقية نجد لذا بلد، بكل الخاصة والقانونية التشريعية النواحي
 إلى الوطنية المحاكم أعمال إلى القانون إلى الدستور مستوى من تبدأ فهي ونظام بتدرج
 تعديل أولهما :متكاملين بمستويين وتُختم األفراد، مستوى إلى العامة السلطة تصرفات مستوى

 قوانين أحكام جميع إلغاء وثانيهما ،)االتفاقية نظر وجهة من(تمييزية  تُعتبر تشريعات أية
 .350واألحكام التشريعات من لغيرها ناسخة االتفاقية باعتبار الوطنية العقوبات

  

 الميادين والسيما الميادين جميع في األطراف الدول تتخذ أن على تنص: ثالثةال المادة
 لكفالة التشريع، ذلك في بما المناسبة التدابير كل والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 األساسية والحريات اإلنسان حقوق ممارسة لها لتضمن وذلك الكاملين، وتقدمها المرأة تطور
  .351بها والتمتع
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 وحدها بالمرأة خاصة معاييراً أو أحكاماً القوانين تضمين المادة هذه تحظر: الرابعة المادة
 أن على المساواة تحقيق في اإلسراع بهدف مؤقتة بصفة فقط بذلك تسمح أنها إالّ الرجل دون
 التدابير اعتبار عدم على أيضاً المادة تنص كما المساواة، بلوغ بمجرد األحكام هذه تُلغى

 في الواردة التدابير ذلك في بما األمومة حماية أجل من األطراف الدول تتخذها التي الخاصة
 اتخاذ "اإليجابي اإلجراء"بــ  ويقصد إيجابياً، إجراء بل ،352تمييزياً إجراء االتفاقية هذه

 تتضمن قد اإلجراءات هذه ومثل والمرأة الرجل بين المساواة تعجل خاصة إجراءات الحكومة
 والحصول والجامعات بالمدارس وااللتحاق السياسية األحزاب في المشاركة في للمرأة فضليةأ

  . 353البلد في قيادية مراكز على
عامة يحق للدول تبنِّي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة، وهذا وفقاً  ةـوبصف  

ت المرأة ى إذا منحألنه أحياناً حت "بيالتمييز اإليجا"ــ وهو ما يعرف ب الرابعة؛ للمادة
 معاملة متساوية واقعل في الأنها ستعام ئياًفإن ذلك ال يضمن تلقا ريةمساواة قانونية ودستو

أن تتحقق المساواة الفعلية، كالمساواة  إلىمؤقتة  دابيرلذلك تستخدم الدول ت ،"يةواقع اواةمس"
ف في المساواة في وبمجرد بلوغ الهد في التعليم واالقتصاد والسياسة،في تكافؤ الفرص 

  .المعاملة وتكافؤ الفرص تصير التدابير غير الزمة ويجب إيقافها
  

 المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ أن وجوب على المادة هذه نصت :الخامسة المادة
 التحيزات على القضاء تحقيق بهدف والمرأة الرجل لسلوك الثقافية األنماط في تعديل لتحقيق

  . 354للمرأة النمطية األدوار على العرفية، والقضاء والعادات
التدابير الالزمة للقضاء على  تخاذالدول األطراف ا على الخامسة للمادة اًـفقوو  

الرجل والمرأة التي  لوكاألنماط االجتماعية والثقافية لس لوتعدي جنسين،األدوار النمطية لل
تفهماً  ألسريةأن تكفل تضمن التربية ا يهاكما عل. قهفكرة دونية أحد الجنسين أو تفو تكرس

 طفالاأل ئةبالمسؤولية المشتركة لكلٍّ من النساء والرجال في تنش فلألمومة، واالعترا صحيحاً
  .والعناية بالشؤون األسرية

  

                                                             
.المرجع السابق  352 
 ،       د العربيةوالبال دليل خاص بمنسقات تعليم حقوق اإلنسان في األردن: خبرتنا المحلية وبكلماتنا الخاصة من نانسي فلورز، 353
  .31-30. ، ص ص) 1998الدار العربية للنشر، :بيروت( 

  .مرجع سابق، لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء ع 354
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf


166 
 

 في بما المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ أن وجوب على نصت: السادسة المادة
  .355بالمرأة االتجار أشكال يعجم لمكافحة التشريع ذلك

 حماية لضمان جديدة إضافية وسائل عدة على) 2،6( موادها في االتفاقية وقد نصـت  
 هذه وأهم االتفاقية هذه أحكام بتطبيق التام والتزامها األطراف، الدول جانب من المرأة حقوق

  :356يأتي ما الوسائل
 عليـه .المرأة ضد التمييز على ضاءالق على تعمل سياسة بتطبيق األطراف الدول التزام. 1

  :357يأتي بما القيام األطراف الدول هذه على فإن
  .الوطنية والقوانين الدساتير في والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ إدماج. أ

  .المرأة ضد التمييز لحظر الجنائية السيما التشريعية، التدابير اتخاذ. ب
  .االتفاقية في الواردة المرأة وقحق على الوطنية القضائية الحماية بسط. ج
  .المرأة ضد التمييز أشغال من شغل أي ممارسة عن الدول هذه في السلطات امتناع. د

 منظمة أو شخص أي من الصادر المرأة ضد التمييز لمنع والكافية المناسبة التدابير اتخاذ .هـ
  .مؤسسة أو
  .المرأة ضد يزاًتمي تشكل التي القائمة القوانين لكل الفوري اإللغاء. و

  

 عليه نصت ما وهذا المرأة، وضع وتطور بتقدم الكفيلة المناسبة التدابير باتخاذ الدول التزام. 2
 أشغال كافة على القضاء على األطراف الدول حثت عندما االتفاقية هذه من الثالثة المادة

 باتخاذ االتفاقية في األطراف الدول قيام ضرورة هو المادة هذه نص ومفاد المرأة، ضد التمييز
 حقوق تمارس لكي حدودها داخل المرأة وضع وتقدم تطور ضمان أجل من المناسبة التدابير
 أكدته أيضاً وهذا الرجل مع المساواة قدم على األساسية حرياته وكذلك كاملة، اإلنسان

 ختاميةال الوثيقة مثل الصلة ذات الدولية والمؤتمرات بالمرأة الخاصة العالمية المؤتمرات
  .1994358 القاهرة العام في عقد الذي والسكان للتنمية الدولي للمؤتمر

  

                                                             
  .مرجع سابقال 355
 . سابقالمرجع ال 356
، رسالة دكتوراه غير منشورة، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية: حقوق المرأة في المواثيق الدوليةأسامة عرفات،  357

 .120 ، ص) 2003كلية الحقوق، ، أسيوط أسيوط، جامعة(
  .122، ص المرجع السابق 358
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 من) 4( المادة نصت حيث التمييز، على بالقضاء الخاصة التدابير باتخاذ الدول التزام. 3
  :359اآلتي على االتفاقية

 بين ليةالفع بالمساواة التعجيل تستهدف مؤقتة خاصة تدابير األطراف الدول اتخاذ يعتبر ال. أ
 في التكافؤ أهداف تكون عندما التدابير بهذه العمل وقف يجب بل تمييزا والمرأة الرجل
  .تحققت قد والمعاملة الفرص

 الواردة التدابير ذلك في بما األمومة، لحماية خاصة تدابير األطراف الدول إتخاذ يعتبر ال. ب
  .تمييزياً إجراء االتفاقية هذه في

  

  :اسيةالسي الحقوق: ثانياً
  : اآلتي النحو على ذكرها يمكن مواد ثالثة يتضمن الجزء من االتفاقية وهـذا  

  

 على للقضاء المناسبة التدابير جميع اتخاذ إلى األطراف الدول المادة هذه تدعو: السابعة المادة
  .360للبلد والعامة السياسية الحياة في المرأة ضد التمييز

 المرأة حصول إلى البلدان من كثير في السياسية المرأة مشاركة إلى الدعوة أدت فقـد  
 كما العالم، في النيابية المجالس من العديد في وشاركت الترشيح، وحق االنتخاب حق على

 .منها النسائية وخاصة الحكومية وغير الحكومية المنظمات في كبيراً دوراً للمرأة أصبح
   .الكويت دولة سوى العربية الدول من عليها يتحفظ لم االتفاقية من المادة هذه أن ويذكـر

  

 المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ أن ضرورة على المادة هذه نصت: الثامنة المادة
 على حكومتها تمثيل فرصة تمييز، أي ودون الرجل، مع المساواة قدم على للمرأة لتكفل

  .361الدولية المنظمات أعمال في واالشتراك الدولي المستوى
 المتحدة األمم قبل من دولياً اهتماماً نجد لهذا السابقة بالمادة الصلة وثيقة المادة هذه إن  

 منظمة في قيادية مراكز منهن بعضاً ولت حيث الدولية، المنظمات في المرأة إشراك أجل من
 عام حتى المتحدة لألمم العليا اإلدارة في النساء نسبة أن هنا بالذكر وجدير المتحدة، األمم

                                                             
  .سابق مرجع، التمييز ضد المرأة لأشكايع القضاء على جم اتفاقية 359
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 تتعدى العام لألمين الوكالة منصب في نسبتهن تكاد ال فيما )%13(تتجاوز  ال ،1993
 بلغت المتحدة األمم موظفي من النساء نسبة فإن 2006عام  في إحصائية وحسب ،)2.3%(
)38.9%(362.  

على الدول القضاء على التمييز ضد المرأة في  يجب  والثامنة السابعة نللمادتي اًـوفقو  
والعامة للبلد، من خالل إعطائها الحق في التصويت واالنتخاب والترشيح  سيةياالس حياةال

والنقابات على قدم المساواة مع  منظماتوال لسياسيةوشغل المناصب والمشاركة في األحزاب ا
  . الرجل

اركة في أعمال المنظمات كما ينبغي منح النساء فرصاً متساوية لتمثيل حكوماتهن والمش
  .سبيل المثال علىالجامعة العربية،  ، وكذلك المنظمات اإلقليميةلمتحدة وغيرهاا مكاألم الدولية

  

 الجنسية اكتساب في الجنسين بين بالمساواة االتفاقية من المادة هذه نادت: التاسعة المادة
  .جنسيته الزوج غير إذا جنسيتها تغيير الزوجة على يفرض ال وأن بها واالحتفاظ
 الحق يعطي تونس، باستثناء العربية، الدول كل في لجنسيةا قانون أن نجد بينمـا  

 ونتيجة ال، أم الجنسية نفس تحمل زوجته كانت سواء ألطفاله جنسيته يمنح أن في فقط لألب
 يصبح قد كما وطنهن، في أطفالهن تربية في قاسية مشكالت من النساء آالف تعاني لذلك

  .363العمل أو الصحية الرعاية أو المجاني التعليم فقد ضحية األحوال من كثير في األطفال
: التالية العربية الدول فقراتها احدى أو على) 9( المادة على تحفظت قد أنه يذكـر  

 جزر عليها تتحفظ ولم مصر ولبنان، العراق، تونس، الجزائر، ،*األردن، الكويت، المغرب
  .ليبيا واليمن القمر،

  :، هماانأساسي التزامان اسعةالت في المادة درو أنهعامة نجد  ةـوبصف  
أو  لجنسيةالرجل في اكتساب ا مساوياً لحق قاًمنح المرأة حتُ نب الدول األطراف بألَتطا. 1
ض أجنبي أو تُفر منأو االحتفاظ بها، حيث ال تطالَب بتغيير جنسيتها بسبب الزواج  يرهاتغي

  .عليها جنسية الزوج

                                                             
: بيروت(  ،اإلسالميوالعمل السياسي من المنظور التربوي  رأةفي الم نوثةاألالتعارض بين عنصر  جوانبعدنان حارث،  362

 . 155-154 .ص ص ،) 1995 ،المتحدة األممكتاب 
  20/5/2012تاريخ الزيارة  .للنساء على الصعيد الدولي والمحلي اإلنسانية قانونيةالحقوق الدعد موسى،  363
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في  صدر أنه بالذكر وجدير .لق بجنسية أوالدهماالمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتع إعطاء. 2 
القانون الجديد  من )11(الجنسية الليبية، المادة  امأحك نبشأ ،2010 عامل )24(قانون رقم  ليبيا

  .364واآلباء األجانب لليبياتتقضي بمنح الجنسية الليبية ألبناء السيدات ا
  

  :والعمل التعليم حق: ثالثاً
  :اآلتي النحو على ذكرها يمكن مواد خمس على الجزء هذا يشتمـل  
 بما التعليم، وأنواع المناهج في والرجل المرأة بمساواة العاشرة المادة تنادي :العاشرة المادة

 في والرجل المرأة دور عن النمطية المفاهيم وإزالة والمتكرر، المتقدم المهني التدريب ذلك في
  .الدراسية المناهج في األسرة تنظيم علوماتم وإدخال الرياضية األلعاب في والمشاركة األسرة

األطراف بالقضاء على التمييز ضد  االتفاقية الدول من العاشرة لزِم المادةتُ ثـحي  
تذهب أبعد  لب ،االتفاقية في إتاحة الفرصة في التعليم فقط حثوال تب ،ميدان التعليم فيالمرأة 

لكال الجنسين، وتطالب بإعطاء المرأة المناهج التي يجب أن تكون نفسها  حتوىمن ذلك إلى م
من المرأة  على أي مفهوم نمطي عن دور كل في المنح الدراسية، وبالقضاء فرصنفس ال

اللواتي  تل الجهود من أجل خفض أعداد الطالباوبأن تُبذ ليم،والرجل على جميع مستويات التع
  .يتركن الدراسة

  

 من اتخاذه الحال يقتضي ما جميع اتخاذ ىإل األطراف الدول تدعو :ةعشر الحادية المادة
  .العمل ميدان في المرأة ضد التمييز على للقضاء تدابير

 التي العربية العمل قوانين لكون وذلك عربية، دولة أية عليه تتحفظ لم البند هـذا  
 حقوقاً المرأة تعطي معظمها أن كما الدولية، بالمقاييس العموم وجه على عادلة بالمرأة تتعلق

  .365شرط أو قيد دون متساوية ظيفيةو
رِفَ منذ زمن طويل بأن العمل والحقوق المتعلقة به عنصر عتاُ دلق ،عامة ةـوبصف  

على  اًوهكذا بذلت منظمة العمل الدولية جهداً كبير ،مرأةالنضال من أجل حقوق ال فيهام 
نصت عليه وهو ما  ،النساء بالمساواة في الحق بالعملأجل تمتع  نالمستوى الدولي م

                                                             
 .)لم يتم تفعيل القانون(ليبية ل، بشأن أحكام الجنسية ا2010 عامل )24(قانون رقم  364

  .مرجع سابق، لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء ع365  
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إذ تتخذ الدول األعضاء كافة التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في  ة،عشر الحادية المادة
  :366وعليها أن تكفل للمرأة المساواة في لعمل،ميدان ا

  

  .المتساوية في العمل وفرص العمل قوقالح ضمان .1
  .الحق في حرية اختيار العمل والمهنة والحق في التدريب ضمان .2
إجازات، عالوات،  (بالعمل  تصلةالم المزاياالمساواة في األجر وفي جميع  يالحق ف ضمان .3

  ). إلخ.....  ترقيات
  .الحقوق المتساوية في التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة ضمان .4
فصلها  منعمن خالل  وذلك مومة،المرأة بسبب الزواج أو األ ضدمن التمييز  يةالحما ضمان .5

بسبب الزواج والحمل واألمومة، وإعطائها إجازة أمومة مدفوعة، وتوفير الخدمات المساندة، 
  .ليةكمرافق العناية باألطفال التي تمكِّن الوالدين من الجمع بين العمل والحياة العائ

  

 المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ أن على المادة هذه تنص :ةعشر الثانية المادة
 أساس على لها، تضمن أن أجل من الصحية الرعاية ميدان في المرأة ضد التمييز على اءللقض

 المتعلقة الخدمات ذلك في بما الصحية، الرعاية خدمات على الحصول والمرأة، الرجل تساوي
  .367األسرة بتخطيط
ضد  التمييزاألطراف بأن تقضي على  االتفاقية الدول من لمادةتُلزِم هذه ا ثـحي  

بما  لصحية،الرعاية ا ماتعلى خد حصولة في ميدان الرعاية الصحية، وأن تضمن لها الالمرأ
فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة والخدمات الالزمة للحمل والوالدة والتغذية الكافية خالل 

 .فترة الحمل واإلرضاع، وذلك مجاناً عند الضرورة
  

 المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ أن على المادة هذه نصت :ةعشر الثالثة المادة
 لكي واالجتماعية االقتصادية للحياة األخرى المجاالت في المرأة ضد التمييز على للقضاء

 االستحقاقات في الحق والسيما الحقوق نفس والمرأة الرجل تساوي أساس على لها، تكفل

                                                             
  .مرجع سابق للنساء على الصعيد الدولي والمحلي، اإلنسانية نونيةقادعد موسى، الحقوق ال 366

 http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/index.php?storytopic=5 
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 االشتراك في والحق لعقارية،ا والرهون المصرفية القروض على الحصول في والحق األسرية
  .368الثقافية الحياة جوانب جميع وفي الرياضية، واأللعاب الترويحية األنشطة في

 ،التمييز ضد المرأة على القضاءالدول األطراف ب تفاقيةاال بتطاِل لهذه المادة اًـوفقو  
تجارة  رساوأن يكون لها استقالل مالي، وقدرة على أن ترأس أسرتها، وأن تملك بيتاً، وتم

كما تكون لها . لرجلوتحصل على القروض المصرفية على قدم المساواة مع ا ا،خاصة به
  .يةفي األنشطة الترويحية والرياضية وجميع جوانب الحياة الثقاف شتراكفي اال حقوقنفس ال

  

 في األطراف الدول تضع حيث ،الريفية بالمرأة المادة هذه تختص :ةعشر الرابعة المادة
 تأمين في تؤديها التي الهامة واألدوار الريفية المرأة تواجهها التي الخاصة المشاكل اعتبارها
 في المشاركة الرجل مع التساوي أساس على لها تكفل وكي ألسرتها، اقتصادياً البقاء أسباب
 ربات نسبة ارتفاع نتيجة بها الدولي المجتمع اهتمام جاء وقد منها واالستفادة الريفية التنمية

 وقد عام، بشكل )%25( إلى النسبة وصلت حيث النامي، العالم بلدان مختلف في الريفية سراأل
 من األخيرة سنة العشرين مدى على الزراعية، للتنمية الدولي الصندوق دراسات احدى ذكرت
 إلى مليوناً،) 370( من ارتفع الذي المدقع الفقر من الريفية المرأة معاناة الماضي، القرن

  .369امرأة ونملي )565(
االتفاقية، على وجه الخصوص، التمييز ضد النساء الريفيات، حيث يعترف  تناولتو  

 اهتمامو نايةتحتاج إلى ع "خاصة اكلفئة ذات مش"الريفيات  بأن ةعشر الرابعة المادة في
التي ينبغي عليها أن تتعهد بالقضاء على التمييز ضدهن،  فشديدين من جانب الدول األطرا

الوصول إلى الخدمات  ولةح مشاركتهن في التنمية الريفية، والتخطيط اإلنمائي، وسهبما يتي
من برامج الضمان االجتماعي، والحصول على التدريب والتعليم  ستفادةواال لصحية،ا

والمشاركة في األنشطة المجتمعية، والحصول على القروض الزراعية، والتمتع بظروف 
 .معيشية مالئمة

  

  :القانونية هليةاأل حق: رابعاً
  :هما مادتين على النص ويـويحت  

 

                                                             
  .السابقالمرجع  368
 .223 ص ،سابق مرجع نهى القاطرجي، 369
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 جميع في الرجل ألهلية مماثلة قانونية أهلية المرأة المادة هذه تمنح :عشر الخامسة المادة
 القانونية، المرأة أهلية من تحد التي الصكوك كافة بإبطال وتنادي القضائية اإلجراءات مراحل
 في للمرأة القانون خولها قد العقود إبرام في االتفاقية بها جاءت التي الحقوق هذه أن ومعلوماً

 على أو ،)15( المادة على تحفظت التي العربية الدول من أن ويذكر العربية، الدول معظم
  .370وتونس المغرب الجزائر، األردن، :العربية اآلتية الدول فقراتها، بعض

بمعنى أن  مدنية،نونية والالقا لمسائلالمساواة في ا للنساء المادة هذه تكفل كـوبذل  
الممنوحة للرجال في الشؤون المدنية، من حيث التمتع باألهلية  لقانونيةا المكانةالنساء  نَحتُم

 مامفي معاملة متساوية أ الحقو لكات،العقود، وإدارة الممت برامالقانونية، وحق الملكية، وإ
  .كن واإلقامةمكان الس واختيار حركةالحق المتصل بحرية ال ذلكالقضاء، وك

 العقد عند ،الزواج في واألنثى الذكر بين المساواة إلى المادة هذه تدعو :ةعشر السادسة المادة
 فقراتها، بعض على أو المادة، هذه على وتحفظت .371األوالد على والوصاية الزواج، وأثناء
 واألردن، تونس المغرب، الجزائر، الكويت، لبنان، العراق، ليبيا، مصر، :اآلتية العربية الدول
  .372القمر وجزر اليمن عليها تتحفظ ولم

التمييز ضد  ىللقضاء عل بةالتدابير المناس باتخاذ فاألطرا الدول تطالب هذه المادةو  
لها نفس الحق في عقد  وناألمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، حيث يك فةفي كا المرأة

 اجفي أثناء الزو المسؤولياتونفس الحقوق و حرية اختيار الزوج، فيالزواج، ونفس الحق 
والقوامة  ةمن حيث اإلنجاب والوالي طفال،الحقوق فيما يتعلق باأل فسوعند فسخه، ون

 ةالعائلي والمهن لقبوتعطى النساء حقوقٌ كما ألزواجهن في اختيار ال. ضانةوالح صايةوالو
تُلزم الدول بتحديد سن أدنى  كما. والتصرف بها متلكاتالملكية وإدارة الم يوالوظيفة، وف

 .للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي

  

  :دارياإل الهيكل: خامساً

                                                             
  .225 ص ،سابقال مرجعال 370
  .مرجع سابق، شكال التمييز ضد المرأةلى جميع أاتفاقية القضاء ع 371
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 عملها طريقة وبيان االتفاقية، تنفيذ بمراقبة الخاصة اللجنة بتكوين الجزء هذا يتعلـق  
 يرتداب من اتخاذه تم عما المتحدة لألمم العام لألمين تقرير رفع األعضاء الدول إلى والطلب
  .االتفاقية هذه أحكام إنفاذ أجل من وغيرها وإدارية وقضائية تشريعية
 إزالة" لجنة نشئتُأ أن "سيداو" اتفاقية من ةعشر السابعة المادة نتائج من كان دـلق  
 عليها، الموقعة الدول قبل من االتفاقية تنفيذ على اإلشراف أجل من المرأة ضد "التمييز
 االتفاقية، مواد تنفيذ أجل من اُتخذت التي التدابير حول الدول هذه نم المقدمة التقارير ودراسة
 تنفيذ ومتابعة األداء وتقييم لألطراف، الملزمة والتوصيات التقارير بإعداد اللجنة تقوم وأخيراً
 على الموقعة الدول من الواردة الرسمية التقارير بدراسة اللجنة هذه وتقوم .373االتفاقية
 بل االتفاقية، بتنفيذ الدول التزام مدى معرفة أجل من التقارير بهذه تكتفي ال ولكنها االتفاقية،

 يسمح والتي المعنية، للدول الحكومية غير المنظمات من رسمية غير تقارير على أيضاً تعتمد
  .رسمياً ذلك على ينص ما وجود عدم من الرغم على "سيداو" لجنة جلسات بحضور لها

 قبل من المقدمة التقارير المتحدة األمم في "المرأة لجنة" برتعت ال ذلك إلى إضافـة  
 والمشاكل العوائق وطأة من التقليل على تعمل بأنها تعتقد إذ وواقعية، شاملة تقاريراً الدولة

 بتقارير تستعين اللجنة يجعل الذي األمر اإلنجازات وصف في وتبالغ بالمرأة المتعلقة
 التباينات أو الثغرات سد أجل من منها يستفاد والتي لد،ب كل داخل الحكومية غير المنظمات

 والشوط بلدانها في المرأة وحقوق أوضاع عن الحكومية التقارير ترسمها التي األوضاع بين
  .374الفعلي الواقع وبين االتفاقية تطبيق قطعه الذي

 من العامة الجمعية إلى موجهاً تقريراً المرأة ضد التمييز إزالة لجنة وتصدر هـذا  
 والمعلومات الوطنية التقارير فحص بعد اللجنة وتعمل االجتماعي، االقتصادي المجلس خالل

 .االتفاقية تطبيقات حول الدول إلى توصيات إصدار على الواردة

  

  :والتحفظ والتوقيع النفاذ: سادساً

                                                             
  .226 ص ،سابق مرجع نهى القاطرجي، 373
  .228ص ، المرجع السابق 374
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 فةكا تطبيق إلى تؤدي التي الالزمة التدابير باتخاذ األطراف الدول الجزء هذا يلـزم  
هـذا  .الدول لجميع مفتوحاً االتفاقية على التوقيع باب تُبقي بينما االتفاقية في الواردة الحقوق

   :375اآلتية الست المواد في االتفاقية على العربية الدول تحفظات انحصرت وقد
  

  .الوطنية والتشريعات الدساتير في التمييز بحظر تتعلق: )2( المادة
  .والعامة السياسية بالحياة تتعلق: )7( المادة
  .الجنسية بقوانين تتعلق: )9( المادة

  .والمدنية القانونية األهلية في بالمساواة تتعلق: )15(المادة 
  .األسرية والعالقات بالزواج تتعلق: )16( المادة
  .األطراف الدول بين بالتحكيم تتعلق: )29( المادة

، والتي تنص )أ/29(لمادة ويذكر أن أهم تحفظ اشتركت فيه جميع الدول هو بشأن ا  
على عرض الخالفات التي تنشأ من تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية على التحكيم أو على محكمة 

  .376العدل الدولية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التحكيم
 تأكيدها المرأة ضد التمييز على القضاء اتفاقية سمات أبرز من أن يعتبر كمـا  
 القانونية المساواة تحقيق في فقط يتمثل ال االتفاقية هذه من األساس دفاله أن على الصريح

 انعكس ما وهو الفعلية، المساواة بلوغ في يتمثل ذلك جانب إلى وإنما والرجال، النساء بين
 المؤتمر عن الصادر العمل منهاج منها األخرى، الدولية واإلعالنات المواثيق من عدد على

 اتخاذ وجوب على وضوح بكل نص الذي ،1995 عام "بيجين" للمرأة الرابع العالمي
 إضافـة .الجنسين بين والسياسية العامة الحياة في الفرص تكافؤ لتحقيق الملموسة اإلجراءات

  : يأتي بما السابقة االتفاقيات عن االتفاقية تتميز ذلك إلى
 خالل من فقط ليس لمرأةا ضد التمييز إلغاء نحو الحكومات االتفاقية توجه: التمييز إلغاء. 1

 الواقع التمييز هذا إلغاء أيضاً بل والمؤسسات، العامة والسلطات الدول وسياسات اإلجراءات

                                                             
  .مرجع سابق ،لعربية على سيداوآمنة الجبالوي، قراءة في التحفظات ا 375

 http://www.alawan.orgl 
  .82 ص ،مرجع سابق، حديدإبراهيم أبو ةفريد 376

http://www.alawan.orgl
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 الثقافية والمؤسسات األسرة أفراد فيها بما المؤسسات، أو المنظمات أو األفراد قبل من عليها
  .377والدينية

  

 ضد التمييز بإلغاء الكفيلة اإليجابية باإلجراءات االتفاقية تطالب: اإليجابية اإلجراءات. 2
 والمرأة الرجل بين المساواة تعجل خاصة إجراءات اتخاذ الحكومة على يجب أنه أي المرأة،
 وااللتحاق السياسية األحزاب في المشاركة في للمرأة أفضلية تتضمن قد اإلجراءات هذه ومثل

  .البلد في قيادية مراكز على والحصول والجامعات بالمدارس
  

 بين يميز الذي والتنميط الثقافية بالممارسات مباشر بشكل االتفاقية تهتم: الثقافية الممارسة. 3
 االتفاقية فيها تحث التي تلك وهي للجدل؛ المثيرة المواد أهم من واحدة في والرجل المرأة

 رأةوالم الرجل من كل بسلوكيات المتعلق والثقافي االجتماعي النموذج تعديل على الحكومات
 المبنية الممارسات جميع تغيير يعني وهذا ،)5( بحسب المادة ذلك في العدالة إلى والوصول

  .378اآلخر على الجنسين من أي تفوق أو أهمية على
  

 األسرة، تنظيم موضوع تغطي التي االتفاقيات بين األولى االتفاقية تُعد: األسرة تنظيم. 4
التعليم،  عملية خالل األسرة تنظيم حول إلرشادا بتقديم تلتزم أن األعضاء الدول من فتطلب

المادة  الوالدين بين الطفل تربية في مشتركة بمسؤوليات والمطالبة ،)10( بحسب المادة
)5(379.   
  

 فعند البعض، بعضها على اإلنسان حقوق اتكالية على االتفاقية تؤكد: اإلنسان حقوق. 5
 معظم بينما والسياسية المدنية للحقوق ولويةاأل اإلنسان لحقوق الدولي القانون يعطي الممارسة

  .والثقافية واالقتصادية االجتماعية بالحقوق مشاكلهن تتعلق النساء
  

وبصفة عامة فإنه يمكن القول بأن أهم ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال   
  :380التمييز ضد المرأة بعض الجوانب التي يمكن ذكرها على النحو اآلتي

  

                                                             
  .مرجع سابق للنساء على الصعيد الدولي والمحلي، اإلنسانية قانونيةدعد موسى، الحقوق ال 377

 http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/index.php?storytopic=5 
  .133ص  مرجع سابق،فات، أسامة عر 378
 .228ص  ،ابقس مرجع ي،القاطرج نهى 379
  .136- 134. ص ص مرجع سابق،أسامة عرفات،  380

http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/index.php?storytopic=5
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 أن والشك المتكرر، التدريب وكذلك المتقدم التدريب في العاملة المرأة حق على يدالتأك. 1
 والصعود للترقي يؤهلها الذي األمر العاملة، المرأة كفاءة رفع على يساعد التدريب هذا مثل

  .والعمل الوظيفة مجال في العليا للمناصب
  

 الحق وهذا اإلنجاب، حماية ذلك في بما العمل ظروف وسالمة الصحية، الوقاية في الحق. 2
 األمن وسائل وتوفير المرأة صحة حماية منه الغرض االتفاقية هذه جانب في للمرأة المكفول
 اإلجهاض خطر من عليها تحافظ التي تلك السيما الحمل أثناء لها والنفسية الجسدية والسالمة

  .للحمل المؤذية باألعمال قيامها وحظر بها، يلحق أذى أو
  

 أو الزواج بسبب العاملة المرأة بفصل يقوم من على عقاب توقيع مبدأ االتفاقية داعتما. 3
  .السابق لعملها عودتها يمنع من أو اإلنجاب

  

 الجمع من واألب األم لتمكين المناسبة التدابير باتخاذ عليها، الموقعة للدول االتفاقية إلزام. 4
 طريق عن والسيما العامة الحياة في ركةالمشا أو العامة الوظيفة وأعباء األسرة أعباء بين

 حقهن ممارسة األمهات على يسهل حتى األطفال، رعاية ودور الحضانة مرافق من شبكة
  .واألمومة اإلنجاب في الطبيعي

  

 ،)11( بالمادة المتصلة المسائل كافة مراجعة في الحق األطراف للدول االتفاقية إعطاء. 5
 مسائل أية تنقيح يتم وأن المستجدة، والتكنولوجية لعلميةا المتغيرات ضوء في الذكر، سالفة
 نظرنا في مقيد ذلك أن غير المسألة طبيعة تقتضيه ما حسب نطاقها توسيع أو إلغاؤها أو منها
 في ما مسألة إطار توسيع أو تنقيح أو بإلغاء كانت سواء المراجعة وكل التغيير هذا يكون بأن

 بين العمل في المساواة تعزيز وهو ،)11( المادة لهذه امالع السياق من الرئيس الهدف إطار
 إنجابها أو زواجها عند السيما العاملة للمرأة االجتماعية الظروف ومراعاة والرجل المرأة
  .لألوالد

  

 التي المضايقات وخصوصاً العمل مكان في المرأة ضد العنف أشكال جميع االتفاقية منع. 6
 العمل، أماكن في المرأة ضد العنف ظاهرة انتشار وبسبـبالمرأة،  لها تتعرض ما كثيراً
 في األطراف للدول) 12( رقم التوصية في المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة طلبت

 عن معلومات اللجنة إلى منها المرفوعة تقاريرها في تدرج أن 1989 عام في االتفاقية
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 بضرورة اللجنة أوصت 1992 عام وفي الظاهرة، هذه لمكافحة الصادرة الوطنية التشريعات
 على المرأة إلى المسيئة األفعال هذه يرتكبون من ضد فعالة قانونية تدابير الدول هذه تضع أن
 الجسدي األذى لهذا تعرضهن عن النساء وتعويض الجناة هؤالء عقاب التدابير هذه تشمل أن
 .381عملهن مكان في

  

 كافة على القضاء في كبير بشكل ساهمت قد االتفاقية هذه من أن وعلى الرغـم 
 النساء على إال تنطبق ال إنها إال العمل، مجال في ذلك في بما المرأة ضد التمييز أشكال
 العامالت النساء من كبير عدد ترك إلى يؤدي ما وهو الرسمي، العمل مجال في يعملن الالتي

 أي أو الخدمة في نازلالم في العامالت النساء هؤالء مثل لحقوقهن، ضمانات أو حماية بال
   .382الرسمي العمل أحكام عليها تنطبق ال أخرى أماكن

  اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  لىواكب التصديق ع قدف ،عامة وبصفة
 ،وحقوق المرأة بشكل خاص ام،بشكل ع اإلنسانالمرأة المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق 

العمل على تحقيق المساواة وتعزيز العمل  "مأسسة" إلىى مما أد لفية،األ إعالن إلى إضافة
تلك  خاللاألمم المتحدة من  وتسعىالفرص بين الجنسين،  تكافؤبتحقيق  لتزامعلى اال

في ) األخالقي والقانوني( كونية تنظم وتحكم السلوك البشري قواعد ساءالمؤتمرات إلى إر
طبيعة  لكويبين ذ غيرها،ثقافية واالقتصادية وفي كل مجاالت الحياة االجتماعية وال كله،العالم 

التوجيه والسيطرة على  تلك المؤتمرات، من استهدافها كلالتي انعقدت من أجلها  الموضوعات
ذلك على سبيل  ومن ،383بصفته الفردية، أو في إطار األسرة والمجتمع اإلنسانيالسلوك 

  :المثال
  

 اًعقد )1985-1976(الفترة  حدةمتأعلنت األمم الحيث  :)1985-1976(المرأة  عقد.أ
حقوق المرأة وقضاياها على مستوى العالم، وعقدت األمم المتحدة في سبيل بحث حقوق  بحثل

 ،1975عام  "سيكالمك"بمؤتمر  بدءاًوالدفاع عن قضاياها العديد من المؤتمرات الدولية  ،المرأة
بقضايا مشاركة  واضحاً تماماً، وأعطى اه)التنمية، السلم مساواة،ال(شعار  حتقد توالذي ع

                                                             
 .137 ، صسابقال مرجعال 381
 ، ص) 1991دار النهضة العربية،: القاهرة(  حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية،عبد الغني محمود، 382
82. 
 .84ص  المرجع السابق، 383
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بحضور  ،1985عام  "نيروبي"ونصت وثيقة مؤتمر . المرأة في الحياة العامة والسياسية
في الحياة العامة والحياة السياسية على وجه  رأةدولة بضرورة تفعيل مشاركة الم )157(

تحاد هتم االاو ،القرارات وتصميم البرامج واتخاذرسم السياسات  ىالخصوص على مستو
عمل لمواجهة  خطةللمرأة، وقام بوضع  سياسيةلمشاركة الف االبرلماني الدولي بظاهرة ضع

وركزت على ضرورة  ،1994 عام" باريس" مؤتمرهذه الظاهرة، وتمت الموافقة عليها في 
  .384العامة ابيةللمرأة حال تنافسها في الدوائر االنتخ مقاعدتخصيص 

  

 )1600(دولة و )180( بحضورالذي انعقد : 1995العام والتنمية  سكانلالقاهرة ل مؤتمر.ب
كما ركز في أحد محاوره على  الم،جمعية أهلية، والذي ناقش أوضاع السكان والتنمية في الع

  .385المالمشاركة السياسية للمرأة في أنحاء الع
  

 )189( حضورب بيجينانتهى مؤتمر : 1995 العام بيجين لمرأةالدولي الرابع ل المؤتمر.ج
واالجتماعي والثقافي  القتصاديأهمية النهوض بأوضاع المرأة على المستوى ا لىلة إدو

الحياة  فيتفعيل مشاركة المرأة  أهميةوالسياسي على مستوى العالم، كما ركز المؤتمر على 
المرأة  اركةالخصوص، واتخاذ التدابير الالزمة لدعم مش هوالحياة السياسية على وج ة،العام

من مراكز صنع القرار في  )%30(لحوالي شغل النساء  إلىكما دعا  ،القرارصنع  قعفي موا
  . 386مستقبالً لمراكزمن هذه ا )%50( ما نسبته لوصولهم إلى تمهيداً ،2005عام 

في رواندا حصلت المرأة في البرلمان على " رويدة بوحلفايةوفـي هذا السياق أكدت   
ا ال تستطيع الوصول للبرلمان ما لم يكن هناك فالتمييز اإليجابي ضروري للمرأة ألنه )59%(

وبين التمييز اإليجابي، فالتشريعات  مساواةتمييز إيجابي لها، وبالطبع ال يوجد تناقض بين ال
  .387"وحدها ال تكفي للوصول للمناصب القيادية

  

                                                             
  .22/6/2013 تاريخ الزيارة .مؤتمر نيروبي 384

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=226 
  .22/6/2013تاريخ الزيارة . المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 385

http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage - 
  .مرجع سابق، 1995 إعالن ومنهاج عمل بيجين 386

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf 
 .مرجع سابقابلة هاتفية مع رويدة بوحلفاية، مق 387

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=226
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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لأللفية  يةالتنمو األهدافالمتحدة حول  األممصدرت وثيقة : 2000االعام األلفية  إعالن. د
بين النساء والرجال، وتمكين  مساواةال يزعد هذه الوثيقة أحد مؤشرات تعزوتُ ،2000عام 

  .388النساء في الحياة النيابية مثيلالمرأة، وزيادة نسبة ت
من المعطيات السابقة صدق التوجه الدولي المعاصر نحو االرتقاء بمشاركة  ويستـدل  

 تحقيقب دولأهمية هذه المؤتمرات في التزام ال كمنكأساس للتنمية، وت ةالمرأة في الحياة العام
نجاز تلك إالواردة في كل منها والتزام الدول بتقديم التقارير حول التقدم المحرز في  األهداف
 افتطوير وتبني السياسات المناسبة وتنفيذ البرامج المحققة لألهد طريقعن  األهداف
  .المنشودة

 

  .حماية حقوق المرأة في االتفاقيةوفي هذا السياق، سنتناول أهم وسائل  
  

ضد  التمييزللقضاء على جميع أشكال  ةحماية حقوق المرأة في االتفاقية الدولي وسائل
  :المرأة

 رأةتفاقية خطت األمم المتحدة خطوة رئيسة نحو تحقيق هدف منح الماال بهـذه  
، لتحقيق تلك دولياً المبادئ والتدابير المقبولة تفاقيةالمساواة في الحقوق، ووضعت تلك اال

بما جاء في تلك المقدمة أو الديباجة التي أكدت على أن  تفاقية بدءاًالمساواة، وقد بدأت اال
لحقوق اإلنسان يؤكد  العالميوأن اإلعالن  المرأة،و لرجلبين ا يساوي لمتحدةميثاق األمم ا

التي صدرت عن  عن العديد من اإلعالنات والتوصيات فضالً ،عدم جواز التمييز بدأعلى م
  .بين الرجل والمرأة لحقوقاألمم المتحدة للنهوض بالمساواة في ا

 الواجباتمن  ديدتفاقية الحماية الدولية لحقوق المرأة من خالل العأكدت هذه اال وقـد  
بيان  ،)6- 2(موادها  وجاءت ،تفاقيةالتي ألقتها على عاتق الدول األطراف باال وااللتزامات

  :يكاآلتوهي  ،لتزاماتواالالواجبات  تلكلكل 
  

األطراف بتلك  دولال تتعهد: العمل على تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية. 1
 ريعها،دساتيرها الوطنية أو تش يف والمرأة لرجلبين ا ةالمعاهدة على تجسيد مبدأ المساوا

                                                             
  .25/8/2013تاريخ الزيارة  .إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية 388
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 ،المناسبة وسائلالعملي لهذا المبدأ من خالل القانون وال حقيقكفالة الت رورةعلى ض فضالً
  .التدابير التشريعية وغيرها من اسبالمن باتخاذوذلك 

  

على إقرار  قيةتفاالدول األطراف في تلك اال تتعهد: المرأة قإقرار الحماية القانونية لحقو. 2
 رأةللم ةالحماية الفعال نوضما ،المساواة مع الرجل قدمالحماية القانونية لحقوق المرأة على 

والمؤسسات العامة األخرى من أي عمل  ختصاصم الوطنية ذات االعن طريق المحاك
 .389تمييزي

  

على تعهد الدول  فاقيةتالمادة الثانية من اال تضمنت :أةمتناع عن أي تمييز ضد المراال. 3
أو ممارسة تمييزية ضد المرأة من جانب أي شخص أو  عملمتناع عن أي األطراف باال

ا لجميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلى جانب اتخاذه ،منظمة أو مؤسسة
  .أةضد المر التي تشكل تمييزاً األنظمةو قوانينإلغاء ال

  

جميع التدابير  خاذتفاقية اتفي اال ألطرافعلى الدول ا أوجبت :االتجار بالمرأة مكافحة. 4
فقد نصت المادة  المرأةبالمناسبة بما في ذلك إصدار التشريعات لمكافحة جميع أشكال االتجار 

تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة " كالسادسة على ذل
   .390"رأةبالم راالتجا شكالأ
  

لتزام اكان  إذا :التدابير المناسبة لكفالة تقدم وتطور وضع المرأة باتخاذلتزام الدول ا. 5
نطالق نحو يز ضد المرأة هو بداية االيعلى كافة أشكال التمسياسة عامة للقضاء  هاجالدول بانت

وتطور  مالمناسبة من أجل تقد ابيرحماية دولية ووطنية لحقوق المرأة، فإن التزامها باتخاذ التد
المادة  هعلي نصتوهذا ما  مرأة،في طريق حماية حقوق ال يةالخطوة التال وضع المرأة، هو

ضد  حثت الدول األطراف القضاء على كافة أشكال التمييزهذه االتفاقية عندما  نالثالثة م
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير  ة،والمدني ياسية،المرأة في الميادين الس

وذلك من أجل  لكاملين،ا وتقدمهالكفالة تطور المرأة  - في ذلك التشريعي منها بما- المناسبة

                                                             
 .79 ، ص) 2007دار النهضة العربية ،: القاهرة ( ،حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدوليمحمد الحسيني،  389
 .80ص  المرجع السابق،  390
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والتمتع بها على أساس المساواة مع  ةوالحريات األساسي نلها ممارسة حقوق اإلنسا يئته أن
  .391الرجل

 

المذكورة باتخاذ  االتفاقيةفي  األطرافقيام الدول  ةنص هذه المادة ضرور ومفـاد  
قدم وضع المرأة داخل حدودها لكي تمارس حقوق تو رمن أجل ضمان تطو المناسبةالتدابير 

أكدته  وهذا أيضاً لرجلمن ا لمساواةى قدم ااإلنسان كاملة، وكذلك حرياته األساسية عل
  . بالمرأة اصةالمؤتمرات العالمية الخ

  

 للرجل السلوكية األنماط ريلتغي الخاصة التدابير باتخاذ األطراف الدول قيام ضرورة. 6
 المرأة ضد التمييز أشكال كافة على للقضاء الدولية االتفاقية من) 5( المادة نصـت :والمرأة

 والثقافية االجتماعية األنماط تعديل لتحقيق الالزمة التدابير األطراف الدول تتخذ أن على
 وكل العرضية، والعادات التحيزات على القضاء تحقيق بهدف والمرأة الرجل لسلوك

  .الجنسين أحد تفوق أو دونية فكرة على القائمة األخرى الممارسات
  

 في جداً هامة والرجل للمرأة ثقافيوال االجتماعي السلوك تغيير قضية أن الواقع وفـي  
 العادات ورفض بمحاربة األطراف الدول قيام إن حيث بينهما، الواقعة المساواة تحقيق

 تحقيق في عنه غنى ال أمر الرجل، من أدنى مرتبة في المرأة أن على القائمة العرضية
  :يأتي ما خالل من ذلك ، ويتم392المجتمع داخل والمرأة الرجل بين مساواة

  

 المادة تنـص: الدولية النصوص تطبيق على السهر آليات عبر النساء حقوق حماية. 1
 على للقضاء لجنة إنشاء على النساء ضد التمييز مظاهر كل بإلغاء الخاصة االتفاقية من) 17(

 على اللجنة وتقـوم .393أحكامها تنفيذ في المحرز التقدم دراسة أجل من المرأة ضد التميز
 تشريعية تدابير من اتخذته عما األطراف الدول تقدمها تقارير عبر وذلك تفاقيةاال أحكام تطبيق

 وعن المحرز التقدم وعن االتفاقية، هذه أحكام نفاذ أجل من وغيرها وإدارية وقضائية
 النفاذ بدء من عام غضون في التقارير هذه وتُقدم تطبيقها، مدى على تؤثر التي الصعوبات

                                                             
في العلوم  للبحوث والتوثيق اإلقليمي المركز :اهرةالق ( ،والمعوقات والقصور نجازاإل :العملفي  المرأة حق ،رحيد إبراهيم 391

 .80، ص ) 1987 االجتماعية،
 .83ص  ،المرجع السابق 392
  .مرجع سابقاالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،  393
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 اللجنة طلبت كلما أو األقل على أربعة أعوام كل ذلك وبعد المعنية، دولةلل بالنسبة باالتفاقية
 كل يتضمن أن يجب ،1982 منذ العام خاصة اللجنة وضعتها وتعليمات لتوجيهات ووفقاً ذلك،
 التي القانونية واإلجراءات االتفاقية لتطبيق العام اإلطار تقديم األول يتضمن: جزءين تقرير

 بتطبيق المكلفة والسلطة المؤسسات تقديم يتضمن كما االتفاقية، لتنفيذ فاألطرا الدول اتخذتها
 المستهدفة النساء لحماية المستعملة القانونية والوسائل والطرق الجنسين بين المساواة مبدأ

  .بحقوقهن التمتع من ولتمكينهن النساء بأوضاع للنصوص المتوخاة والسياسات للتمييز،
 من مادة كل بتقديم تتعلق معلومات على فيحتوي لتقريرا من الثاني الجزء أمـا  
 المواد هذه لتطبيق المتبعة واإلجراءات واإلدارية والقانونية الدستورية التدابير االتفاقية

 احتواء ضرورة على اللجنة تؤكد عامة وبصفة االتفاقية، تطبيق تعرقل التي والصعوبات
 أحكام تطبيق لتسهيل ظهرت التي لقانونيةا لآلليات وكافي موضوعي تقديم على التقارير
  .394الملموس الواقع على وآثارها تنفيذها لمدى وتقديم االتفاقية،
 اآلليات بتقديم منها، العربية وخاصة األطراف، الدول تكتفي الحاالت بعض في لكـن  

  .تعترضها التي والعراقيل اآلليات هذه تطبيق بمدى االعتناء دون المتبعة واإلجراءات
 مقترحات وتبدي وعرضها بدراستها تقوم التقارير تلك اللجنة تتلقى أن بعـدو  

 من الواردة والمعلومات الرسمية وغير الرسمية التقارير دراسة على مبنية عامة وتوصيات
  .األطراف الدول

 عادة فهي جزائي، طابع أي تكتسي ال اللجنة تقدمها التي المقترحات أن المؤكد ومـن  
 إلى باإلشارة ذلك عن بدالً تكتفي بل صريحة، بصفة لالتفاقية الدولة نتهاكا على تعلن ال

 مقتصر اللجنة دور يجعل مما والتعليقات، األسئلة من سلسلة خالل من الدولة سياسة نقائص
  .إلزامي قانوني طابع لها ليس توصيات تقديم على خاصة بصفة

 منذ اإلنسان لحقوق العالمي تمرالمؤ صـادق :الدفاع آليات عبر النساء حقوق حماية. 2
 على القضاء التفاقية اختياري بروتوكول إصدار ضرورة تؤكد توصية على ،1993العام 
 هذه بأحكام المنتفعين والرجال النساء تمكين منه الغرض المرأة، ضد التمييز أشكال جميع

 االتفاقية هذه تتضمنها التي الحقوق من حق انتهاك عند شكاوى تقديم في بالحق االتفاقية
 تطبيق على الساهرة اإلنسان حقوق لجنة إطار في به معمول هو ما غرار على ذلك ويكون

                                                             
  .133 ، صمرجع سابق، أسامة عرفات 394
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 الملحق االختياري البروتوكول إعداد منذ السياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد أحكام
  .395والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد

 اختياري بروتوكول مشروع ببلورة ،1994 ي العامف الخبراء من لجنة وقد قامـت  
 إلى البروتوكول هذا يهدف ،1999 أكتوبر 6 في المتحدة األمم لمنظمة العامة الجمعية اعتمدته
 وتمكينها مهامها واتساع االتفاقية احترام على بالسهر المكلفة اللجنة احتياطات نقائص تفادي

 عن أو مباشرة بصفة والمواطنات المواطنين بلق من المقدمة الدعاوى أو الشكاوى قبول من
  .396لحقوقهم انتهاك فيها يدعون والتي الحكومية غير المنظمات طريق

 القائمة الدولة من تطلب أن للجنة يمكن البروتوكول هذا أحكام في جاء ما وحسـب  
 كما االنتهاكات ضحايا تجاه ضرر أي ارتكاب لتفادي الالزمة اإلجراءات تتخذ أن باالنتهاك

 توفر عند عليها المعروضة الملفات بدراسة تقوم وأن الشكاوى، في تنظر أن للجنة يمكن
 والمعلومات األدلة كل توفير بضرورة متعلقة شروط وهي البروتوكول، وضعها التي الشروط

 على المسألة نفس عرض وعدم المحلية، التظلم طرق كل وباستنفاد االنتهاك وجود تؤكد التي
 اإلنسان حقوق حماية في اللجنة تشرع اإلجراء فيها، وبهـذا للنظر آخر هيكل أو لجنة أي

 صحة من للتأكد الالزمة والدراسات والزيارات األبحاث بكل القيام وبإمكانها والنساء
  .397الشكوى
، وذلك أنه قبل إقرار البروتوكول "سيداو"ويعتبر هذا تمييزاً خاصاً للبروتوكول عن   

بإمكان األفراد أو مجموعات األفراد الحصول على الحلول الناجعة في االختياري، لم يكن 
التى تطالهن، إضافة إلى ذلك فإن ما ميز هذا " سيداو"المنتديات الدولية بالنسبة إلى انتهاكات 

البروتوكول هو النص الصريح الذي جاء به في عدم جواز إبداء أية تحفظات على 
  .398ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالبروتوكول بخالف ما جرى في اتفاقي
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 وباقتناعهم الدول، بإرادة مرتبطاً يبقى اللجنة هذه مصير فإن الباحثة تقدير وفـي  
 وبالخضوع أخرى، جهة من البروتوكول وعلى جهة، من االتفاقية على المصادقة بضرورة

  .وأعمالهم لتصرفاتهم دولية مراقبة إلى
 ضد التمييز أشكال جميع إلغـاء على نصت االتفاقية ـذهه أن يتضح سبـق ممـا  

  :اآلتي النحو على المرأة
 وكفالة األخرى وتشريعاتها الوطنية دساتيرها في والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ تجسيد. 1

  .األخرى المناسبة والوسائل القانون خالل من المبدأ لهذا العملي التحقيق
  .المرأة ضد تمييز كل لوقف التشريعات خالل من الجزاءات توقيع. 2
 الفعالة الحماية وضمان الرجل مع المساواة عقد على المرأة لحقوق القانونية إقرار الحماية. 3

  .تمييزي عمل أي من المتخصصة العامة والمؤسسات الوطنية المحاكم طريق عن للمرأة
 أو شخص أي جانب من أةالمر ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير اتخاذ جميع. 4

  .مؤسسة
 واالقتصادية االجتماعية السياسية، الميادين جميع في االتفاقية على الموقعة الدول تتخذ. 5

 حقوق ممارسة لها لتضمن وذلك المرأة، تطور لكفالة التشريعات في المناسبة اإلجراءات
  .399اإلنسان وحريات
ن اتفاقية القضاء على جميع وبصفة عامة، فقد تم التعرف على الموقف الدولي م  

أشكال التمييز ضد المرأة، وسنتعرف فيما يلي على الموقف العربي من االتفاقية كما سنقوم 
  .الحقاً بالتعرف على موقف ليبيا من هذه االتفاقية

  

  : المرأة ضد التمييز أشكال على جميع القضاء اتفاقية من العربي الموقف

أشكال التمييز ضد المرأة  اتفاقية القضاء على جميع على عربيةعـت أغلب الدول الوقَّ  
أما البروتوكول . قت عليها، وأصبحت ملتزمة بنصوصها إالّ ما تحفظت عليهوصد "سيدوا"

االختياري الملحق باالتفاقية الذي ال يقبل التحفظ والذي يمنح األفراد والمجموعات حق التظلم 
  .400تنظم إليه سوى ليبياإلى لجنة المرأة في األمم المتحدة، فلم 
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 تصبح المرأة ضد التمييز أشكال القضاء على جميع اتفاقية على وبتصديـق الدول  
 هذه نصوص بعض علىبعض الدول  تحفظت فقد ذلك ومع ،الداخلي تشريعها من جزءاً

ه متطابقة في العالم العربي واإلسالمي ظ عليها شبوتعـد المواد والفصول المتحفَّ، االتفاقية
  .العالم عموماً وفي

تسمح للدول بإبداء المتعلقة بقانون المعاهدات،  "فيينا"من اتفاقية ) 19(أن المادة حيث و  
بيان من طرف "ف التحفظات بأنها وتعر ،إليها مامتحفظ في وقت تصديق معاهدة ما أو االنض

تصديقها أو  أو عاهدةواحد، مهما كانت صياغته أو تسميته، تدلي بها دولة ما لدى توقيعها م
بها أو إقرارها أو انضمامها إليها، وترمي من ورائه إلى استثنائها من األثر القانوني  هاقبول

 ،401"على تلك الدولة فاقيةألحكام بعينها من أحكام المعاهدة، أو تعديل هذا األثر في تطبيق االت
 ،القانوني ااهمحتو من االتفاقية من تفريغ عليها التحفظؤدي ي نصوص على تحفظت نهاأ بل

  .والنساء الرجال بين المساواة مبدأ تقرر التي االتفاقية من الثانية المادة نص مثل
  

 بإبداء األعضاء للدول السماح على نصت االتفاقية من )28(المادة  كمـا أن  
 دون العربية الدول كل مارست وقد لالتفاقية، االنضمام أو التصديق أو التوقيع وقت التحفظات

ال يجوز إبداء أي "لمادة نفسها تنص على أنه كانت الفقرة الثانية من ا نوإ ،الحق هذا ءاستثنا
يبين تصديقات ) 4(، والجدول رقم 402"غرضهالموضوع هذه االتفاقية و تحفظ يكون منافياً

  . على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا" البلدان العربية على صادقاتعامة عن م لمحة )4( رقم الجدول
  .2009،"المرأة

 التحفظات على المواد تاريخ المصادقة البلدان
التصديق على 

 البروتوكول االختياري

                                                             
 .167ص  ،سابق المرجع 401
 .167 ص ،سابقال المرجع 402
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  9/15/16 1/7/1992 األردن
األرض الفلسطينية 

 المحتلة
 --  --  

  2/9/15/16/29 2004/ 6/10 األمارات
  2/9/15/16/29 18/6/2002 البحرين
  9/15/16/29 20/9/1985 تونس
  2/9/15/16/29 22/5/1996 الجزائر

  ال تحفظات 31/10/1994 جزر القمر
  ال تحفظات 2/12/1998 جيبوتي
  9/29 7/9/2000 السعودية
  --  --  السودان
  2/9/15/16/29 28/3/2003 سورية
  --  --  الصومال
  2/9/16/29 13/8/1986 العراق

9/15/16/29 7/2/2006 مانع  
  --  --  قطر

  9/16/29 2/9/1994 الكويت
  9/16/29 24/4/1997 لبنان
 18/6/2004 2/16 16/5/1989 ليبيا
  2/9/16/29 18/9/1993 مصر
  التحفظات 21/6/1993 المغرب
  تحفظات عامة 10/5/2001 موريتانيا
  29 30/5/1984 اليمن

اإلنمائي لألمم  جالبرنام: نيويورك ( تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية،: 2009  ،التنمية اإلنسانية العربية تقرير: المصدر
  .84، ص ) 2009المتحدة، 

 

 المواد في انحصرت قد أنها نالحظ العربية الدول  بعض تحفظات إلى وبالنظـر  
 :ةاآلتي

 

 التشريعاتو الدساتير في المرأة ضد التمييز وحظر القانون أمام اةبالمساو وتتعلق (2) المادة
  .اإلمارات، البحرين، الجزائر، سوريا، العراق، ليبيا، مصر :الوطنية، وتحفظت عليها كل من

 البحرين، ،االمارات األردن، :كل من وتحفظت عليها ،الجنسية بقوانين وتتعلق (9) المادة
 .يا، العراق، عمان، الكويت، لبنان ومصرالجزائر، السعودية، سور تونس،
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، وتحفظت عليها المدنية واألهلية القانونية األهلية في الرجل مع بالمساواة وتتعلق (15) المادة
  .مانالبحرين، سوريا، اإلمارات وعالجزائر،  تونس، األردن، :كل من

  

 عدا ما العربية الدول عجمي عليها وتحفظت األسرية، والعالقات بالزواج وتتعلق (16) المادة
  .وجيبوتي والمغرب القمر وجزر اليمن

  

 حالة في العليا العدل محكمة إلى واإلحالة األطراف الدول بين بالتحكيم وتتعلق (29) المادة
 لبنان، تونس، الكويت، العراق، :، وتحفظت عليها كل مناالتفاقية تطبيق أو تفسير في الخالف
 .403ية، البحرين، سوريا، اإلمارات وعمانالسعود الجزائر، اليمن، مصر،

  

 إلى أو يةاإلسالم الشريعة مبادئ إلى باإلحالة إما عادةً تحفظاتها الدول وتـبرر  
لتناقض مع الشريعة اإلسالمية أو غير ذلك، وقد يكون التحفظ بداعي ا الوطني األمن اعتبارات

لشريعة اإلسالمية مثل مصر بأي حكم في االتفاقية يخالف ا الدولةبحيث ال تلتزم  ةًعام
والسعودية وموريتانيا وعمان، وقد يكون التحفظ على مواد بعينها فيما يخالف الشريعة منها 

  . 404على المادة الثانية المغربمثل تحفظ ليبيا و
  

في الشريعة المتعلقة  راثعلى هذه المادة أشار إلى قواعد المي فتحفـظ ليبيا مثالً  
المغرب على المادة نفسها بعد أن أشار إلى القواعد الدستورية لوراثة  بالرجال والنساء، وتحفظ

أن حقوق  قوانين األحوال الشخصية، مبرراً إليها افالعرش التي ال تجيز تولي النساء، وأض
المرأة تختلف فيها عن الرجل وهي كلها مستمدة من الشريعة التي تحرص بدورها على تحقيق 

  .بينها توازنال
لتمييز في عالقات تتحدث عن إزالة ا فهي عليها ليبيا والتي تحفظت) 16(دة أمـا الما  

التحفظ إلى ما يتناقض في هذه المادة مع أحكام الشريعة  أشار الزواج واألسرة حيث
 .اإلسالمية

  

إن العديد من األحكام في التشريعات الوطنية لدى الدول صاحبة التحفظ تتسم بالتمييز،   
ه األحكام إللغاء التمييز وحماية المرأة فإن الدول صاحبة التحفظ التي وبدالً من تصحيح هذ

ترفض في واقع الحال التزاماتها بتصحيح األحكام  وطنيالتعارض مع التشريع ال ىتستند إل
405زة في تشريعها الوطنيالممي.  

                                                             
 .168، ص سابقالمرجع ال 403
 .169، ص المرجع السابق 404
 .169، ص المرجع السابق 405
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 فمن ،اإلسالميةوالذي يستند إلى الشريعة  ،أمـا بالنسبة لتحفظ بعض الدول العربية  
بين كافة  متسقاً نه ليس ثمة منهج ثابت تعتمده هذه الدول، فال يبدو أن هناك تفسيراًأالواضح 

اتفاقية  ولعل. فهم محدد لموقف الشريعة اإلسالمية من نصوص االتفاقية ولالدول العربية ح
هي من أضعف حلقات منظومة القانون الدولي  مرأةعلى جميع أشكال التمييز ضد ال ءالقضا
اإلنسان، من حيث ضعف اآلليات الممكنة من إنفاذها وكثرة التحفظات عليها، إال أن  لحقوق

تحفظات الدول العربية على نصوص االتفاقية أمر يبعث على القلق ويشكك في وجود إرادة 
  .406حقيقية لدى هذه البلدان في االلتزام بنصوصها

  

القضاء على جميع أشكال  يةاتفاق"عت على ن غالبية الدول العربية وقَّأذلك نجد ومع   
بتطبيق أحكامها باستثناء البنود التي  زمةمل فهي من ثمو وصادقت عليها ،"التمييز ضد المرأة

عديدة وأساسية  يكمن فيما أبدته هذه الدول من تحفظات يدن بيت القصأعليها، غير  تتحفظ
مية وبخاصة المادة على االتفاقية بدعوى أن بعض بنودها يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسال

التي تكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكما أوضح تقرير التنمية اإلنسانية العربية  )2(
االعتراض على هذا المبدأ يلغي في واقع األمر مصادقة هذه الدول على  ، أن2005للعام 
إذا أرادت  ،لعربيةلتزام بأحكامها ويتعين على الدول ااقية ويثير الشكوك حول النية باالاالتف

أن تعيد النظر وتسحب ما أبدته  ،االتفاقيةإثبات صدقيتها وتحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ أحكام 
  .407من تحفظات عليها

  

   ":اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"ليبيا من  موقف
 التمييز ضد القضاء على جميع أشكال(الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية  ريرأشـار التق  

وتم نشرها في الجريدة الرسمية  16/5/1989إلى أن ليبيا انضمت إلى االتفاقية في ) المرأة
 ملزماً داخلياً وبذلك أصبحت واجبة التطبيق باعتبارها تشريعاً ،1989لعام ) 20(العدد 

للقاضي الوطني، ويحق لكل ذي مصلحة الدفع بها والتمسك بأحكامها أمام القضاء الليبي 
، حيث نصت التقارير الدورية المقدمة من ليبيا للجنة اعتبارها جزءاً من التشريع الداخليب

كل اتفاقية دولية تعقدها أو تنظم إليها الجماهيرية تصبح بعد "حقوق االنسان في االمم المتحدة 

                                                             
 .169، ص المرجع السابق 406
البرنامج اإلنمائي لألمم : نيويورك (، نسان في البلدان العربيةتحديات أمن اإل: 2009، تقرير التنمية اإلنسانية العربية 407

 .84، ص ) 2009المتحدة، 



189 
 

التصديق عليها والنشر في الجريدة الرسمية، ملزمة التطبيق باعتبارها جزء من التشريع 
  .408"خليالدا

مفاده أن ال يتعارض هذا االنضمام مع  عاماً تحفظاً ،أثناء االنضمام ،وقـد أبدت ليبيا  
هـذا التحفظ في عمومه يشكل ، 409قوانين األحوال الشخصية المستمدة من الشريعة اإلسالمية

تحفظ يتيح سلطات  وفهنفسه الوقت  بيقه لالتفاقية الدولية، وفيع في تطأمام المشر عائقاً
ع الوطني لصياغة قوانين قد تتفق أو تتعارض مع ما تنص عليه قديرية واسعة أمام المشرت

  .410اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أبلغت ليبيا األمين العام لألمم المتحدة بقرارها القاضي بتعديل  5/7/1995وفـي   

ا انضمامها إلى اتفاقية القضاء على تعلن ليبي: "ىبحيث نص عل تحفظها وجعله أكثر تحديداً
جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

من االتفاقية مع مراعاة األحكام ) 2(يتـم تطبيق المادة  :مع التحفظ اآلتي 18/12/1979
كة الشخص المتوفي أنثى كان المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة في تر ميةللشريعة اإلسال ةالقطعي

  .411"أو ذكراً
  

العربية في التطبيق تتشابه في العموم مع التحديات  التحديات التي تواجه المرأة إن  
مة وهو ما أثبتته التقارير الدولية، وتقارير الدول المقد ،الدول األخرى يالتي تواجه المرأة ف

، لق منها بالعنف الموجه ضد المرأةتع خاصة ما ،التابعة لألمم المتحدة إلي لجنة التمييز
يختلف  ،ومنها الدول الغربية ،نه في بعض الدولأإال  صنع القرار،والمشاركة السياسية، و

  .عند انتهاك حقوقها أةالقضائية للمر يةوالحما ةحال المرأة عن غيرها لوجود اآلليات القانوني
  

 الجنسين، بين المساواة قضايا لتناول فعالة أداة توفر االتفاقية فإن عامة وبصفـة  
 إال تحقيقها يمكن ال التي اإلنسانية الحقوق من الحق هذا أن على بالتأكيد إضافية خطوة وتتخذ

 هذه سمات أبرز من أن يعتبر كما التمييز، تُرسخ التي االجتماعية التقاليد وتعديل بمراجعة
 المساواة تحقيق في فقط يتمثل ال اقيةاالتف من األساس الهدف أن على الصريح تأكيدها االتفاقية
 .الفعلية المساواة بلوغ في يتمثل ذلك جانب إلى وإنما والرجال، النساء بين القانونية

                                                             
  .15/3/2014، اللجنة المعنیة بحقوق االنسان، تاریخ الزیارة 1995األطراف، للمزید أنظر التقاریر الدوریة الثالثة للدول  408
  

 .223 ، صمرجع سابق الفارسي،علي  أم العز 409
 223 ، صسابقالالمرجع  410
 .223، ص السابق المرجع 411
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  الثالث المبحث
في مجال العمل على ضوء التزامها ببنود  التشريعات الليبية تقويم

  ملاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالع
  

معظم التشريعات الليبية تتوجه بخطابها إلى المواطن بغض النظر عن جنسه، حيث إن   
 ةواالقتصادي ةالسياسي تقررت جملة من الحقوق التي يتمتع بها المواطن في المجاال

دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد بادرت الدولة الليبية بالمشاركة في  ةواالجتماعي
ذات  ياتاالتفاق على قبالتصدي وقامتعنى بقضايا المرأة، التي تُ قليميةإلاالجتماعات الدولية وا

وما يتعلق بالمرأة على وجه الخصوص، ونظراً ألهمية  ،عامة بصفة نسانالعالقة بحقوق اإل
فإن  عليهتلك االتفاقيات، إضافة إلى التشريعات الوطنية المختلفة التي تعكس هذه الجوانب، 

الدولية، وفي هذا التزامها باالتفاقيات  ىومد ،قويم التشريعات الليبيةهذا المبحث يسعى إلى ت
الدولية على التشريع  قياتسمو االتفا مسألةاألول هو  :طار سيتم التطرق إلى جانبيناإل

التمييز  أشكالالتشريع الوطني مع اتفاقية القضاء على جميع  مةمالءأما الثاني فهو  ،الوطني
  .  ضد المرأة

  

  :على التشريع الوطني لدوليةتفاقيات ااال موس: أوالً
يعـد موضوع العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي أو الوطني من   

ويرجع ذلك إلى بدايات ظهور الصعيد الفقهي،  علىالموضوعات التي شهدت نقاشات واسعة 
وهو  ،ن حيث الوجودوظهور بوادر العالقة بينه وبين قانون آخر أقدم منه م ،القانون الدولي

 الحديث أدى صرواتساع نطاقها في الع ،فبسبب تداخل العالقات الدولية .القانون الداخلي للدول
وتقدمه بشكل أصبحت معه موضوعاته تشمل تلك التي كانت  ،إلى تطور القانون الدولي ذلك

الدولي  للدولة، ولذلك فإن مسألة العالقة بين القانون داخليتعد من صميم االختصاص ال
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ن نفرق بين مذهبين أالبد من  شكاالت تتعلق بتدرج القانون، وهناإعدة  الداخلي تثير قانونوال
 الدوليأولهما يميل إلى وجود وحدة في القانون، والثاني إلى وجود ثنائية بين القانونين 

  .412والداخلي
القات في العالقة التي ظهرت بين القانونين في وجود قانون ينظم الع عويكمـن واق  

انون أي أنه ق ،أو تلك القائمة بين األفراد والدولة بين األفراد، لقائمةالدولة سواء العالقات ا
على أساس  وإلى جانب هذا القانون ظهر قانون جديد يقوم أيضاً يحكم سلوك األفراد والدولة،

ين بحكم الدولة باتت خاضعة لقانون أنأي  ،413وهو القانون الدولي الأ ،حكم سلوك الدولة
سلوكها، قانونها الوطني والقانون الدولي، وتخضع الدولة للقانونين وفقاً آللية القانون 

 وهي منح الحقوق وفرض االلتزامات، وإذا كان االشتراك بين القانونين ملفتاً أال ،المعروفة
لالهتمام  فإن األمر قد يكون أكثر إثارةً ،للنظر واالهتمام بما يتعلق بإخضاع الدولة ألحكامها
ال يقتصر على  ،وبتطور القانون الدولي ،فيما يتعلق بكون أن االشتراك بين القانونين بات

 لدولمخاطبة الدول بل أنه أخذ يشترك مع القانون الداخلي في مخاطبة األفراد من رعايا ا
  .لذات اآللية السابقة ووفقاً

  

ن الدستور أي الداخلي نجد الدولي في النظام القانون انونيجاد مكانة القإأجل  ومن  
بين الدول في كيفية التعامل  الداخلي في كل دولة هو الذي يحدد العالقة بينهما، ونجد اختالفاً

من يعترف دستورها بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي،  هافمن ،مع القانون الدولي
الداخلي، ومن المؤكد أن  نونقايعطيه مرتبة أدنى من ال والقليل ،ومنها ما يعطيه مرتبة مساوية

القانون الدولي على  وجماع من جانب الفقه الدولي على تأييد وتأكيد مبدأ سمإهناك شبه 
مركز االتفاقيات الدولية في  مسألةتثير  ما بالنسبـة للدستور فغالباً أما اخلي،الد انونالق

اب النصوص الدستورية المحددة عند غي األنظمة القانونية الوطنية جدالً فقهياً واسعاً، خاصةً
وهذا اإلشكال هو في حقيقة األمر جزء من المشكلة العامة المتمثلة في  ،القانوني المركزه

  .414طبيعة العالقة بين القانون الدولي والقانون الوطني
                                                             

  .20/9/2013تاريخ الزيارة . عالقة القانون الدولي بالقانون الداخليحسينة شرون،  412
http://rcweb.luedld.net/rc5/14_BSK_Chroun_A.pdf 

  .المرجع السابق 413
  .20/9/2013تاريخ الزيارة  .أساس القانون الدولي العام وعالقته بالقانون الداخلي 414
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في عام  المؤقت واإلعالن الدستوري 1951فبالرجـوع إلى أحكام دستور عام   
ع الليبي قد تجنب التنصيص ، نستخلص أن المشر1988 عام ووثيقة حقوق اإلنسان 1969

وهو  ،على أي مقتضى صريح يمكن أن يكرس سمو االتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية
ما يمكن أن يسمى بالدساتير الصامتة أو المبهمة بخصوص العالقة بين االتفاقيات الدولية 

السلطة التي لها حق  حديدبت فقد تم االكتفاء ،بالجانيتعلق بهذا ا ففيم  ،والتشريع الداخلي
هذه المصادقة بموافقة السلطة التشريعية في حالة ما  دوقي ،التوقيع والمصادقة على االتفاقيات

  .كانت هذه االتفاقيات ترتب تكاليف تلزم مالية الدولة ذاإ
دولي على وبخـالف ذلك هناك دساتير واضحة في هذا االتجاه تقول بعلو القانون ال  

القانوني الهولندي وكذلك في  امالدستور الوطني، ونجد هذا االتجاه أكثر وضوحاً في النظ
وبالمقارنة مع هذه الدساتير التي كانت واضحة بخصوص العالقة بين  ،415سيالدستور الفرن

إلى عام  1951ماالتفاقيات الدولية والقانون الوطني ظلت التشريعات الليبية الممتدة من عا
 .الوطني والقانونالتزمت الصمت حيال العالقة بين االتفاقية الدولية  تشريعاتكلها  2010

  

ن أ نجد الدولي القانون قواعدشخاص الذين تخاطبهم باأل يتعلقوفيما ، هذا السياقوفي   
 فيه القواعدن هناك العديد من أبل  سبيعد قانوناً يخاطب بقواعده الدول فح لم القانون هذا

و أينة منحهم هذه القواعد حقوقاً معفراد بشكل مباشر ودون التوسط بدولهم وتتخاطب األ
 لحقوق الدولي القانون الواردة في القواعد على ذلك والمثال ،تفرض عليهم التزامات معينة

 كتلكفراد التزامات على األ فرضعد الدولية التي تمن القوا الكثير إلى باإلضافة  ،نساناإل
  .و المخدراتأ قو حظر االتجار بالرقيأ اننسانتهاكات حقوق اإل منعالتي تتعلق ب

  

ن أخرى تتمثل بأ نتيجة الدولي القانون شخاصبأيتعلق  ويترتب على ما تقدم فيما  
لى إنها تتعدى أبل  ،دولتنظيم العالقات بين ال مقتصرة على ليست الدولي القانون موضوعات

ن االختالف إما فيما يتعلق بالمصادر فأ. والحفاظ على البيئة هحقوق بصيانةو باإلنساناالهتمام 
هذه المصادر  يعةفي طب يالظاهر بين المصادر الدولية والوطنية ال يعني االختالف الحقيق

يعني عدم وجود ما  ال الداخلي للقانون أساسن وجود التشريع مثالً كمصدر إحيث  ،ومحتواها
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ال تشريعاً إليست  قيقتهاح في ن المعاهداتالدولي، حيث إ القانون يقابله في
التشريع  في ه تختلف عن طريقة التعبيرطريقة التعبير عن لكن ،الدولي للقانون

 بيئةعن ال وما تتطلبه من شكليات تختلف ،لضرورات البيئة الدولية وذلك ،الداخلي القانون في
  .416يةالداخل

  

جميع أشكال التمييز ضد  على القضاء اقيةالتشريع الوطني مع اتف مةمالء: ثانياً
  :"سيداو"المرأة 
مة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية موضوع نقاش ءمال وضوعشكّـل م  

خاصة مع ظهور متغيرات عصرية وعالمية  ،المجتمعات نواسع، وهو نقاش عرفته العديد م
والحضارية  قافيةداعيات العولمة الداعية إلى إلغاء كل الفوارق االجتماعية والثجديدة تأثرت بت

وقد أفرز هذا النقاش موقفان متباينان بشأن التعامل مع التحفظات الموجودة   وب،بين الشع
  .على االتفاقيات الدولية

لى ع الثانيالموقف ويرتكز  لدولية،على أولوية االتفاقيات ا الموقف األول يرتكـز  
ويستند أصحاب هذا االتجاه في االتفاقيات والمعاهدات الدولية، سمو القوانين الوطنية على كل 

مجموعة من الدول اإلسالمية على دساتير هذه الدول التي نصت على أن الدين اإلسالمي هو 
وال  ،هي مجتمعات مسلمة مجتمعاتعطى ثقافي يقوم على أساس أن هذه الوعلى م ،الدولة دين
  .417أي قانون ال يحترم خصوصياتها الدينية ن فرضيمك

بعض الدول يكون ألحكام المعاهدة الدولية التي تنضم إليها الدولة المعنية أولوية  ففي  
يلزم إصدار قانون حتى تصبح أحكام المعاهدة التي  أخرىعلى القانون الوطني، فيما في دول 
وفقاً  ،ن على الدولإعن ذلك ف النظرنفسه، وبغض  اخليتنضم إليها في وضعية القانون الد

يلزم من إجراءات تحقق التوافق بين تشريعاتها المحلية  أن تتخذ ما ،لقواعد القانون الدولي
  .وأحكام المعاهدات التي انضمت إليها
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من واجب الدول االلتزام بالقانون الدولي من ناحية كونه نظام من القواعد الملزمة  إن  
بل إن عدم  ،ستمد أنظمتها القانونية مباشرة من قواعد هذا القانونيفرض عليها أن ت للدول

النص عليها في القوانين الوطنية أصبح يشكل مخالفة دولية يمكن أن تترتب عنه مسؤولية 
تصرف غير مشروع دولياً وهو بوجه عام انتهاك  بتظهر في أعقا وليةدولية، وهذه المسؤ

  .418ياللتزام دول
على جميع  القضاءمع ما جاء في اتفاقية  لليبياتجاه التشريعي عامة يتفق اال صـفةوب  
التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، التي حثت الدول أن تتخذ كافة التدابير التي تكفل  أشكال

غير قابل للتصرف،  تساوي الحقوق للرجل والمرأة في ممارسة الحق في العمل باعتباره حقاً
يف، والحق في اختيار المهنة والعمل المالئم والترقي بنفس فرص التوظ تمتعمن خالل ال

والحق  والتأهيلواألمن الوظيفي والتمتع بكافة المزايا التي يقررها العمل بما في ذلك التدريب 
الصحية  ايةفي األجر المتساوي وفق معايير عامة، والحق في الضمان االجتماعي والوق

 بقولها توجيهاً وأكدته ،المرأة العاملة األم والعمل في ظروف مناسبة، وتقدير خصوصية وضع
العمل، تتخذ الدول  يولضمان حقها ف .419لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو المهنة

   :420تيوالتي يمكن ذكرها على النحو اآل األطراف التدابير المناسبة
  

مل على في الفصل من الع التمييزحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل واألمومة أو . 1
  .أساس الحالة الزوجية مع فرض جزاءات على المخالفين

إدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن . 2
  .أقدميتها أو العالوات االجتماعيةتفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو 

لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتها  توفير ما يلزم من الخدمات االجتماعية السائدة. 3
  .والمشاركة في الحياة العامة ل،األسرية وبين مسؤوليات العم

  . نها مؤذية لهاأثبت أثناء فترة الحمل في األعمال التي ي للمرأةتوفير حماية خاصة . 4
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 بشأن )10(رقم  من قانون) 26(والمادة ) 25(هذا التوافق في نص المادة  ويظهر  
يعد مقبوالً أن توجد قوانين متعارضة مع  لم اإلطارهذا  وفي .2010421 لعامالقات العمل ع

الدولية ومع القانون الدولي، بحيث يشكل التعارض عقبة أمام تطبيق أحكامها خاصة  اقياتاالتف
 ،قد وقعت أو صادقت أو انضمت إلى هذه االتفاقيات أو المعاهدات الدولية ةإذا كانت هذه الدول

تي تشكل جزءاً أساسياً وهاماً من القانون الدولي العام، عالوة على أن دول العالم قاطبة قد وال
 أنكما  ،أصبحت اليوم جزءاً من النظام الدولي، وال تستطيع أن تتملص من التزاماتها الدولية

ينه القضاء الداخلي ال يعارض تطبيق القواعد القانونية الدولية، متى كانت ال تتعارض مع قوان
  .الداخلية
لتكريس سمو القانون الدولي على القانون الداخلي  أما القضاء الدولي فهو يسعى دائماً  

إلى  باإلضافةالتشريعية الضرورية للتوفيق بين القانونين،  ديالتالتع إجراءبتشجيع الدول على 
تيجة التعارض بين الدولية ن لتزاماتهابا إخاللعن كل  لةؤوالمس دائماً تزالأن الدولة كانت وال 

العامة  والمبادئقوانينه الداخلية وقواعد القانون الدولي، فال يجوز للدولة حسب العرف الدولي 
الدولية بحجة أن قانونها الداخلي ال يسمح  ماتهاللقانون الدولي أن تتملص عن تنفيذ التزا

  .422بذلك
  

 العربية المرأةخاص، و وبالرغـم من مستويات المساواة المتحققة للمرأة الليبية بشكل  
فإن تقارير التنمية البشرية تؤكد منذ صدورها في العقد األخير من القرن العشرين  ،بشكل عام

، ففي 423على وجود فجوة ملحوظة في جانب المساواة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
: يتة على النحو اآلإلى هذه المسأل جاءت اإلشارة ،2004 للعام تقرير التنمية اإلنسانية العربية

مييز تعاني النساء في العالم العربي بشكل عام من عدم المساواة بينهن وبين الرجل، ومن الت"
المطردة لتطوير وضع المرأة، تظل  جهودالرغم من ال ىوعل. ضدهن في القانون وفي الواقع

السياسية هناك مجاالت عديدة تتعثر فيها مثل هذه الجهود، ويمكن إجمالها في المشاركة 

                                                             
 .273ص  ،مرجع سابق ،نة التشريعاتمدو 421
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للمرأة، وتطوير قوانين األحوال الشخصية، وإدماج المرأة في عملية التنمية، وحرمان المرأة 
  .424"المتزوجة من أجنبي من منح الجنسية ألبنائها

اجتماعية وثقافية واقتصادية  أن المرأة في ليبيا تعيش أوضاعاً الذكروالجديـر ب  
 ،على حقوقها خاصة في العمل والترقيوسياسية تشكل بيئة معوقة تحرمها من الحصول 

والوصول إلى المناصب القيادية، هذه البيئة لم تتشكل نتيجة أطر تشريعية أو قانونية، فالبيئة 
الترقي للمراكز القيادية  نعلى تمييز ضد المرأة يمنعها م القانونية في ليبيا ال تنطوي نظرياً

  .425من حقوقها العليا في نطاق عملها أو نيل أيٍ
أن المعوقات التي تحد من  تطبيق " آمال بوقعيقيص تـرىهذا السياق  فيو  

ثقافة المجتمع والقصور في كافة نواحي الحياة، ونظامنا  لتشريعات الخاصة بالعمل تتمثل فيا
  .426"االجتماعي  الذي يحد من قدرة المرأة على العمل

ن عدة مصادر ثقافية مينطلق عمل المرأة ونشاطها االقتصادي في ليبيا  وبصفة عامة  
واجتماعية أهمها التراث االجتماعي الليبي القديم، وعالقات السلطة بين الرجل والمرأة 

على المرأة وعلى مشاركتها في النشاط االقتصادي وطبيعته  ، وهذه المصادر تؤثرتاريخياً
 اقبل من يأ تهدفي المنزل أو خارجه تج عملوتطوره، بمعنى آخر، فإن المرأة الليبية عندما ت

تقوم به اجتماعياً، ومن ناحية أخرى ترجو موافقة وقبول رموز السلطة في حياتها، وهذه 
  .427النشاط، مهما كان الواقع االجتماعي وانعكاساته على عمل المرأة ستمرارالموافقة شرط ال

 اعماًد إن الموقف االجتماعي السلبي إزاء تولي المرأة مناصب قيادية ال يبدو موقفاً  
كما تم توظيف  شاملة،من عملية تنمية بشرية  اًمراحل التنمية الحديثة التي تعتبر النساء جزءل

وهو خطاب  ،الثقافية في ليبيا خصوصيةاالجتماعي في خطاب يشير إلى عوائق ال الموقفهذا 
يقدم المبررات الكامنة لعدم اإلقدام على اتخاذ حزمة من السياسات الفاعلة والمترابطة 

هام في إحداث تغيير في شأنها اإلس نفي مجال اإلعالم والتعليم يكون م رة خصوصاًوالمستم
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جتماعي من المرأة ويفتح الطريق أمام الحصول على فرص متكافئة في كافة الموقف اال
  .428المجاالت
من خالل التأثر بالعادات والتقاليد السائدة والتنشئة  ،لدى الفرد نظام المعتقدات يتشكل  

 المساواةتأثر اتجاهات الفرد بخصوص إشكالية تو. والسياسية والخبرات الشخصية االجتماعية
، واتجاهات يجابية أو سلبية أحياناًإم المعتقدات، حيث تتكون اتجاهات بنظا وماًبين الجنسين عم
أخرى، ويالحظ في هذا السياق أن الثقافة السياسية العربية تتسم بالنزعة  ال مباالة أحياناً

 ،تجاه المرأة نظراً لالتجاهات السياسية التي تعكس في المقام األول العادات والتقاليد المحافظة
  .429وليس الدين اإلسالمي

في هذا السياق على أن الدين  2005ويؤكـد تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام   
ممارسات ألن مثل هذه ال اإلسالمي ليس له عالقة بأية ممارسات خاطئة تجاه المرأة، نظراً

والتقاليد التي  عاداتتعود في األساس إلى عوامل اجتماعية وسياسية متمثلة في التنشئة وال
  .430بعد جيل يتوارثها األفراد جيالً

فيها نمط الثقافة  تلفعتبر ليبيـا واحدة من الدول العربية وال يخوفي هذا اإلطار تُ  
حيث ال تزال هناك نظرة للمرأة تتسم السياسية السائدة في المجتمع عن باقي الدول العربية، 

ن هذه اإلدراكات إتقليدي لدى المجتمع الليبي، حيث بالنمطية وإدراكات النوع االجتماعي ال
  .431وإناثاً على حد سواء ذكوراً سناً األصغرو لقديمالجيل ا اهايتبن

  

ود ن المرأة بالرغم من وجتمكِّ فاعلةال توجد سياسات فأما علـى المستوى السياسي   
التشريعات الداعمة لها، إالّ أن هذه التشريعات لم تنعكس بالكامل في شكل سياسات مدعمة 

العليا في  القيادية لمناصبوتولي ا ،لموقف المرأة ومساواتها بالرجل خاصة في مجال العمل
فهناك على سبيل المثال عدم انسجام التدريب والتأهيل مع احتياجات سوق العمل  ،ليبيا

  . 432وقدرات المرأة واحتياجات
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التي هي أساس دولة القانون وركيزة الخطاب الديمقراطي ال تقوم  ةإن فكرة المواطن  
ن الجدل حول التحول الديمقراطي شهد أغم ومع ذلك فر ،إالّ بإلغاء أشكال التمييز ضد المرأة

وما منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي فإن حضور النساء في هذا الجدل كان  ةرطفرة كبي
، وينحصر في محاوالت األنظمة على هامش الخطاب ما يكون حضوراً وغالباً ،عيفاًزال ض

السياسية خاصةً عندما يتعلق األمر بموضوع االصالح وقضايا الديمقراطية التي اُستغلت 
، وفي هذا السياق جعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمجتمع الدوليكمفاهيم تدعم كثير من النظم ولت

  .من مكونات الخطاب المطالب بالديمقراطية أصيالً مكوناًساواة بين الجنسين لم تكن فإن الم
  

وبصفة عامة وفي إطار تقويم التشريعات الليبية وفق المعايير الدولية على ضوء   
داء األالتزامها باالتفاقيات الدولية، فإن الباحثة سعت إلى تحقيق ذلك من خالل المقارنة بين 

ثل في االلتزامات الليبية نحو المجتمع الدولي، بناء على مصادقتها على والمتم المعياري
لهذه االلتزامات،  واألداء الفعلياالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  : وذلك استناداً إلى ما يأتي

استمارة ) 10(رقم المقابالت التي أجرتها الباحثة مع المهتمين بهذه المسألة انظر الملحق . 1
  .المقابلة التي اُستخدمت في هذه الدراسة

بعض األدبيات والدراسات السابقة التي ساهمت في تقويم بعض الجوانب المختلفة لهذا . 2
  .الموضوع

  

ولتقويم التشريعات الليبية وفق المعايير الدولية في هذه المسألة، فقد قامت الباحثة   
ومن خالل تحليل المضمون وحددت الباحثة وفقاً لذلك أبرز  باالستناد إلى نتائج المقابالت

جوانب االلتزام حيال االتفاقية وتناولت جوانب مختلفة منها على سبيل المثال مسائل التمكين 
في العمل وإلمام التشريعات بقضايا تمكين المرأة، ومساهمة التشريعات في التمكين السياسي 

في التشريعات الوطنية، وغيرها من القضايا التي أشارت وانعكاسات مبدأ التمييز االيجابي 
  .إليها االتفاقية

وفي هذا االطار فقد تم رصد األداء الفعلي من خالل مدى التزام ليبيا بهذه الجوانب،   
) 5صفر إلى (من خالل المقابالت مع المهتمين بهذا الموضوع حيث تم تقسيم التقييم من 

الذي يبين ) 5(الفعلي، كما هو موضح في الجدول رقم  لتشير كل درجة إلى معدل األداء
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المقارنة بين األداء المعياري والفعلي للتشريعات الليبية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال 
  .التمييز ضد المرأة

  
  
  
  
  
  
  
  

أشكال  عجميعلى  القضاءالليبية واتفاقية  شريعاتوالفعلي للت لمعياريبين األداء ا المقارنة )5(رقم  الجدول
  مرأةالتمييز ضد ال

 اآلداء الفعلي اآلداء المعياري
 5 4 3 2 1 0 االلتزامات حيال االتفاقية

 û       .التمكين في العمل. 1
 û      .إلمام التشريعات بقضايا تمكين المرأة. 2
  û     .تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع. 3
   û    .تولي المرأة المناصب القيادية.  4
   û    .مساهمة التشريعات في التمكين السياسي. 5
      û .تطور األوضاع القانونية للمرأة بتوليها القضاء. 6
 û      .سعي التشريعات للقضاء على الممارسات التمييزية في العمل. 7
  û     .عدم التمييز ضد المرأة في مجال العمل. 8
  û     ." يجابي في التشريعات الوطنيةالتمييز اإلانعكاس " يجابيييز اإلالتم. 9

      û .الوعي بضرورة إسهام المرأة في تحقيق النمو في األنشطة االقتصادية. 10
مدى مساعدة برامج التعليم والتوعية في النهوض بالمرأة وتغيير الصورة . 11

 .لها .النمطية
 û     

     û  .آليات النهوض بالمرأة. 12
 û      .لتوافق بين التشريعات واالتفاقيةا. 13
 ممتاز 5 جيد جداً 4 جيد 3 متوسط 2 ضعيف 1 ال يوجد 0
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وبعض  على المعلومات التي وردت من اإلجابة على استمارة المقابلة من قبل المبحوثين الجدول من إعداد الباحثة بناء: المصدر
   .الدراسات السابقة

  

التي أجرتها الباحثة مع بعض الخبراء ابالت خالل تحليل مضمون المق ومـن  
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  ةتفاقياومقارنتها ببنود  والمهتمين بهذا الموضوع،

وكما هو مبين في الجدول رقم  ،إضافة إلى بعض األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة ،المرأة
  :يتاآل لنحوفإن أبرز جوانب المقارنة يمكن ذكرها على ا) 5(
ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من  ةالوطني العملتشريعات  إن: في العمل التمكين. 1

  :أهم التشريعات التي تناولت هذا المجال ومناالقتصادي  نشاطالعمل وممارسة ال
  .1970 عامل )58(قانون العمل رقم   - 
  .بشأن الخدمة العامة وتعديالته 1976 عامل )55(القانون رقم  - 
   .بشأن المرتبات 1981 عامل )15(لقانون رقم ا - 
  .تنظيم مهنة المحاماة إعادةبشأن  1990 عامل )10(القانون رقم  - 
  . *مزاولة األنشطة االقتصادية بشأن 1992 عامل )9(القانون رقم  - 
   .433بشأن إصدار قانون عالقات العمل 2010عام ل )12(القانون رقم  - 

  

تتضمن أية نصوص  ولم ،كان أم أنثى خاطبت الفرد ذكراًقد  هذه القوانين لـك        
فقد ساوت بين الرجل والمرأة في األجر المتساوي لألعمال  كإنسانة،تنتقص من حقوق المرأة 

والحصول على  ،وحق ممارسة النشاط االقتصادي ،وفي استحقاق عائد العمل ،المتساوية
أن هذه  بل ،الوظائف العامةوحق تولي  ،والممتلكات وحق إدارة األعمال ،روضالق

التشريعات لم تغفل خصوصية دور المرأة العاملة حيث نصت صراحة بعدم تشغيل النساء في 
 عامل )164(أعمال السخرة، وإلى جانب هذه القوانين هناك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

من الوقت، وقرار  والذي يتيح للمرأة العمل لجزء ،بشأن نظام تشغيل المرأة وتعديالته 1988
وتأهيل المرأة في المجاالت  تدريببشأن  1989 عامل )285(اللجنة الشعبية العامة رقم 
  .المختلفة والمتفقة مع طبيعتها

  

                                                             
  .بقسا مرجع، المرأة في التشريعات الليبية: الموسوعة القانونيةللمزيد أنظر * 
  . 319-260. ، ص صسابق مرجع مدونة التشريعات، 433
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مـن ذلك نجد أن التشريعات الليبية الصادرة خالل فترة الدراسة لم تفرق بين المرأة         
ل، واعتبرت أن العمل حق وواجب تكفله والرجل في التمتع بفرص متساوية في ميدان العم
من الوثيقة الخضراء لحقوق اإلنسان، ) 11(الدولة دون أي تمييز، وجاء تأكيد ذلك في المادة 

من قانون تعزيز الحرية، وجميع نصوص هذه التشريعات يتوافق مع ما ) 28-10( والمادة
التي تؤكد على ) 11(لمادة جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ا

  .ضرورة اتخاذ جميع الدول التدابير الالزمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل
  

إن المحاماة الشعبية كانت مهنة نسائية في " Jessica Carlisleوفي هذا السياق تؤكد دراسة 
بب الذي يذكر غالباً من العاملين بالمهنة، ولعل الس% 70الغالب األعم، حيث تمثل النساء نسبة

  .434"لتنسيق بينها وبين رعاية األطفالا وإمكانيةهو قصر ساعات العمل 
 
  

تشريعات العمل الوطنية كانت ملمة بدرجة  نأل: التشريعات بقضايا تمكين المرأة إلمام. 2
في  اهمتهادور المرأة وضمان مس فعيلعالية بقضايا المرأة، فالحماية التشريعية جوهر ت

ن قانون بي قدف ،وذلك في كافة مجاالت العمل ألماموالدفع بها إلى ا ،التنمية المختلفةمجاالت 
الخاصة بعمل المرأة مما ساعد على ضمان احترام حقها في العمل والحقوق  امالعمل األحك
تشغيل المرأة في األعمال الشاقة أو  1970 عامل )55(فقد حظر القانون رقم  ،المنبثقة عنه
ساعة في األسبوع، وباستقراء القوانين والقرارات المنظمة للحق في  )48(ثر من تشغيلها ألك

فقد جاءت أحكام تلك  ،ع الليبي لم يميز بين الرجل والمرأة في األجرالعمل يتضح أن المشر
في المعاملة، فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة وكذلك  اةالقوانين مؤكدة على مبدأ المساو

المعاملة وفي تقييم نوعية العمل وهذا ما يتفق مع االتفاقية الدولية للقضاء على المساواة في 
قابل للتصرف لكل  يرغ عتبرت أن الحق في العمل حقاًاع أشكال التمييز ضد المرأة التي جمي

  .المرأة في العمل البشر وأوجبت حظر كافة مظاهر التمييز ضد
  

مكانة  تعزيزالوطنية للعمل تسعى ل التشريعات :دورها في المجتمعالمرأة و نةمكا تعزيز. 3
ذلت في سبيل النهوض بالمرأة المرأة ودورها في المجتمع، وعلى الرغم من كل الجهود التي ب

                                                             
434 Jessica Carlisle, “Access to Justice and Legal Aid in Libya: The Future of the People’s Lawyers” 
in Searching for Justice in Post Gaddafi Libya, Jan Michiel Otto & et al (eds), (Amsterdam: Van 
Vollenhoven Institute, 2013), pp. 79-91. 
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ونية واضحة وتعزيز دورها في الحياة، وخاصة في الجانب التشريعي، الذي يؤكد بنصوص قان
الجهود لم تنعكس أن تلك  إالّالحياة،  نه ال فرق بين الجنسين في المشاركة في جميع مجاالتأ

ومشاركتها في صنع  ة،الوظائف القيادي ولي، مثل محدودية دور المرأة في تعلى جوانب عديدة
، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها انعدام الوعي لدى المرأة وعدم وجود برنامج تعليمي أو القرار

، يعلل 2006لبشرية في ليبيا لعام أن تقرير التنمية ا مايعزز الوعي لدى النساء ك إعالمي
عزوف المرأة عن المشاركة في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية بأن وجدت 

في االعتبار واقع المرأة  متقدمةالتشريعات ال تأخذ، حيث لم نفسها في وضع لم تتهيأ له نفسياً
  .435توجه وتلك التشريعاتمن ذلك ال دوالمساحة االجتماعية والثقافية التي تجعلها تستفي

 شريعات،ة من التسلسلال تتغير األحوال بمجرد إصدار فإنه يمكن القول بأنه  وعليه        
إصدار تشريع من شأنه أن يزيل العراقيل في طريق المرأة فإن هذا عمل  ولةالد عندما تتولىف

 االتجاه،بتغيير قواعده في نفس  خرىن تقوم مؤسسات أأولكن البد من  مهم وضروري،
فإن التقاليد وقواعد  ،تفرق بين الجنسين العلى األقل  نظرياً الليبيةوعليه فمع أن التشريعات 

ألخذ حقوقها  بطل فعل التشريعات والمرأة نفسها قد ال تكون مهيأة نفسياًالعرف قد تُ
  .436بالكامل

  

الليبية  المرأة اممحيث التشريعات ال توجد أي عوائق أ من: القيادية صبالمرأة المنا تولي. 4
العامة في الدولة  وظائفحيث تبيح التشريعات الليبية للمرأة الحق في تولي ال ،لممارسة العمل

في صنع  المرأةحق "باإلضافة إلى أن وحق ممارسة جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية 
حق كفلته  يضاًالعليا أ القرار حق كفلته التشريعات ومشاركتها في تولي المناصب بما فيها

أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات ال تتناسب  ع، لكن المالحظ على أرض الواقالتشريعات
وحصتها في المجتمع، كما أن حصتها في تولي مراكز قيادية هي األخرى ال تتناسب وحصتها 

  .437"دديةالع
  

المرأة في تطور حركة "في دراستها حول  عبيديال الآمتؤكد السياق  وفي هذا        
نجازات التي تحققت للمرأة على المستوى أنه رغم اإل ،"المجتمع الليبي بين التمكين والتفعيل

                                                             
 .8ص  ،سابق مرجعختالف، المرأة في الجماهيرية المساواة مع اال: 2006، تقرير التنمية البشرية 435
 .72 ، صالمرجع السابق 436
 .83 ، صالمرجع السابق  437
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تسعى إلى تمكين  والتي ،لدور المرأة في ليبيا ززةالقوانين المع سنوالذي تمثل في  ،الرسمي
في ذلك الجهل تبرز مشكلة جهل المرأة الليبية بحقوقها القانونية، والسبب  ، فإنهرهاوتفعيل دو

  .438يعود إلى غيابها وعدم مشاركتها في عملية صنع القرار
على ندرة مشاركة المرأة وتقلدها للمناصب السياسية على  الدراسة أيضاً وتؤكد        

مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، حتى وإن تم الدفع بها لبعض المواقع فإن تواجدها ال 
ويؤكد  ،دور المرأة هامشيةذلك يعكس . لتعليم والبحث العلمياعية وايتجاوز الشؤون االجتم

عدم تمثيل المرأة في العديد من المجاالت بما يتناسب مع النسبة التي تحتلها في عدد السكان أو 
تقلدت  1977 عام أنه منذ مستوى التحاق المرأة بالتعليم بجميع مراحله، وما يؤكد ذلك عملياً

المرأة أو الشؤون  نوهي شؤو ،الشعب العام رمانة مؤتمسيدات فقط منصباً في أ )5(
 شكيالتوعلى مستوى اللجنة الشعبية العامة فقد ضمت الت، 2000 عاممنذ  ماعيةاالجت

أمانة التعليم والبحث العلمي : سيدتين فقط، تقلدتا 1969 عام المختلفة للجنة الشعبية العامة منذ
  .439عالم والثقافة والتعبئة الجماهيريةواإل

  

النخبة السياسية في ليبيا منذ عام "عن  أخرىفي دراسة  آمال العبيديأكدت  وكذلك        
، 2006وحتى عام  1969من أعضاء النخبة التنفيذية منذ عام  )132(أنه من أصل  ،"1969
من ضمن المجموعة التنفيذية، مناصب وزارية انحصرت  )%2(أي  ،ثالث نساء فقطتقلدت 

الليبية  المرأةالشؤون االجتماعية، وذلك عكس حقيقة وواقع دور وم والثقافة في التعليم، اإلعال
 1969تمثيل المرأة في النخبة التنفيذية منذ عام يوضح ) 6(والجدول رقم  ،* خالل هذه الفترة

  . 2006وحتى عام 
  .2006 عام وحتى 1969المرأة في النخبة التنفيذية منذ عام  تمثيل) 6(رقم  الجدول

 % النسبة في الجانب التنفيذي التمثيل النوع
 98 129 ذكر
  2 3 أنثى

  100 132 الجميع
  

                                                             
 .67 ص مرجع سابق، ،" دراسة توثيقية: تمع الليبي بين التمكين والتفعيلتطور حركة المرأة في المج"  آمال سليمان العبيدي،  438

 . 67 ، صالمرجع السابق 439 
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 مرجع، "فيةستكشاادراسة  :في ليبيا مرأةبوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسات تمكين ال" العبيدي،سليمان  آمال :المصدر
  .361 ص ،سابق

  

يعات الوطنية في التمكين التشر ساهمت :التشريعات في التمكين السياسي مساهمة .5
لتنظيم وزارة  1997 عامل )39(السياسي بدرجة كبيرة، وهو ما نجد أساسه في القانون رقم 

السلك الدبلوماسي إال أن  يعضو ف الذي لم يتطلب في تعيين ،الخارجية والسلك الدبلوماسي
للجنة الدولية وشروط عامة يمكن توفرها في الجنسين ولقد ترأست ا ،بالجنسية يكون متمتعاً

 أحكاماًوهذا يتوافق مع قانون الخدمة المدنية الذي لم يفرد للمرأة  ،#ليبية أةامر اإلنسانلحقوق 
دون تمييز بسبب الجنس  عاماً استثنائية بل أخضعها للمعايير الموضوعية باعتبارها موظفاً

وافق والمعايير التي تتطلبها منها الوظيفة، وهو ما يت رةوفرضت عليها االلتزامات المقر
الحق في  لتمييز ضد المرأة التي أكدت علىالمقررة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال ا

معايير االختيار نفسها في شؤون  تطبيقبنفس فرص التوظيف بما في ذلك  لتمتعا
  .440التوظيف
في المواثيق االتجاه الدولي الذي أكد على الحقوق المدنية والسياسية للمرأة  عم تفاقاًا        

الذي نصت المادة  ،وفي مقدمتها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،واالتفاقيات الدولية
في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق  طرافتتعهد الدول األ"منه على أن  )13(

ادة السابعة والم ،441"التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد
والثامنة من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على حق 

 لىوع ،لالنتخاب واألهلية ،ءاتالمرأة في التصويت في االنتخابات والمشاركة في االستفتا
رت فيها من الناحية النظرية للمرأة التي تواف ،ففي ليبيا .حقها في صياغة سياسة الحكومات

، عضوية المؤتمر الشعبي األساسي فيالشروط المتمثلة في المواطنة والبلوغ والعقل الحق 
في مناقشة جدول  المرأة تشارك حيث أحد أسس النظام السياسي خالل فترة الدراسة، وهو

                                                             
  للمزيد انظر* 

Amal Obeidi, " Political Elites in Libya since 1969 " in Dirk Vandewalle (ed) Libya since 1969: 
Qadhafi`s Revolution Revisited, (New York: Palgrave Macmillan, 2008). 

 .لكونها المندوبة الدائمة لليبيا للجنة الدولية لحقوق اإلنسان رئيساً )2003مارس (في  نجاة الحجاجي تم اختيار #
  .مرجع سابقالدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، االتفاقية  440

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html 
  .مرجع سابق المدنية والسياسية، االتفاقية الدولية للحقوق 441

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf
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بعدة  خالل فترة الدراسة، ليبياممارسة السلطة في  قياسويمكن  ،األعمال وصياغة القرارات
منها عضوية المؤتمر الشعبي األساسي والمشاركة في الجلسات وتولي المناصب  مؤشرات

عليه ولخصوصية المجتمع الليبي يتعين عند إعمال المعيار . القيادية والنشاط النقابي أو األهلي
والذي يعتمد على المقاعد  ،الدولي الذي يقاس به مدى مشاركة المرأة في صنع القرار

عليه إال ال يمكن أن يعول خالل فترة نظام القذافي،  التجربة الليبية  حالة وفيالبرلمانية، 
ن صنع القرار يفترض أن يتم أل ،كمؤشر لقياس مساهمة المرأة الليبية في السلطة التنفيذية

بمشاركة الجميع ممن ينتسبون إلى المؤتمرات الشعبية وتوافرت فيهم الشروط المتمثلة في 
المشاركة عن  خلفهارغم أن ذلك لم يحول دون تغيب المرأة وت، زالمواطنة واإلدراك والتميي

  .في الحياة السياسية
  

كمؤشر لقياس مدى تقبل المجتمع  ل عليهقد يعو المعيار الدولي عليه يمكن القول بأن        
بأمانة المؤتمر الشعبي  دات شعبياًإلى القمة باحتساب عدد المصع اعدةلهذه المشاركة من الق

أمين  ختيرت لمنصبالذكر أن المرأة قد اُ ويتعين .442الشعبي للشعبية مؤتمراسي والاألس
تشريعي وفق الهيكلة  منصبوهو أعلى  ، خالل فترة الدراسة،مساعد بمؤتمر الشعب العام

لذلك كانت  وتم الدفع بها لبعض المواقع، السياسية، وألن مشاركة المرأة جاءت بقرار سياسي
 ،*"النخبة السياسية في ليبيا" آمال العبيديكن اثبات ذلك من خالل دراسة شكلية، ويممساهمتها 

الذي يوضح تمثيل المرأة في النخبة التشريعية منذ عام ) 7(هو موضح بالجدول رقم  كما
  . 2006وحتى عام  1969

  

  .2006وحتى عام  1969المرأة في النخبة التشريعية منذ عام  تمثيل) 7( رقم الجدول
 % النسبة في الجانب التشريعي ثيلالتم النوع
 89 48 ذكر
 11 6 أنثى
 100 54 الجميع

  

 في ،"دراسة إستكشافية: في ليبيا مرأةبوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسات تمكين ال" ،سليمان العبيدي آمال:  المصدر
  .360 ص ،سابق مرجع ،امةالع السياساتأبحاث مؤتمر : السياسات العامة

  

                                                             
  .30- 28 .ص ، صمرجع سابق ،فائزة الباشا 442
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يحدث أي تطور في األوضاع  لم: األوضاع القانونية للمرأة بتوليها القضاء رتطو. 6
بل يمكن القول بأن مساهمة المرأة في السلطة القضائية تبدو  القضاء، بتوليهاالقانونية للمرأة 

بدور الرجل في هذا الجانب، رغم أن ليبيا من الدول العربية المحدودة التي  مقارنةضعيفة 
في مجال النيابة العامة  اتفنجد نساء قاضيات وأخري، 443لوظائف القضائيةمنحت حق تولي ا
ولم تقتصر وظيفتهن على القضاء اإلداري أو في مجال األحوال الشخصية  ،والتفتيش القضائي
ولم  ،ورجال النيابة العامة قضاةالتي يخضع لها ال لمعاييرخضعن لبل ُأ ،أو النيابة اإلدارية

 ،بل أخضعتها ،لها سثنائيةا بتولي المرأة بعض الوظائف العامة أحكاماًتفرد القوانين الخاصة 
آمال وتؤكد  ،لمدنيةللمعايير الموضوعية الواردة بموجب أحكام قانون الخدمة ا ،كما أشرنا
سياسات تمكين المرأة في  علىوأثره  يبوادر اإلصالح السياس"حول  تهافي دراس العبيدي

والنيابة إال  ماةالقضاء، ومهنة المحا لمجا في نساءايد أعداد الأنه وعلى الرغم من تز ،"ليبيا
 هدن ذلك ال يصاحبه حضور فاعل في العمل النقابي المهني، وقد يعود ذلك إلى حداثة العأ

ن تواجد إ ، ويمكن القول أيضاًووعياً اإللمام الكافي بمتطلباتها ثقافةً مبالمهنة، إضافة إلى عد
على تطور األوضاع  يجابياًإلم ينعكس  له،وكثير من المهن التابعة  ،المرأة في مجال القضاء

مجال تطبيق القانون وهي إحدى اإلشكاليات التي تواجه المرأة وخاصة في  ،القانونية للمرأة
  . 444في ليبيا، رغم تطور كثير من نصوصه

م إن النظا"نقال عن أحدى القاضيات  Jessica Carlisle وفي هذا اإلطار تؤكد دراسة
القضائي الحالي يشجع على تطوير قضاة أفضل وتشير إلى أن عملها في النيابة كان بمثابة 
اعداد مفيد لها قبل انضمامها إلى سلك القضاء، مؤكدة إن اكتساب الخبرة كمحامية شعبية ال 

  .445"يقل نفعاً للقضاة في بداية مسيرتهم المهنية
  

                                                             
  للمزيد انظر* 

Amal Obeidi, " Political Elites in Libya since 1969 " in Dirk Vandewalle (ed) Libya since 1969: 
Qadhafi`s Revolution Revisited, (New York: Palgrave Macmillan, 2008). 

  .232 ، صمرجع سابق، التشريعات الليبيةالمرأة في : الموسوعة القانونية 443
    ،سابق مرجع، " ستكشافيةادراسة : بوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسات تمكين المرأة في ليبيا "سليمان العبيدي،  آمال 444
  .363 ص

445 Jessica Carlisle, “Access to Justice and Legal Aid in Libya: The Future of the People’s Lawyers”, 
 .pp. 79-91 مرجع سابق
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التشريعات الوطنية لم  إن: يزية في العملالتشريعات للقضاء على الممارسات التمي سعي .7
 )21(تنص على أي ممارسات تمييزية بين الرجل والمرأة في مجال العمل، فقد نصت المادة 

للعمل ذي  ماليالتفرقة في المقابل ال وزال يج" بشأن عالقات العمل بأنه)  12(من قانون رقم 
  .446"و اللونالعرق أو الدين أ أوالقيمة المتساوية على أساس الجنس 

ن التشريعات هي التي توجه أنماط سلوك األفراد في المجتمع وتكون بداية إ حيث        
التشريعات، فإصدار التشريع من  نبمجرد إصدار سلسلة م تتغير الاألحوال ولكن  ،التغيير
هذا عمل مهم وضروري، ولكن البد من أن تقوم و ن يزيل العراقيل في طريق المرأةشأنه أ
   .447في نفس االتجاه دهات أخرى بتغيير قواعمؤسسا

  

ز ضد على عدم التمييالتشريعات الوطنية تنص  :المرأة في مجال العمل دالتمييز ض عدم. 8
ولم تتضمن  ،الفرد ذكراً كان أم أنثى والقراراتالقوانين  خاطبت المرأة في مجال العمل، حيث

في األجر  رأةبين الرجل والمفقد ساوت  ،أية نصوص تنتقص من حقوق المرأة كإنسانة
 ،قتصاديعمل وحق ممارسة النشاط االوفي استحقاق عائد ال ،المتساوية عمالالمتساوي لأل

ليبيا وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة في  فإنوفي هذا السياق 
   .نسبة للعمل نفسهاألجر، وهي من الدول التي نصت في تشريعاتها على المساواة في األجر بال

  

حيث تم منح المرأة  ":في التشريعات الوطنية اإليجابي التمييزنعكاس ا" يجابياإل التمييز. 9
األمومة مدفوعة األجر  إجازةومن أهمها  ،يجابيلمبدأ التمييز اإل إعماالًالمزيد من الحقوق 

عليها األعمال التي  ظروالضمانات المقررة لحماية المرأة العاملة أثناء فترة الحمل حيث ح
الترقيات  ابالضمانات بما فيه يتعلقع كل ما مضرة بالصحة، وكفل لها المشر أنهايثبت 

لى تقرير امتيازات لمساعدة المرأة العاملة على رعاية إ افةالمستحقة لها، إض واإلجازات
نصف  نهما عنال تقل كل م أبنائها أثناء فترة عملها وذلك بإعطائها فترتين إضافيتين يومياً

نحت المرأة العاملة لبعض الوقت الحق في معاملة ، مع تخصيص أماكن للحضانة، ومساعة
ضمانية للعاملة بدوام كامل، وهذا يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

                                                             
 .272 ، ص سابق مرجعمدونة التشريعات،  446
 .72 ، صمرجع سابق االختالف،في الجماهيرية المساواة مع  أةالمر: 2006 ،البشرية نميةتقرير الت 447
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منع ل تدابيروالتي تحث الدول األطراف على اتخاذ ال )11( من المادة بعةفي الفقرة الرا ،المرأة
  .448بسبب الزواج واألمومة بصورة خاصةالتمييز ضد المرأة 

  

االقتصاد  يعتبر :قتصاديةأة في تحقيق النمو في األنشطة االبضرورة إسهام المر الوعي .10
ويمثل الضمان الحترام تمتع اإلنسان بحقوقه وممارستها بحرية، فاألمن  ،عصب الحياة

ع الليبي من المشر هما كفلوبالرغم م ،آمنة ةاالجتماعي قوامه ضمان حق اإلنسان في حيا
خاصة تتالءم  ضمانات لتمكين المرأة من ممارسة الحق في العمل، بأن أقر لها أحكاماً

بالتصديق على  1972 عامل )65(والقانون رقم  ،1970 عامل )58(وطبيعتها مثل القانون رقم 
 )55(والقانون رقم  ،ماية النساء العامالتلزم السلطة التشريعية بحاتفاقية العمل العربية التي تُ

الموظف العام بغض النظر عن  بشأن الخدمة المدنية الذي توجه بالخطاب إلى ،1976 عامل
الخاص حيث جاءت صياغة القانون  وعها، وللمرأة كذلك لها الحق في تأسيس مشرجنسه

التشريعات لم تساهم ن هذه أالجنسين، ورغم ذلك إال  نولم تفرق بي التجاري الليبي عامةً
قتصادي، رغم وجود رورة مساهمة المرأة في النشاط االبدرجة كافية في نشر الوعي بض

" فئة سيدات األعمال" ظاهرة اقتصادية جديدة في المجتمع الليبي وهي فئة الناشطات اقتصادياً
آمال  ، وترى449المصطلح توىمس إلىال تزال محدودة وال تصل  أنشطتهنويالحظ أن 

أن المرأة نجحت بشكل كبير في إدارة المدارس الخاصة وأثبتت جدارتها بل " يقيصبوقع
   .450"وتفوقها على الرجل

  

أنه يمكن أن يساهم  ،2006 للعام قد ورد في تقرير التنمية البشريةف وفي هذا السياق        
ت قاعدة قانونية توافر إذا الليبيفي تنشيط االقتصاد  ً،أي الناشطات اقتصاديا ،أعضاء هذه الفئة

للصعوبات العملية الفعلية التي تعيق  تجد تشريعاً بل فقط العامة ريعاتواسعة ال تكتفي بالتش
 إنشاء إلى باإلضافةلها كامل حقوقها في المجتمع،  مرأةاكال كسيدة أعمال فقط، بل  ،المرأة

                                                             
  .مرجع سابقاالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،  448

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html 
 

 .76 ص ،ابقس مرجعالمرأة في الجماهيرية المساواة مع االختالف، : 2006 ،تقرير التنمية البشرية 449
  .سابق مرجع ،مقابلة مع آمال بوقعيقيص 450

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
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التي  دوليةال يةاالقتصاد األنشطةوالمشاركة في  األعمال،مؤسسات وهيئات اقتصادية لسيدات 
  .451كسب المرأة الخبرة العملية، وتطوير نسق تفكير الرجل الليبيتُ
  

في مجملها متفقة مع اتفاقية القضاء على  بصفة عامة يمكن القول بأن هذه التشريعاتو        
إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجاالت  تدعوضد المرأة، والتي  يزجميع أشكال التمي

فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل األعمال التي يقوم بها الرجل، مهما كانت شاقة، مما العمل، 
  .عليها الرجل لواألجر نفسها التي يحص يفأن تحصل على فرص التوظ في يعطيها الحق

  

: تغيير الصورة النمطية لهاتوعية في النهوض بالمرأة والمدى مساعدة برامج التعليم و. 11
م والتوعية على النهوض بالمرأة وتعزيز مكانتها بدرجة كافية، وفي هذا تساعد برامج التعلي لم

على مواد الكتب  صةالذي يلقي نظرة فاح" 2006لعام  ياق يؤكد تقرير التنمية البشريةالس
تصدمه حقيقة حيث المدرسية وبصفة خاصة تلك التي يقابلها الطفل في بداية مسيرته التعليمية، 

ولكنهما  عليمية تقدم الذكور واإلناث عنصرين مهمين في المجتمدامغة هي أن المادة التع
التنشئة "في دراستها  آمال العبيديوفي هذا السياق تؤكد  .452"جذرية مختلفان اختالفات

حتى منتصف الثمانينيات من القرن على أنه " السياسية وتغيير االتجاهات نحو دور المرأة
رتها في دورها الهامشي قلت صورة المرأة وأطَّن رسيةالماضي يمكن القول بأن الكتب المد

طال بعض المناهج  الذيويمكن رصد التطور  ،453الذي ال يتجاوز حدود البيت وتربية األطفال
تلك  سعتحيث  خالل التركيز على بعض المناهج الدراسية منالدراسية في هذا الجانب 

 ابينها قضية المرأة ودوره التي إلى تأكيد كثير من قيم وتوجهات النظام السياسي من المناهج
يجابية عن دور المرأة في بعض القيم اإل نقلهذه المناهج سعت إلى  فإنفي المجتمع، 

 عملصورة المرأة في مختلف المجاالت، منها التعليم وال إبرازعلى  ركزت حيث ،المجتمع
دور المرأة، إال  ظهرالتي تُ موعلى الرغم من وجود كل هذه القي .ودورها في الجهاد واإلنتاج،

                                                             
 .76 ص ،سابق مرجعالمساواة مع االختالف،  الجماهيريةالمرأة في : 2006 ،البشرية ةالتنمي تقرير 451
 . 82 ص ،سابقال المرجع 452
 الدراسية المناهج في المرأة رةلصو تحليلية دراسة: المرأة دور نحو االتجاهات وتغيير السياسية التنشئة" العبيدي، سليمان آمال 453

 .22 ص ،2005، )24( المجلد ،والتجارة االقتصاد في دراسات ،"الليبية
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أن أكثر األفكار السائدة في تلك المقررات الدراسية هي التي ركزت على دور المرأة 
  .454التقليدي

  

عامة، وعلى الرغم من الدور الذي تقوم به المدرسة من خالل العملية  وبصفة        
تسعى  في غرس بعض القيم والتوجهات التي ،الدراسية خاصة من خالل المناهج ،التعليمية

لية تلك القيم من ناحية عم للحكم على طبيعة إلى تعزيز دور المرأة، إال أن ذلك يبدو غير كاف
الفجوة بين ما هو معلن على المستوى الرسمي تجاه قضية  ن الواقع يبرزإوواقعية، حيث 

ين تمك ألةالمرأة، وبين ما يؤمن به األفراد من الناحية النظرية، وبين القصور الواضح في مس
  .455وتعزيز دورها في مختلف المجاالت من الناحية الواقعية االمرأة وإدماجه

  

على تغيير الصورة  لم يساعد التعليم في ليبيا انتشاريمكن القول بأن  وفي هذا االطار        
الكتب المدرسية نقلت صورة المرأة في  نوفي هذا السياق فإ كبيرة،النمطية للمرأة بدرجة 

آمال  دراسة شير إلى ذلكوت األطفال،الذي ال يتجاوز حدود البيت وتربية  دورها الهامشي
أن النظام في  أكدت على حيث" تجاهات نحو المرأةالتنشئة السياسية وتغيير اال" حول العبيدي
من خالل النظام التعليمي بأدواته المختلفة كالمناهج والمقررات الدراسية، أن ينقل  ولليبيا حا

إضافة إلى سعيه  ،واإلناثتؤكد المساواة في الحقوق اإلنسانية بين الذكور  بعض القيم التي
إال أن هذه الرسالة لم تكن كافية، حيث  ،القيم التي تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع نقلل

كثير من األفكار التي سادت الكتب المدرسية عن المرأة هي تلك األفكار التي تجسد دورها  إن
 خالل فترة الدراسة سعت أن ليبياب وبصفة عامة يمكن القول. *456جةبة منزل وزوكر ديالتقلي

مع  يتفقإلى تطوير المناهج التعليمية لكي تتفق وما يشهده العصر من نهضة تكنولوجية وهذا 

                                                             
 .82 ، صمرجع سابقالمرأة في الجماهيرية المساواة مع االختالف، : 2006 ،تقرير التنمية البشرية 454
دراسة تحليلية لصورة المرأة في المناهج الدراسية : ةاالتجاهات نحو دور المرأ سية وتغيرالتنشئة السيا" العبيدي، سليمان آمال  455

 .31 ، صمرجع سابق، "الليبية
  .22 ، صالمرجع السابق 456
 دراسة لتحليل مضمون كتب القراءة :التنشئة السياسية لطلبة المدارس في ليبياآمال سليمان العبيدي،  :انظر ايضاًللمزيد * 

،     ) 1990 ،كلية االقتصادبنغازي، جامعة قاريونس، ( جستير غير منشورة، ، رسالة ما) 1988-1979 (المدرسية في الفترة 
 .135-134. ص ص
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التي أكدت على أهمية  )10( المادةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
  .التقليدية األنماطاوز التعليم كوسيلة لتج

  

ز بدور المحفِّ ،اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة تضطلع :النهوض بالمرأة آليات. 12
ومتابعة  لحكوميالنوع االجتماعي في كافة البرامج والسياسات على الصعيد ا إلدماج منظور

  .تنفيذ هذه السياسات، وقياس مدى تأثيرها على أوضاع المرأة
بوادر اإلصالح السياسي وأثره على "، العبيدي آمالدراسة  وفي هذا السياق فإن        

رصدت غياب وتذبذب وجود آليات للنهوض بالمرأة حيث  ،457"سياسات تمكين المرأة في ليبيا
االتحاد العام  وإلغاءفي ليبيا إلى طور التفعيل، تم حل  أةاالنتقال بالمر وفي إطار ،نهأأكدت 

 ،ية وذلك بحجة أن المرأة في ليبيا هي جزء وشريك في معظم المؤسساتللجمعيات النسائ
ولذا ال حاجة  ،ن المرأة أعطيت حقهاأو بيةوهي المؤتمرات الشع لقراركمؤسسات صنع ا

طرح في ينبغي أن تُ لمرأةتحاد نسائي للدفاع عن المرأة، وأن أي قضية تخص االوجود 
من خالل  لمرأةقرن الماضي برز االهتمام بنشاط االمؤتمرات الشعبية، وفي التسعينيات من ال

هذه األمانة بما يمكنها  ختصاصاتأمانة الشؤون االجتماعية، وقد حددت السياسة التشريعية ا
من االهتمام بشؤون الطفل والمرأة واألسرة، وتعمل على تنفيذ القرارات ذات العالقة بقضايا 

الحلول  وإيجادضها، ودراسة شكاوى المرأة المرأة والعمل على تذليل الصعوبات التي تعتر
ومن هذه االختصاصات نجد أنها  ،على األنشطة والفاعليات النسائية واإلشرافالمناسبة لها، 

الخصوص ترى الباحثة أن  اوالدراسة واالهتمام بالمرأة، وفي هذ شجيعال تتجاوز الحث والت
ألسرة والمرأة والطفل وظل دورها أمانة الشؤون االجتماعية لم تقم بدور فاعل في حماية ا

 شكلي فقط، وعلى مستوى المؤتمرات الشعبية حيث استحدثت أمانة شؤون المرأة، وهو
النساء في مختلف المؤتمرات، وجدير بالذكر أن اختصاصات هذه األمانة بحسب  قلدهمنصب تت

قطاع  ينوب هابين التداخل في االختصاصات تجنببنود ل أربعةختزلت في الالئحة التنفيذية قد اُ
ومن هذه البنود  ،والذي تسبب في إرباك العمل لفترة  ليست بالقصيرة تماعيةالشؤون االج

                                                             
    ،مرجع سابق، " ستكشافيةادراسة : ت تمكين المرأة في ليبيابوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسا "آمال سليمان العبيدي،  457

 .365ص 
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على  واإلشرافمتابعة تنفيذ القرارات ذات العالقة بقضايا المرأة وتذليل الصعوبات أمامها 
   .458والفعاليات النسائية نشطةاأل

  

ة عدم استقرار وإلغاء ودمج كثير من هذا السياق يمكن القول بأن ظاهر وفي        
أدى  ،المؤسسات التي تسعى إلى تدعيم دور المرأة خاصةًو خالل فترة الدراسة، المؤسسات

صدر القانون رقم  ئيةالجمعيات النسا إلغاءإلى ترك فجوة على مستوى القاعدة، فبعد أن تم 
نشئت جمعيات نسائية قانون ُألهذا ال النسائية، ووفقاً بشأن تنظيم الجمعيات 2001 عامل )20(

إلى تكوين  إضافة، واإلنتاجيةالنساء بالمؤتمرات الشعبية األساسية والمواقع الخدمية  تتكون من
رافد ألمانات  اتكوين االتحاد العام للجمعيات النسائية باعتباره وكذلكرابطة الجمعيات النسائية 

فيذية من تفعيل دور الجمعيات الالئحة التن الشؤون االجتماعية، ولقد حال عدم صدور
  .459النسائية

 إنشاءبضرورة  بوقعيقيصآمال  ترىآليات للنهوض بالمرأة في ليبيا  وجود أهمية وعن
التوقيع  ساسبكافة شؤون المرأة ويكون من ضمن عمله األ عنىي ،مجلس أعلى للمرأة مستقل

وهو الذي  ،ن وليس تنفيذيويكون هذا المجلس تابع للبرلما ،على االتفاقيات الخاصة بالمرأة
وزارة  وجودبضرورة  قويدر إبراهيمفي حين يرى  ،460يفرض السياسات على الجهة التنفيذية

  .461خاصة بالمرأة إدارةوتكون في داخلها  ،ككل األسرةبشؤون  تصتخ
  

 :تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاالتوافق بين التشريعات الوطنية و .13
 للقضاءالدولية  االتفاقيةبنود  متوافقة إلى حد كبير مع  في مجال العمل يعات الوطنيةإن التشر

أي نصوص  شريعات، وال يوجد في التالخاصة بالعمل أشكال التمييز ضد المرأة جميععلى 
االتفاقية حسب ما اثبتته هذه الدراسة، وفي هذا السياق يمكن توضيح بعض أوجه تخالف 

فاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وأهم التشريعات الليبية التوافق بين بنود ات
وبصفة عامة فقد تحددت موضوعات ) . 8(في مجال العمل، كما هو موضح في الجدول رقم

                                                             
 .34، ص مرجع سابق، فائزة الباشا 458
   ، مرجع سابق، " ستكشافيةادراسة : ت تمكين المرأة في ليبيابوادر اإلصالح السياسي وأثره على سياسا "ن العبيدي، آمال سليما 459

 .366ص 
 .مرجع سابق يص،آمال بوقعيق مقابلة مع 460
 .مرجع سابقراهيم قويدر، مقابلة مع إب 461
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المقارنة وهي المساواة امام القانون، حق المرأة في التعليم، الحق في العمل، المشاركة في 
تدريب، المساواة في األجر والحق في الرعاية الصحية والضمان الوظيفة العامة، الحق في ال

  . االجتماعي
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التشريعات تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبين أوجه التوافق بين بنود ا) 8( الجدول رقم
  .الليبية في مجال العمل

  الموضوع
اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

  لتمييز ضد المرأةا
  التشريعات الليبية

  )2(المادة   المساواة أمام القانون

  .1969اإلعالن الدستوري لعام - 

الوثيقة الخضراء لحقوق اإلنسان، - 
  ).17(المادة 

  .قانون تعزيز الحرية، المادة األولى- 

  )10(المادة   حق المرأة في التعليم
، 1969اإلعالن الدستوري لعام - 

  ).14(المادة 

  )أ(فقرة ) 11(المادة   الحق في العمل

  .1969اإلعالن الدستوري لعام - 

، 1970لعام ) 58(القانون رقم - 
  ).1(المادة 

لعام ) 12(قانون عالقات العمل رقم - 
  ).2(، المادة 2010

  :المشاركة في الوظيفة العامة 

  العمل الدبلوماسي

  

  الوظيفة القضائية

  

  )8(المادة 

  

  )ج ب ،(فقرة ) 11(المادة 

  

بشأن  1997لعام ) 39(القانون رقم - 
تنظيم وزارة الخارجية والسلك 

  .الدبلوماسي

بشأن  1986لسنة ) 8(القانون رقم  - 
حق المرأة في تولي الوظائف 

  القضائية

  الحق في التدريب
) 11(والمادة ) ا(فقرة ) 10(المادة 

  )ج(فقرة 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم - 
أن تدريب بش 1989لعام ) 258(

  .المرأة العربية الليبية
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  )د(فقرة ) 11(المادة   المساواة في األجر

، المادة 1970قانون العمل لعام - 
)31.(  

، 2010قانون عالقات العمل لعام - 
  ).21(المادة 

  )12(المادة   الحق في الرعاية الصحية
، 1970لعام ) 58(قانون العمل رقم 
  ).43(المادة 

  )ج(فقرة ) 14(المادة   ماعيالحق في الضمان االجت
بشأن  1980لعام ) 13(القانون رقم 

  ).11(الضمان االجتماعي، المادة 

الجدول من إعداد الباحثة بناء على بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية في : المصدر
  .مجال العمل

يتفق مع ما جاء في  ،ني خالل فترة الدراسةالتشريعي الوطمن ذلك يتضح أن االتجاه   
فقد أزالت التشريعات . العمل مجالاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 

 خاصة ما يتعلق بحقوق العمل،الرجل  معلكي تكفل لها المساواة  جميع أشكال التمييز وذلك
  .البشر لجميع ثابتاً أكدت على الحق في العمل بوصفه حقاً حيث 
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  الخالصة
  

  

بنود اتفاقية القضاء ليبية للعمل والتوافق بين التشريعات ال مدىتنـاول هذا الفصل   
حيث تم استعراض المبادرات الدولية  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل،

ي حماية لدولية فلتعزيز النهوض بالمرأة في المبحث األول والتعرف على دور المنظمات ا
الدولية، وتم التطرق لبعض المؤتمرات الدولية  لمن أهمها منظمة العمالمرأة العاملة، والتي 

ذات الصلة بقضايا المرأة، والتعرف على حقوق المرأة العاملة في ضوء معايير العمل الدولية، 
المرأة في ومعرفة أهم الظروف المؤثرة على المرأة في مجال العمل، وتم التطرق لوضع 

، وأهم وسائل اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةمنظمات األمم المتحدة الخاصة ومعرفة أهم 
  .  في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان حماية حقوق المرأة

  

جميع أشكال التمييز  لقضاء علىتفاقية الدولية لنـاول المبحث الثاني التعريف باالوت  
عالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعرف ضد المرأة، حيث تم استعراض إ

، ومضمون االتفاقية الذي "سيداو"الشكلية التفاقية  تفاقية سيداو وتم التطرق للجوانبعلى ا
 نية،وحق األهلية القانو العمليشتمل على التعريفات والتدابير والحقوق السياسية وحق التعليم و

اذ والتوقيع والتحفظ، كما تطرق إلى عدد من المؤتمرات الدولية النف والهيكل اإلداري وأخيراً
 بشكل خاص، كما تم التعرف على وسائل المرأةالمعنية بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق 

تفاقية القضاء على ال االختياريتطرق إلى البروتوكول وتم ال حماية حقوق المرأة في االتفاقية
  .تناول المبحث الموقف العربي وموقف ليبيا من االتفاقيةا لمرأة، كمجميع أشكال التمييز ضد ا

  

على ضوء المتعلقة بالعمل  التشريعات الليبية تقويم المبحث الثالث فقد تناول أما  
، كما تناول بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العملالتزامها ب

الوطني، ومدى مالئمة التشريع الوطني مع االتفاقية، وتم االتفاقيات الدولية على التشريع  سمو
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القضاء على  اقيةالمعياري والفعلي للتشريعات الليبية واتف األداءفي هذا المبحث المقارنة بين 
 .التمييز ضد المرأة الجميع أشك
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بشأن حق المرأة في تولّي الوظائف  1989لعام ) 8(القانون رقم   ) 1(الملحق رقم 

  .ضائيةالق

بشأن نظام تشغيل  1988لعام ) 164(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم    )2(الملحق رقم 
  .المرأة العربية الليبية      

بتعديل بعض  1988لعام ) 460(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم    )3(الملحق رقم 
بشأن نظام تشغيل المرأة  1988لعام ) 164(أحكام القرار رقم       
  .ليبيةالعربية ال

  بشأن تدريب  1988لعام ) 258(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم    )4(الملحق رقم 
  .وتأهيل المرأة العربية الليبية في المجاالت المختلفة      

  .إستمارة المقابالت   )5(الملحق رقم 
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  ستمارة المقابالتإ
  

من بعض المبحوثين، والذين  ُأعدت هذه االستمارة للمساعدة في الحصول على معلومات     
يمثلون شريحة من الخبراء في موضوع التشريعات الوطنية والدولية، وبعض قضايا تمكين 
المرأة، حيث تمثل االسئلة الواردة فيها، استخالص الباحثة لبعض مواد التشريعات الليبية 

رأة، في إطار الخاصة بالعمل، وبعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم
قضايا تمكين المرأة ومسألة النهوض بها،  والتي تبين إلى أي مدى سعت ليبيا لتنفيذ هذه 

  .االلتزامات الدولية، ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية

  :للمساعدة في انجاز رسالة ماجستير بعنوان     

ل ومدى توافقها مع اتفاقية دراسة تحليلية لتشريعات العم: سياسات تمكين المرأة في ليبيا " 
  " 2010/ 1989القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  

  ريم عبدالرحمن بركات : الباحثة 
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  : .................................................................أسم المبحوث 

  .........................: .......................................المؤهل العلمي 

  : ......................................................................الوظيفة 

  :..................................................................سنوات الخبرة

  ...........: ........................................................مكان العمل 

  :التشريعات وتمكين المرأة : أوالً 

  هل أطلعت على التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل، ومارأيك فيها خاصة في الجوانب التي تتعلق بالمرأة؟ . 1

قانون العمل (ما هي في اعتقادك تشريعات العمل الوطنية التي ترى انها كانت ملمة بقضايا تمكين المرأة . 2
  أو أي تشريعات أخرى تساهم في هذه المسألة ؟......) 2010لسنة  12ن رقم ، قانو1970

بشأن عالقات العمل استطاع سد الثغرات وأكمل النقص بكل من  2010لسنة  12هل ترى أن القانون رقم. 3
  قانون العمل والخدمة المدنية ؟

  إلى أي مدى تعكس التشريعات الوطنية مبدأ التمييز اإليجابي  ؟. 4

لى أي مدى يتم تطبيق مبدأ التمييز اإليجابي في مجاالت العمل في التشريعات الوطنية ؟ اذكر بعض إ. 5
  الشواهد التي تدل على ذلك؟

أي تحديد ) " جندرة لغة التشريعات(هـل هنـاك ضـرورة لتخصيـص المـرأة عند كتابة التشريعات. 6
  "النوع االجتماعي عند كتابة التشريعات

  ن التشريعات الوطنية للعمل تسعى إلى تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع؟هل في رأيك أ. 7

هل في رأيك أن الدولة تسعى عن طريق التشريعات للقضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة في . 8
  مجال العمل؟

  ما هي في رأيك المعوقات التي تحد من  تطبيق التشريعات الخاصة بالعمل ؟. 9

  ؤشرات ومستويات التمكينم: ثانياً

  هل أدى إنتشار التعليم إلى مشاركة المرأة في المواقع القيادية ؟. 1

  هل يمكن دعم دور المرأة في التنمية عن طريق تمكينها إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً ؟. 2
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لى تسهيل إلى أي مدى تساهم التشريعات الوطنية في التمكين السياسي للمرأة؟ وإلى أي مدى تعمل ع. 3
  تقلدها للمناصب القيادية؟

هل تعتقد ان تواجد المرأة في مجال القضاء انعكس ايجابياً على تطور االوضاع القانونية للمرأة وساهم في .4
  تذليل العقبات التي تحد من تمكينها في جميع المجاالت؟

تحقيق النمو في األنشطة  هل ترى أن خروج المرأة إلى سوق العمل ناتج عن وعيها بضرورة إسهامها في. 5
  اإلقتصادية ؟

  ما هي المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في مجاالت العمل المختلفة ؟. 6

  اإلتفاقيات الدولية: ثالثاً 

هل سبق لك االطالع على االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا في مجاالت تمكين المرأة وحقوق . 1
  اإلنسان ؟

) إتفاقية سيداو ( ت اإلجابة بنعم، فهل إطلعت على إتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة إذا كان/ أ    
  وما رأيك في الجانب المتعلق بالعمل منها ؟

  إذا كانت االجابة بال، لماذا لم تتمكن من االطالع عليها؟ / ب

  ة في نصوص التشريعات الوطنية ؟ما هي اإلجراءات التي يمكن أن تتبع لتضمين أحكام االتفاقيات الدولي. 2

هل في اعتقادك أن ليبيا عملت على تضمين بعض االتفاقيات الدولية خاصةً التي تعزز دور المرأة وتسعى . 3
  الى تمكينها ؟

  في اعتقادك ما مدى التوافق بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ؟. 4

  

  آليات النهوض بالمرأة: رابعاً 

ضرورة إنشاء آلية وطنية دائمة تتولى اإلشراف على مدى تضمين اإلتفاقيات الدولية في هل ترى ب. 1
  " لجنة للمرأة في البرلمان " التشريعات الوطنية ؟

  هل ترى ضرورة إنشاء وزارة أو مجلس للمرأة يقوم بمتابعة سياسات التمكين والنهوض بالمرأة في ليبيا ؟. 2

  

  أةتعزيز الوعي بدور المر: خامساً 

( هل هناك دراية للناس ببعض اإلتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 1
  ؟) سيداو
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  وإن كانت اإلجابة بال فما هي األسباب ؟     

هل تعتقد بضرورة تبني حمالت توعية تقوم بعقد دورات تدريبية وورش عمل لتوعية النساء بحقوقهن . . 2
  ة ؟القانوني

  هل ترى أن المناهج التعليمية في ليبيا تساعد على النهوض بالمرأة وتعزيز مكانتها ؟. 3

  هل ساعد إنتشار التعليم في ليبيا على تغيير الصورة النمطية للمرأة ؟. 4

هل ساعد حصول المرأة على الشهادات العلمية العليا في الرفع من مكانة المرأة في مجال العمل وساهم . 5
  هيل توليها للمناصب القيادية ؟في تس

هل تعتقد أن من أهم الجوانب التي تساهم في تعزيز دور المرأة، العمل على نشر الخطاب الديني المعتدل . 6
  الذي ينصف المرأة ؟
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Summary of the study 
 

The issue of women's empowerment and the attempt to involve them 
and to highlight their role in the development of the society, form one of 
the most prominent issues which have been accorded special 
importance by most States, as this has become a globally prioritized 

political bone of contention.  
In this context, the equality of rights between men and women in the 
field of labour and the rights associated with it have occupied an 

increasingly important place among the fundamental human rights.  
In this framework, the study has sought to determine the extent of 
compatibility between the Libyan labour legislation, and the articles of 
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination related 
to Women’s labour. Furthermore, the most prominent goals, this study 

has sought to achieve, are the following:   
1. Analysis of the national legislation, and the extent of its contribution in 

promoting the empowerment of women in different areas of work.  
2. To identify the strengths and weaknesses of the various Libyan 
legislations governing the labour of women and contribute to their 

empowerment. 
3. Explore the extent of the compatibility of national legislations with the 

provisions of the international conventions ratified by Libya.   
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In order to achieve these objectives, the study concentrated in the first 
chapter on the concept of public policy as a framework for analysis. 
Furthermore, the review of models and policy making were considered. 
In addition to that, empowerment, its evolution and its most important 
levels and indicators were taken into consideration. Add to this the most 
important criticisms directed at this concept of empowerment was 
highlighted.  The effects of education and work on women, the 
development of the conditions of women in Libya in its historical 
framework were considered and the women's right to work was 
reviewed. Further, this chapter also dealt with the women's right to work, 
and the implications of education and employment on the situation and 

circumstances of women in Libya. 
  

The second chapter dealt with women’s empowerment policies and the 
review of the legal framework of policies to empower women in the area 
of labour in Libya, emphasising the most important Libyan labour 

legislation.   
Emphasis was placed upon the most prominent restrictions on the 
employment of women as stipulated by the international Law and the 

Libyan legislation.  
 

In this chapter the most important obstacles to women's empowerment 
in Libya were considered and the nature of discrimination against 

working women was dealt with.  
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Sources of anti-discrimination provisions for working women, types of 
discrimination and its implications,  and the reasons for its continuation 

and how to eliminate it, were all considered.  
 
 
 

The third  chapter dealt with The extent of compatibility between the 
Libyan legislations and International Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women , the review of the international 
initiatives to promote the advancement of women and  the introduction 
to the International Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women. In this chapter it was focused on Libyan 
legislations, bearing the extent of their compatibility with the international 
standards in mind, a comparison was made between the actual and the 
ideal practical effectiveness of both the Libyan legislation and the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women.  
 
Through the analysis of labour legislations and knowing their extent of 
compatibility with the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, in the context of the women's 
empowerment policies in Libya, the study reached some conclusions 
that could be mentioned as follows:   
1. All national legislations ensured women's basic rights and did not 
make a distinction between them and men. They were addressed on 
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equal terms with men and these legislations assured them of their 
enjoyment of the civil, economic, social and cultural rights.  

 
 
  
 

2. There is a theoretical correspondence in the field of labour between 
the national legislations and the articles of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women as is 
represented by the absence of any legislation inconsistent with the terms 

of the convention.  
 Furthermore, the Libyan State has ratified and therefore committed itself 
to international covenants and treaties that seek to support human 
rights, such as the conventions on women, respecting their humanity 

and renouncing discrimination against them.   
3 The dominance of the ideological character in women’s movement 
and the reflection of that in the different structures that targeted the 
activity of women and the transformation of these structures into 
propaganda tools instead of focusing on the necessity to synchronise 
the act of legislating with the social, cultural, psychological, educational 
and media measures which diagnose the impediments to Empowering 

women.   
4. Recognizing  the many obstacles that stand in the way of Libya to 
realize the effective  compatibility  between the International Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women with 
the national legislations  in the field of labour, the most important of 
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which are the social circumstances and beliefs, the lack of enough 
information for women employment and training programs, as well as 
the lack of an effective national strategy aimed at promoting the status 

of women in Libya. 
 
 
 

  


