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ان الفكــر الشــائع حــول العمــل النقابــي فــي ليبيــا هــو انــه نشــاط حديــث بــدء التركيــز عليــه 
-ربمــا- فــي العقــود األخيــرة رغــم اختالفــه فــي الفتــرة قبيــل ثــورة 2011 ومــا بعدهــا , 
ولكــن حقيقــة االمــر ان العمــل النقابــي فــي ليبيــا بــدء حتــى قبــل نيــل البــالد اســتقاللها, 
ابــان  بنغــازي  مدينــة  فــي  البحــري  المينــاء  فــي  العامليــن  المواطنيــن  عــدد  ازديــاد  مــع 
االســتعمار اإليطالــي , فتشــكلت بنــاء عليــه اول نقابــة عماليــة تــم االعتــراف بهــا ضمــت 
عمــال المينــاء وذلــك فــي 1951.  وكمســاهمة فــي تغييــر هــذه الفكــرة عــن نشــاط العمــل 
النقابــي فــي ليبيــا وســرد تاريــخ تأسيســه والمراحــل التــي مــر بهــا تــم االتفــاق مــع مركــز 
وشــم للدراســات علــى العمــل علــى نشــر دراســة تبحــث رحلــة وتحديــات العمــل النقابــي فــي 
عطــاء لمحــه عــن تاريخــه لترســيخ حقيقــة ان ليبيــا تتمتــع بممارســة  ليبيــا منــذ تأسيســه واإ

هــذا النشــاط منــذ فتــرة طويلــة وانــه ليــس بحديــث العهــد.

والن تعزيــز العمــل النقابــي هــو أحــد اهــم األهــداف التــي تعمــل عليــه مؤسســة فريدريــش 
ايبــرت منــذ تأسيســها فــان المســاهمة فــي تعزيــز دور المــرأة فــي كافــة المجــاالت هــو أيضــا 
هــدف اســتراتيجي مهــم تتبنــاه وتعمــل عليــه المؤسســة , ومــن هنــا جــاءت فكــرة الدراســة 
لتكــون مرجعــًا يســرد تاريــخ العمــل النقابــي ويركــز أيضــا بشــكل خــاص علــى دور المــرأة 
ووضعهــا فــي هــذا العمــل مــن خــالل تحليــل واقــع مشــاركتها فيــه وابــراز اهــم التحديــات 

التــي تواجههــا عنــد ممارســتها لــه.

فاطمة الزهراء قطيش
مديرة برامج - مؤسسة فريدريش ايبرت

تقديـــم
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قبــل  بــدأت  العماليــة  التنظيمــات  إلنشــاء  األولــى  اإلرهاصــات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
االســتقالل، إال أن انخــراط النســاء فــي العمــل النقابــي لــم يــأت إال الحقــًا، وذلــك مــع 
تأســيس النقابــات المهنيــة التــي ألزمــت أعضاءهــا باالنخــراط، فغيــاب النســاء عــن النشــاط 
االقتصــادي، ناهيــك عــن طبيعــة المجتمــع المغلــق حينهــا، أعاقــا حصولهــا علــى مــكان 

فــي النقابــات العماليــة الوليــدة.

حتى بعد أن تم تبني سياسة إلزامية ومجانية التعليم منذ العهد األول لدولة االستقالل، 
التــي فتحــت بــال شــك البــاب علــى مصراعيــه أمــام الليبييــن لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم 
المختلفــة، وتســجيل نســبة مشــاركة مرتفعــة لإلنــاث، والتــي تــزداد فــي بعــض الحــاالت 
عــن مثيلتهــا لــدى الذكــور، إال أن هــذه النســبة لــم تترجــم بمــرور الوقــت إلــى حضــور 
كيفــي ونوعــي فــي ســوق العمــل أو فــي عضويــة مجالــس النقابــات، علــى اختالفهــا. 
األمــر الــذي ألقــى بتبعاتــه علــى فعاليــة الــدور االقتصــادي للنســاء مــن جهــة، وعلــى 
قدرتهــن فــي االنخــراط بفعاليــة فــي التنظيمــات النقابيــة للدفــاع عــن مطالبهــن وحقوقهــن 

مــن جهــة أخــرى.

النقابــي، وأهــم  إلــى البحــث عــن واقــع مســاهمة النســاء فــي العمــل   تهــدف الدراســة 
أهــم  اقتــراح  جانــب  إلــى  القــرار،  صنــع  عمليــة  فــي  بمشــاركتها  المرتبطــة  التحديــات 
التوصيــات المرتبطــة بتفعيــل انخراطهــا ومســاهمتها بنجاعــة فــي التنظيمــات النقابيــة 

حقوقهــا. عــن  للدفــاع 

توطئة
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يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي القائــم علــى وصــف الوقائــع وتفســيرها بداللــة 
المعلومــات المتوفــرة مــن وســائل جمــع البيانــات المختلفــة المرتبطــة بموضــوع الدراســة.

أدوات جمع البيانات 

تعتمــد الدراســة فــي المقــام األول علــى المصــادر األوليــة المتمثلــة فــي القوانيــن واللوائــح 
ذات العالقــة، وكذلــك مــا تمــت كتابتــه حــول النقابــات فــي ليبيــا – علــى ندرتــه- مــن 
مصــادر. كمــا يتــم االعتمــاد علــى إجــراء عــدد مــن المقابــالت مــع شــخصيات نقابيــة 

لإلجابــة عــن أســئلة البحــث، ومــن أهمهــا: 

1. ما هي طبيعة مشاركة النساء في العمل النقابي؟

2. ماهــي أهــم التحديــات المرتبطــة بالمشــاركة فــي العمــل النقابــي بشــكل عــام، 
والنســاء بشــكل خــاص؟

3. ما هو سبب العزوف عن المشاركة في العمل النقابي؟

4. ما هو السبب في تجنب الترشح لشغل النساء للمناصب العليا في النقابة؟

المنهجية 
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التعريفات اإلجرائية 

النقابة
هي تنظيم شعبي يضم المشتغلين بمهنة، أو بحرفة، أو صناعة، أو خدمة واحدة مرتبطة 

فيما بينها، أو مشتركة في إنتاج واحد.1

الروابط المهنية
عرفها القانون بأنها »تنظيم شعبي يضم ذوي المواهب الفنية، أو العلمية، أو من تجمعهم 

طبيعة مهنية واحدة«.2 

 هو ملتقى النقابات والروابط المهنية المكونة له.3االتحاد

1. تطور العمل النقابي في ليبيا: 

عانــى الليبيــون إبــان حكــم االحتــالل اإليطالــي )1911-1943( مــن شــظف العيــش وشــّح المــوارد، حيــث اعتمــدوا 
فــي كثيــر مــن األوقــات علــى أعمــال الرعــي والزراعــة، وحيــن اســتقر الوضــع فــي ليبيــا قليــاًل، ازدهــرت الحركــة 
االقتصاديــة نســبيًا وشــهد مينــاءا بنغــازي وطرابلــس نشــاطًا ملحوظــًا للســفن التجاريــة التــي كانــت تفــرغ حموالتهــا مــن 
البضائــع المســتوردة علــى أرصفــة المينــاء، ليتــم شــحنها بالمنتجــات الليبيــة مــن الماشــية واألغنــام وأصوافهــا والفحــم 
والشــعير ونبــات الحلفــا وبعــض الســلع األخــرى، فــازدادت الحاجــة إلــى مزيــد مــن األيــدي العاملــة، ومثَــل ذلــك فرصــة 
للعمــال الليبييــن لالنخــراط فــي العمــل المتمثّــل فــي تفريــغ حمولــة الســفن وشــحنها. وكان لعــدد مــن العمــال بعــض الخبــرة 
بالعمــل فــي الســفن فالتحقــوا هــم أيضــًا كبحــارة علــى ظهــر الســفن اإليطاليــة، مــا مّكنهــم مــن االختــالط بالبحــارة األجانــب 
المنخرطيــن فــي نقابــات ببلدانهــم، األمــر الــذي وَلــد رغبــة حقيقيــة لــدى البحــارة البارزيــن آنــذاك فــي تأســيس تنظيمــات 
نقابيــة يحافظــون فيهــا علــى حقوقهــم. ففــي مدينــة بنغــازي، شــّكل الســيد رجــب النيهــوم، الــذي يعــد أيقونــة العمــل النقابــي 
فــي ليبيــا، نقابــة عمــال مينــاء بنغــازي، 4 وفــي طرابلــس كان الســيد ســالم شــيتة مــن ضمــن الــرواد األوائــل فــي تأســيس 

العمــل النقابــي.

ولكــن لــم ُيعتــرف بهــذه المحــاوالت، فقــد اقتصــر إنشــاء النقابــات إبــان االســتعمار اإليطالــي علــى اإليطالييــن وحدهــم، 
ولــم ُيســمح ألي ليبــي بالعمــل علــى تنظيــم أو تأســيس أي تنظيــم مســتقل عــن النظــام الفاشــي، واقتصــر األمــر علــى 
إنشــاء لجــان تطالــب بالمســاواة مــع العمالــة اإليطاليــة فــي الرعايــة التأمينيــة الصحيــة واالجتماعيــة، وتحقــق لهــم ذلــك. 
وقــد تأسســت أولــى اللجــان النقابيــة الليبيــة إبــان االحتــالل اإليطالــي فــي بنغــازي وطرابلــس. أمــا نقابــة الحــرف الليبيــة 
التــي تــم تشــكيلها ســنة 1937، فــال يمكــن اعتبارهــا نقابــة تهتــم فعــاًل بمصالــح العمــال الليبييــن، إذ كانــت تضــم نقابيــًا 
تابعــًا للهيئــة الفاشــية للحرفييــن اإليطالييــن األصلييــن. وقــد ســمح للحرفييــن الليبييــن والعــرب بتســجيل أســمائهم فيهــا 

كمنتســبين فقــط، للوصــول إلــى الحــد األدنــى مــن النصــاب المقــرر إلنشــاء نقابــة.5

وبعــد أن أصبحــت ليبيــا تحــت وصايــة اإلدارة العســكرية البريطانيــة، وجــدت هــذه اللجــان النقابيــة فرصــة للمطالبــة 
باالعتــراف بهــا رســميًا وفقــًا لالئحــة قانونيــة وضعتهــا هــذه اإلدارة، تســمح بإنشــاء الجمعيــات والمؤسســات األهليــة، 

https: //aladel.gov.ly/home/?p=1238 :1  القانون 23 لسنة 1998 بشأن النقابات واالتحادات والروابط املهنية، موجود عىل الرابط التايل

2  املرجع السابق نفسه 

3  املرجع السابق نفسه

4  عبري امنينه، »عالقة النظام السيايس بالنقابات املهنية يف ليبيا: دراسة حالة نقابة املحامني )2009-1969(«

، املجلة العربية للعلوم السياسة، العدد، ص 46

5  املرجع السابق نفسه، ص 46

https://aladel.gov.ly/home/?p=1238
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)االتحــاد  آنــذاك  الموجــودة  النقابيــة  التجمعــات  بعــض  بهــا  اكتســبت  وقــد  العاملــة.  للطبقــة  الحقــوق  بعــض  وتمنــح 
الطرابلســي، اتحــاد نقابــات العمــال الليبييــن واتحــاد نقابــات العمــال فــي برقــة( الصفــة القانونيــة.6 

ومن أهم هذه التشريعات الصادرة:7 

1. التشريعات الصادرة في والية برقة: 

⃝<   قانون منازعات العمل والتحقيق رقم )26( لعام 1951

⃝<   قانون المخدومين والمستخدمين رقم )24( لعام 1951

⃝<   قانون نقابات العمال رقم )25( لعام 1951

⃝<  قانون تعويض العمال رقم )28( لعام 1951

⃝<   قانون الحد األدنى لألجور رقم )29( لعام 1951

 2. التشريعات الصادرة في والية طرابلس

⃝<  قانون المخدومين والمستخدمين رقم )5( لعام 1951

⃝<   قانون نقابات العمال رقم )6( لعام 1951

⃝<   قانون التحكيم والتحقيق في منازعات العمل رقم )8( لعام 1951

⃝<   قانون تعديل التأمين االجتماعي رقم )22( لعام 1951

1.1 العمل النقابي 2011-1951

عندمــا حصلــت ليبيــا علــى اســتقاللها وجــدت طالئــع النقابييــن القدامــى، وبالتضامــن مــع نخبــة مــن المثقفيــن وكتــاب 
الجمعيــات  بإنشــاء  يســمح  والــذي  البريطانيــة،  العســكرية  اإلدارة  وضعتــه  الــذي  التشــريع  فــي  الوطنييــن  الصحــف 
والمؤسســات األهليــة فرصــة للمطالبــة والضغــط علــى الســلطات الليبيــة إلصــدار قانــون عمــل جديــد. وبموجــب ذلــك 
وجهــت حكومــات الواليــات دعــوة إلــى خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة لصياغــة قانــون للعمــل، والــذي صــدر بمرســوم ملكــي 
بتاريــخ 5 ديســمبر 1957.وقــد تــم بموجــب ذلــك إلغــاء جميــع القوانيــن العماليــة الوالئيــة الســابقة الصــادرة فــي واليتــي 

طرابلــس وبرقــة التــي كانــت ســارية المفعــول قبيــل هــذا التشــريع.

أدخــل القانــون إصالحــات جذريــة علــى عقــود العمــل الفرديــة والجماعيــة وتضّمــن مكاســب إضافيــة للطبقــة العاملــة. 
كمــا أرســى قواعــد جديــدة لتســجيل النقابــات، وأفــرد فصــواًل خاصــة لتنظيــم ســاعات العمــل واألجــور والعمــل اإلضافــي 
والتســريح مــن العمــل وعقــود التدريــب، كمــا نــّص علــى تشــكيل مجلــس استشــاري لألجــور فــي كل واليــة لتحديــد الحــد 
األنــى لألجــور مــع ورود أحــكام خاصــة باســتخدام األحــداث والنســاء.8 ويعتبــر ذلــك أول تشــريع تتــم فيــه اإلشــارة إلــى 

النســاء فــي قــوة العمــل.

6  املختار الطاهر كرفاع، الحركة العاملية يف ليبيا )1943-1969(، بنغازي، مركز جهاد الليبيني للدراسات التاريخية 2000، ص، 83

7  رجاء عبد الرحيم الدريس، االتحاد العام للمنتجني بالجامهريية العظمى: النشأة والتطور، بدون بيانات أخرى، ص 71 ص، 67

8  محمد يوسف العزايب، محمد عبد الله املري، الحركة العاملية يف ليبيا » النشأة والتطور، بدون أي بيانات أخرى، ص 170
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وقــد تــم تعديــل هــذه األحــكام بموجــب القانــون رقــم )9( لســنة 1962، الــذي خصــص للنقابــات فصــاًل كامــاًل، حيــث 
أشــار فــي المــادة )42( إلــى أن العمــال الذيــن يشــتغلون بمهنــة، أو صناعــة واحــدة، أو صناعــات متماثلــة، أو مرتبطــة، 
أو متصلــة مــن ناحيــة اإلنتــاج، عليهــم تشــكيل نقابــة فيمــا بينهــم ترعــى مصالحهــم، وتدافــع عــن حقوقهــم، وتعمــل علــى 
تعزيــز حالتهــم الماديــة واالجتماعيــة. وتحــدد اللوائــح المهــن والصناعــات المتماثلــة أو المرتبطــة أو المتصلــة مــن حيــث 

اإلنتــاج، ويكــون للنقابــات المشــكَّلة طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون شــخصية اعتباريــة.9

كمــا أشــار القانــون فــي المــادة )63( إلــى أن لنقابــات العمــال فــي كل واليــة مجموعــة اتحــادات للدفــاع عــن المصالــح 
المشــتركة، ويحــدد الحــد األدنــى لعــدد النقابــات التــي يؤلــف منهــا االتحــاد بالئحــة تصــدر مــن وزيــر العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة. ويتبــع فــي تكويــن هــذه االتحــادات وتســجيلها وحلهــا األحــكام الخاصــة بالنقابــات، ويجــب أن يتضمــن 
النظــام األساســي لالتحــاد القواعــد التــي تتبــع فــي تمثيــل النقابــات المنضمــة لالتحــاد فــي مجلــس اإلدارة والجمعيــة 

العموميــة«.10

 كمــا أشــار القانــون إلــى النســاء فــي المــادة )32(، والتــي نصــت علــى حظــر اســتخدام النســاء واألحــداث بيــن الســاعة 
العاشــرة مســاء والســابعة صباحــًا إال فــي األعمــال التــي تنــص عليهــا اللوائــح بالنســبة للنســاء فقــط. كمــا ال يجــوز تشــغيل 
النســاء أو األحــداث فــي األعمــال التــي تنــص اللوائــح علــى أنهــا خطــرة بشــكل عــام أو خطــرة بالنســبة ألي منهمــا )مــادة 
38(. كمــا ال يجــوز فــي أي حــال أن تشــتغل النســاء العامــالت أكثــر مــن )48( ســاعة فــي األســبوع بمــا فــي ذلــك 

ســاعات العمــل اإلضافيــة.11

إجماالً، أشار القانون إلى جملة من الحقوق النقابية، أهمها: 

 حرية تكوين النقابات

 حرية اإلضراب عن العمل

 تحديد ساعات العمل

 عــدم تشــغيل األحــداث، وغيرهــا مــن الحقــوق التــي كانــت فــي الســابق غيــر واضحــة وغيــر مطبقــة فــي ظــل 
اإلدارة العســكرية البريطانيــة.

كمــا قــام المحامــون الوطنيــون بالترافــع فــي قضايــا الطــرد التعســفي، ونجحــوا فــي اســتصدار أحــكام أصبحــت قواعــد 
ال يمكــن تجاوزهــا، وعلــى ضــوء هــذا القانــون تــم االعتــراف بــكل التنظيمــات دون اســتثناء )الســائقون، عمــال الــورش، 

النجــارون، عمــال نظافة البلديــة، عمــال المخابــز، عمــال النفــط، …، وغيرهــا مــن الشــرائح(.12

كمــا تــم تشــكيل اتحــاد نقابــات عمــال برقــة، الــذي تبّنــى مشــاكل العمــال، مــن تدنــي األجــور وســاعات العمــل غيــر 
المحــددة، حيــث شــّكل اتحــاد العمــال مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة لجنــًة توصلــت بعــد نقاشــات مطولــة إلــى 
أهميــة العمــل علــى تحســين ظــروف العمــال الصحيــة، عــن طريــق الضمــان االجتماعــي وزيــادة األجــور، وتحديــد 
نشــاء مراكــز التدريــب. وقــد التحــق بهــذا النشــاط النقابــي بعــض مــن المحاميــن  ســاعات العمــل واإلجــازات المســتحقة، واإ
والمثقفيــن الوطنييــن الذيــن ســاهموا فــي شــرح قضايــا العمــال فــي الصحافــة كصحيفــة العمــل التــي كانــت تصــدر فــي 

بنغــازي، والطليعــة فــي طرابلــس وتطــوع بعــض المحاميــن بالدفــاع عــن حقوق العمــال.13
https: //security-legislation.ly/ar/law/101268 :9  القانون رقم 9 لسنة 1962 بشأن قانون العمل، موجود عىل الرابط التايل

10  املرجع السابق نفسه

11  املرجع السابق نفسه 

12 ربيع

13  عبد السالم عىل املزوغي، النقابات واالتحادات والروابط املهنية ودورها يف الحياة السياسية، الرشكة العامة للورق والطباعة، ص 68ع
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ولقــد امتــاز النشــاط النقابــي فــي تلــك الحقبــة بالتعــدد والفعاليــة، وكذلــك باالنقســام خاصــة بيــن شــرائح الطبقــة العماليــة، 
إذ انقســمت ليبيــا إلــى ثــالث واليــات، انعكــس تنظيمهــا السياســي علــى وضــع مــا كان فيهــا مــن نقابــات عماليــة عجــزت 
عــن االنضــواء تحــت اتحــاد عمالــي موحــد مســتقل عــن الحكومــة. وحتــى بعــد تحــول المملكــة مــن دولــة فيدراليــة إلــى 

موحــدة، ظلــت التجزئــة هــي الســمة الغالبــة علــى التنظيمــات العماليــة.14

)الجدول 1( أهم االتحادات النقابية خالل فترة النظام الملكي في والية طرابلس

اسم رئيس االتحادتاريخ التأسيساسم االتحاد

علي البيطار1962/10/14االتحاد الطرابلسي

محمد سويسي1962/10/14االتحاد الوالئي

محمد العريفي األسود-/1962/2االتحاد اإلقليمي للنقابات العمالية والمهنية

المصدر: رجاء عبد الرحيم الدرسي، االتحاد العام للمنتجين بالجماهيرية العظمى: النشأة والتطور، بدون بيانات أخرى، ص 71

أما عن والية برقة، فقد تشّكلت فيها االتحادات التالية: 

 اتحاد نقابات العمال الليبيين في برقة

 اتحــاد نقابــات عمــال برقــة، وقــد انضــّم هــذان االتحــادان إلــى اتحــاد نقابــات العمــال الليبييــن فــي برقــة ســنة 1962.
وتــرأس هــذا االتحــاد الســيد/ رجــب النيهــوم، أميــن نقابــة البحــارة والموانــئ والســفن فــي برقــة، والتــي تعــد أكبــر نقابــة فــي 
االتحــاد مــن حيــث العضويــة واألكثــر فعاليــة مــن حيــث النشــاطات المختلفــة. يوضــح الجــدول التالــي أهــم النقابــات 

نــة لالتحــاد وتاريــخ تســجيلها بعــد أن اســتكملت الشــروط القانونيــة الالزمــة. المكوِّ

14  عبري امنينة، مرجع سبق ذكره، ص47



المرأة العاملة والواقع النقابي في ليبيا

14

)الجدول 2( أهم النقابات المكونة التحاد نقابات العمال الليبيين في برقة 1962

تاريخ التسجيلاسم النقابة

6/7/1952نقابة الميكانيكا

6/7/1952نقابة سائقي السيارات

6/7/1952نقابة المقاوالت العامة والتنظيف

19576/7/1952نقابة الزواقين والنجارين

6/10/1952نقابة البحارة للموانئ والشحن

1/1/1957نقابة عمال المخابز

24/6/1958نقابة الفنادق والمقاهي والمطاعم

24/6/1958نقابة صانعي األحذية

2/11/1958نقابة المطابع والمكتبات

1/1/1959نقابة عمال ومستخدمي النفط

7/7/1961نقابة النسيج

17/7/1961نقابة البريد والبرق والهاتف

15/1/1962نقابة عمال ومستخدمي المصارف

ــات أخــرى  ــدون بيان ــة العظمــى: النشــأة والتطــور، ب ــم الدرســي، االتحــاد العــام للمنتجيــن فــي الجماهيري ــد الرحي المصــدر: رجــاء عب
ص 74

مــن جهــة أخــرى، لــم يقتصــر الســعي إلــى إيجــاد تنظيــم لخدمــة المصالــح علــى العمــال وحدهــم، بــل ســاهم فــي ذلــك 
المعلمــون والمحامــون والمهندســون، وكذلــك الطلبــة الذيــن شــهدت عالقتهــم بالنظــام الملكــي الكثيــر مــن التوتــر وصــل 
إلــى حــد الصــدام بســبب مطالبتهــم بتغييــر كثيــر مــن سياســات النظــام الملكــي علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي 

علــى حــد ســواء.15

1.2 العمل النقابي 2011-1969

بعــد تغييــر النظــام الملكــي ســنة 1969، ألغــى مجلــس قيــادة الثــورة وهــو الســلطة الجديــدة حينهــا، جميــع النقابــات 
العماليــة والمهنيــة التــي كانــت قائمــة فــي تلــك الفتــرة، والــذي وصــل فيهــا مجمــوع العضويــة النقابيــة عــام 1969 إلــى 
نحــو 75,000 موزعــة بيــن االتحــادات العامــة الســابقة: االتحــاد الوطنــي، االتحــاد المهنــي فــي طرابلــس، واالتحــاد العــام 
الليبــي فــي بنغــازي. تــم إيقــاف هــذه النقابــات واالتحــادات وكذلــك تشــكيل لجنــة فــي المقابــل مكونــة مــن 21 عضــوًا مــن 
القيــادات النقابيــة، للبحــث فــي أوضــاع النقابــات وتنظيــم العمــل النقابــي بمــا يتماشــى مــع توجــه النظــام الجديــد، وأفــرزت 

15  محمد زاهي املغرييب، املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف ليبيا، القاهرة: مركز ابن خلدون باالشرتاك مع دار األمني للنرش والتوزيع، 1995، ص 131
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اللجنــة قانــون العمــل الــذي ُخّصــص فيــه فصــل كامــل للنقابــات العماليــة، وبعدهــا تــم تشــريع بعــض القوانيــن المنظمــة 
للشــرائح المهنيــة كل علــى حــدة.16 

مــع بدايــة وضــع الخطــط التنمويــة، وتزايــد أعــداد الفئــات المهنيــة، أصبحــت الحاجــة ملحــة إلــى إنشــاء الكثيــر مــن 
النقابــات، ســيما المهنيــة منهــا، لتنظيــم شــؤون مهــن هــذه الفئــات، مــن هنــا رأت الكثيــر مــن التشــريعات المؤسســة للعديــد 

مــن التنظيمــات المهنيــة النقابيــة النــور، لعــل مــن أهمهــا: 

 القانــون رقــم 96 لســنة 1976 الصــادر فــي 17 / 3 / 1977 بشــأن إنشــاء نقابــة للمهــن الطبيــة والمهــن 
الطبيــة المســاعدة.

 القانون رقم 100 لسنة 1976 الصادر في 27 / 1 / 1977 بشأن إنشاء نقابة المهن الهندسية.

 القانــون رقــم 99 لســنة 1976 الصــادر فــي 20 / 1 / 1977 بشــأن إنشــاء نقابــات عامــة واتحــاد عــام 
للحرفييــن.

 القانون رقم 45 لسنة 1976 الصادر في 18 / 8 / 1976 بشأن إنشاء نقابة الفنانين.

وقــد ُألحقــت جميــع النقابــات المهنيــة والعماليــة باالتحــاد االشــتراكي العربــي )التنظيــم السياســي القائــم حينهــا( فــي الفتــرة 
الممتــدة بيــن 1971-1977، وأصبــح محظــورًا عليهــا بموجــب هــذه العضويــة، الخــوض فــي أي عمــل سياســي عــدا 

الدفــاع عــن »الثــورة«، ووجــوب التركيــز علــى آليــة الرفــع مــن مســتوى منتســبيها الثقافــي واالجتماعــي.

بعــد إلغــاء االتحــاد االشــتراكي العربــي لــم يتغيــر واقــع النقابــات، فقــد ُأدرجــت ضمــن مؤسســات النظــام السياســي بموجــب 
إعــالن الســلطة الشــعبية ســنة 1977، وفقــدت بموجــب ذلــك أهــم عامــل مــن عوامــل تأثيرهــا »االســتقاللية«.

ولكــي تتناغــم النقابــات مــع التغيــرات الراديكاليــة التــي عصفــت بالمجتمــع ابتــداًء مــن ســنة 1977 نتيجــة لتطبيــق 
أطروحــات الكتــاب األخضــر، تحولــت بدورهــا إلــى تنظيمــات شــعبية، فقــد تحولــت النقابــات المهنيــة إلــى مؤتمــرات 
مهنيــة، أمــا نقابــات العمــال فتحولــت إلــى مؤتمــرات إنتاجيــة أو خدميــة أو حرفيــة، وذلــك لإلســهام فــي إدارة منشــأتها 
االقتصاديــة فــي جميــع المواقــع المهنيــة واإلنتاجيــة والخدميــة كأعضــاء لَلجنــة الشــعبية للشــركة )مجلــس إدارة الشــركة(، 
نهــاء عضويتهــا أو حلهــا أو قبــول اســتقالة أعضائهــا، فضــاًل عــن مراقبتهــا لســير عمــل اإلنتــاج.  ولهــا حــق محاســبتها واإ
إال أن هــذا الــدور لــم يتــم تطبيقــه علــى أرض الواقــع، فالمؤتمــر اإلنتاجــي ال يختــار لجنــة شــعبية، وال يرســم أي سياســة 

وال يراقــب، فحتــى لجنــة اإلدارة تختارهــا اللجنــة الشــعبية العامــة.

أمــا رســم السياســات العامــة فتــواله مجلــس الشــركاء أو الجمعيــات العموميــة للشــركات المملوكــة للمنتجيــن، أو شــركات 
مســاهمة مــع مســتثمرين أجانــب، وبهــذا يختفــي دور النقابــة فــي إدارة الشــركات المملوكــة كليــًا أو جزئيــًا فــي المجتمــع، 

ن وجــد فوجــوده شــكلي ال فعاليــة لــه. واإ

هــذا مــا أكدتــه أيضــًا دراســة عــن دور المؤتمــرات اإلنتاجيــة فــي إدارة المصانــع، التــي خلصــت إلــى إخفــاق مشــاركة 
النقابــة فــي المؤسســة اإلنتاجيــة، وعــزت أســباب هــذا اإلخفــاق إلــى غيــاب الخبــرة فــي العمــل النقابــي، خاصــة وأن كثيــرًا 
مــن القيــادات النقابيــة هجــرت هــذا العمــل، أو تــم إقصاؤهــا بعــد تطبيــق مبــادئ اإلدارة الشــعبية، فضــاًل عــن خضــوع 

16  رجاء عبد الرحيم الدريس، مرجع سبق ذكره، ص 215
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ممثلــي النقابــة لمــن هــم أرفــع منهــم فــي الســلم الوظيفــي للمؤسســة.17 

لعــل مــن نافــل القــول إنــه إذ كان النظــام الملكــي قــد عرقــل إنشــاء تنظيــم نقابــي موحــد فــي ليبيــا إلضعــاف هــذه النقابــات 
والحيلولــة دون ظهــور حركــة اجتماعيــة مناوئــة للنظــام القائــم، فــإن النظــام الجديــد ســعى فــي ســبيل الهــدف ذاتــه إلــى 
توحيــد النقابــات العماليــة ليســهل تطويعهــا ضمــن اتحــاد عــرف فــي البدايــة باتحــاد العمــال، ثــم تحــول مســماه مــع التطــور 

األيديولوجــي للنظــام إلــى اتحــاد المنتجيــن.

1.3 العمل النقابي 2011

بعــد اإلطاحــة بنظــام القذافــي فبرايــر 2011، ألقــت الفوضــى التشــريعية والتشــرذم السياســي بآثارهمــا علــى النقابــات 
التــي كانــت هشــة وضعيفــة وعديمــة الفعاليــة، فانقســم اتحــاد العمــال إلــى الكثيــر مــن االتحــادات، وأيضــًا أنشــئت نقابــات 
نشــاء لجــان  واتحــادات جديــدة وســط فوضــى وغيــاب للقانــون المنظــم، وتمــت إعــادة انتخــاب الكثيــر مــن النقابــات واإ

تســييرّية انتظــارًا لصــدور قانــون ينظــم عملهــا كمــا ســوف نعــرض الحقــًا.

2. اإلطار القانوني المنظم للعمل النقابي
2.1 االتفاقيات الدولية 

2.1.1 االتفاقية )87( بخصوص الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948

نصــت )المــادة 2( مــن االتفاقيــة علــى أن للعمــال وأصحــاب العمــل دون تمييــز مــن أي نــوع، الحــق فــي إنشــاء مــا 
يختارونــه مــن منظمــات، ولهــم أيضــًا، دون أن يرتهــن ذلــك بغيــر قواعــد المنظمــة المعنيــة، الحــق فــي االنضمــام إلــى 
تلــك المنظمــات دون ترخيــص مســبق، ولهــم الحــق فــي وضــع دســاتيرها وأنظمتهــا، وانتخــاب ممثليهــا فــي حريــة تامــة، 

وتنظيــم إدارتهــا ووجــوه نشــاطها وصياغــة برامجهــا )المــادة 3(.

 كمــا منعــت الســلطات العامــة، مــن خــالل المــادة ذاتهــا، مــن المــّس بهــذه الحقــوق وممارســتها المشــروعة. هــذا، وال 
تخضــع منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل لقــرارات الحــل، أو وقــف العمــل التــي تتخذهــا ســلطة إداريــة بموجــب هــذه 

االتفاقيــة )المــادة 4(.

 كمــا منحــت المــادة )5( لمنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل حــق تكويــن اتحــادات واالنضمــام إليهــا، وحــق االنتســاب 
إلــى منظمــات دوليــة للعمــال وأصحــاب العمــل، وال يجــوز وفقــًا للمــادة )8( للقانــون الوطنــي، وال لألســلوب الــذي يطبــق 

بــه، انتقــاص الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة.

 كذلــك تضمّنــت المــادة )11( مــن هــذه االتفاقيــة تعهــدًا علــى كل عضــو مــن أعضــاء منظمــة العمــل الدوليــة تســري 
عليــه أحــكام هــذه االتفاقيــة، باتخــاذ كل اإلجــراءات الضروريــة والمناســبة لكفالــة حريــة ممارســة العمــال وأصحــاب 

األعمــال لحــق التنظيــم.18

17  املختار محمد إبراهيم، التغري االجتامعي يف ليبيا وتطور الحركة النقابية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني شمس، القاهرة، 2000(، ص 199

18  اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم 1948، موجودة عىل الرابط التايل: 

https: //www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/WCMS_

C087_AR/lang--ar/index.htm
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2.1.2 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 

ضمــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مادتــه )22( لألفــراد حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي 
ذلــك حــق إنشــاء النقابــات واالنضمــام إليهــا بهــدف حمايــة مصالحهــم. وكذلــك تجّنــب وضــع القيــود علــى ممارســة هــذا 
الحــق، إال تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون، وتشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة األمــن القومــي أو 
الســالمة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم. 
وال تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الشــرطة لقيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا الحــق. 
وكذلــك ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948 
بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي اتخــاذ تدابيــر تشــريعية، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها أن 

تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك االتفاقيــة.19

2.1.3 االتفاقية العربية رقم )8( لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية

ال تختلــف مــواد االتفاقيــة عّمــا تضمنــه العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك االتفاقيــة )87( بخصــوص 
الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي لعــام 1948؛ إذ أشــارت المــادة )1( مــن االتفاقيــة إلــى أن لــكل مــن 
العمــال وأصحــاب األعمــال، أيــًا كان القطــاع الــذي يعملــون فيــه، الحــق فــي تكويــن منظمــات أو االنضمــام إليهــا دون 
إذن مســبق، لترعــى مصالحهــم، وتدافــع عــن حقوقهــم وتحســن حالتهــم الماديــة واالجتماعيــة، وتمثلهــم أمــام الجهــات 
المختلفــة، وتســهم فــي رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة، وفــى تحقيــق الخطــط التــي تهــدف إلــى التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي.

كمــا أشــارت المــادة )2( إلــى وجــوب مســاواة العمــال العــرب الذيــن يعملــون فــي دولــة عربيــة، غيــر تلــك التــي ينتمــون 
إليهــا بجنســياتهم- بالعمــال الوطنييــن فــي االنتمــاء إلــى عضويــة منظمــات العمــال وتمتعهــم بكافــة الحقــوق النقابيــة.

وتــم حصــر إجــراءات تكويــن منظمــة العمــال أو منظمــة أصحــاب األعمــال فــي إيــداع أوراق تكوينهــا لــدى الجهــة 
المختصــة، علــى أن يحــدد القانــون الجهــة المختصــة، وطريقــة اإليــداع، بمــا ال يتضمــن أي معوقــات، وتمــارس وفقــًا 

للمــادة )4( منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب األعمــال نشــاطها بمجــرد إيــداع أوراق تشــكيلها.

كمــا منحــت المــادة )5( للجهــة اإلداريــة المختصــة، ولــكل مــن االتحــاد العــام لمنظمــات العمــال أو منظمــات أصحــاب 
األعمــال، كلٌّ فــي إطــار منظمتــه، حــق الطعــن فــي صحــة تشــكيل منظمــات العمــال أو منظمــات أصحــاب األعمــال، 
وذلــك لمخالفــة القانــون أو النظــام األساســي للمنظمــة. يختــص القضــاء وحــده بالفصــل فــي الطعــن دون أن يؤثــر ذلــك 

فــي تأســيس المنظمــة أو مباشــرة نشــاطها، وذلــك لحيــن الفصــل نهائيــًا فــي هــذا الطعــن.

كمــا منحــت المــادة )6( للعمــال وأصحــاب األعمــال المؤسســين للمنظمــة حــق وضــع نظامهــا األساســي الــذي يتضمــن 
دارتهــا، دون تدخــل أو تأثيــر  علــى وجــه الخصــوص أهدافهــا ووســائل تحقيقهــا، وكذلــك أجهزتهــا وطــرق تمويلهــا واإ
مــن أي جهــة كانــت. وال يجــوز إلــزام منظمــات العمــال أو منظمــات أصحــاب األعمــال بــأي لوائــح أو أنظمــة خاصــة 
بتنظيــم العمــل بهــا وبممارســتها لنشــاطها تضعهــا أي جهــة، ويجــوز وضــع نمــاذج غيــر إلزاميــة لهــذه اللوائــح أو األنظمــة 

لالسترشــاد.

https: //security-legislation.ly/ar/law/31494 / 19 العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، موجود عىل الرابط التايل
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كمــا يحظــر وفقــًا للمــادة )7( وضــع قيــود علــى تملــك منظمــات العمــال أو منظمــات أصحــاب األعمــال لألمــوال الثابتــة 
والمنقولــة، وكذلــك ممارســة النشــاط المالــي، شــرط أن يكــون ذلــك فــي نطــاق أهدافهــا. وفقــًا للمــادة )8(، فــإن لــكل 
مــن منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب األعمــال الحــق فــي أن تَكــون نقابــات عامــة أو اتحــادات نوعيــة أو فرعيــة 
فيمــا بينهــا وفــي مجــال عملهــا، ولهــا الحــق فــي تشــكيل اتحــاد عــام واحــد علــى المســتوى القطــري. وتســري علــى هــذه 
االتحــادات نفــس االجــراءات التــي تخضــع لهــا منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب األعمــال عنــد تشــكيلها. ولالتحــاد 
العــام الحــق فــي االنضمــام إلــى االتحــادات أو المنظمــات العربيــة أو االشــتراك فــي تأسيســها فــي حالــة غيابهــا، وكذلــك 
لــه الحــق فــي االنضمــام أو االشــتراك فــي تأســيس االتحــادات اإلقليميــة والدوليــة، ويكــون لالتحــادات النوعيــة وللنقابــات 

العامــة الحقــوق نفســها، بعــد موافقــة االتحــاد العــام.20

كمــا كفلــت الدولــة بموجــب المــادة )9( قيــام منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب األعمــال بعملهــا وممارســة كافــة 
أوجــه نشــاطها بحريــة كاملــة، علــى أن تضمــن الدولــة حمايــة منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب األعمــال مــن 
التدخــل فــي شــؤونها أو التأثيــر عليهــا. ويكفــل تشــريع كل دولــة مــن خــالل المــادة )10( لمنظمــات العمــال ومنظمــات 
أصحــاب األعمــال حريــة االجتمــاع دون الحاجــة إلــى إذن مســبق مــن الجهــة اإلداريــة أو غيرهــا، وكذلــك حــق المفاوضــة 

بــرام عقــود العمــل المشــتركة، وتنظيــم إجراءاتهــا، ونطاقهــا، وآثارهــا.21 الجماعيــة واإ

وفقــًا للمــادة )21( مــن االتفاقيــة، ال يجــوز للجهــة اإلداريــة وقــف أو حــل منظمــة العمــال أو منظمــة أصحــاب األعمــال، 
أو إحــدى تشــكيالتها التنفيذيــة إال بحكــم قضائــي، وذلــك لمخالفــة القانــون أو النظــام األساســي للمنظمــة. ويكــون مــن 
حــق منظمــة العمــال ومنظمــة أصحــاب األعمــال ممارســة نشــاطها إلــى حيــن صــدور حكــم القضــاء بصفــة نهائيــة. كمــا 
ضمــن القانــون للعمــال حــق اإلضــراب للدفــاع عــن مصالحهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد اســتنفاد طــرق التفــاوض 

القانونيــة لتحقيــق هــذه المصالــح )المــادة 12(.22

يكفــل تشــريع كل دولــة بموجــب المــادة )13( حريــة العامــل فــي االنضمــام أو عــدم االنضمــام إلــى النقابــة وحريتــه فــي 
االنســحاب منهــا، وكذلــك عــدم التدخــل فــي ترشــيح وانتخابــات األعضــاء النقابييــن وحريــة ممارســة كل عضــو لنشــاطه 
النقابــي دون تدخــل مــن صاحــب العمــل أو أي جهــة أخــرى. كمــا يكفــل القانــون التســهيالت الالزمــة ألعضــاء المجالــس 
التنفيذيــة للتشــكيالت النقابيــة لممارســة مهامهــا خــالل مواعيــد العمــل، ســواء كانــت هــذه المهــام داخــل المنشــأة أو 
خارجهــا. كمــا يكفــل القانــون للقــادة النقابييــن التفــرغ لممارســة نشــاطهم النقابــي فــي كافــة مســتويات التشــكيل، كمــا يكفــل 

لهــم أجورهــم وكافــة حقوقهــم، بشــرط أن يتــم ذلــك فــي حــدود احتياجــات النقابــة.23

كمــا يحظــر القانــون نقــل أو وقــف أو فصــل عضــو نقابــي أو اإلضــرار بــه بســبب انتمائــه أو ممارســته لنشــاطه النقابــي، 
ويحظــر القانــون تعليــق اســتخدام العامــل أو اســتمراره فــي عملــه علــى أســاس انضمامــه أو عــدم انضمامــه إلــى النقابــة، 

أو علــى شــرط االنســحاب منهــا.24

علــى الرغــم مــن الحقــوق الــواردة فــي كل هــذه االتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا ليبيــا بطبيعــة الحــال، إال أن كثيــرًا مــن 
االنتهــاكات قــد مورســت ضــد العمــل النقابــي، ولــم تؤخــذ بعيــن االعتبــار علويــة االتفاقيــات الدوليــة علــى القضــاء الوطنــي 

20  املرجع السابق نفسه

21  املرجع السابق نفسه

22  املرجع السابق نفسه

23  املرجع السابق نفسه
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عنــد تنــاول األحــكام الخاصــة بالنقابــات التــي يســيطر النظــام فيهــا علــى عمليــة منــح التراخيــص. وتجــدر اإلشــارة إلــى 
أن ليبيــا قــد صادقــت علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة التاليــة:25

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )29( الخاصة بالسخرة والعمل اإللزامي.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )105( الخاصة بأعمال السخرة.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )111( الخاصة بالتمييز في شأن االستخدام والتوظيف.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )52( الخاصة باإلجازات السنوية بأجر.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )88( الخاصة بتنظيم إدارة التخديم.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )89( الخاصة بعمل النساء في الصناعة لياًل.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )95( الخاصة بحماية األجور.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )98( الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

⃝<   اتفاقية العمل الدولية رقم )100( الخاصة بتساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل.

⃝<   اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )104( الخاصــة بإلغــاء الجــزاءات الجنائيــة علــى إخــالل العمــال الوطنيــن بعقــد 
االســتخدام.

 ويعتبــر التصديــق علــى هــذه االتفاقيــات التزامــًا مــن الســلطة بتطبيــق المبــادئ والحقــوق التــي أقرتهــا، والخاصــة 
بمستويات العمل، ولكن كثيرًا ما يتم انتهاك أحكام هذه االتفاقيات. 

كمــا أصــدر )مجلــس قيــادة الثــورة( قــرارًا بالموافقــة علــى انضمــام الجمهوريــة العربيــة الليبيــة إلــى الميثــاق العربــي للعمــل 
ودســتور منظمــة العمــل العربيــة. كذلــك، تــم إصــدار قــراٍر بالموافقــة علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة رقــم )1، 3، 14، 
59، 81، 122، 131( والتــي ســبق وأقّرهــا مؤتمــر العمــل العربــي، باإلضافــة إلــى القانــون رقــم 65 لعــام 1974 

بالتصديــق علــى اتفاقيــات العمــل العربيــة التاليــة: 

  االتفاقية العربية لمستويات العمل

  اتفاقية تنقل األيدي العاملة العربية 

  االتفاقية العربية للتأمينات االجتماعية.

 2.2 اإلطار المنظم للعمل النقابي على المستوى الوطني 

بعــد حصــول ليبيــا علــى اســتقاللها، ســن المشــرع قانــون العمــل الــذي صــدر بمرســوم ملكــي بتاريــخ 5 ديســمبر 1957، 
ملغيــًا جميــع القوانيــن العماليــة الوالئيــة الســابقة الصــادرة فــي واليتــي طرابلــس وبرقــة التــي كانــت ســارية المفعــول قبيــل 

هــذا التشــريع كمــا أشــرنا إلــى ذلــك آنفــًا.
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فيمــا بعــد، صــدر القانــون رقــم )9( لســنة 1962 للعمــل الــذي ضمــن حــق تشــكيل النقابــات وتنظيــم إجــراءات العمــل 
والتأميــن لــكل الفئــات، وأدخــل القانــون إصالحــات جذريــة علــى عقــود العمــل الفرديــة والجماعيــة وتَضّمــن مكاســب 
إضافيــة للطبقــة العاملــة. كمــا أرســى قواعــد جديــدة لتســجيل النقابــات، وأفــرد فصــواًل خاصــة بتنظيــم ســاعات العمــل 
واألجــور والعمــل اإلضافــي والتســريح مــن العمــل وعقــود التدريــب، عــالوة علــى النــص علــى تشــكيل مجلــس استشــاري 
لألجــور فــي كل واليــة لوضــع الحــد األنــى لألجــور مــع ورود أحــكام خاصــة باســتخدام األحــداث والنســاء.26 ويعتبــر 

ذلــك أول تشــريع تتــم فيــه اإلشــارة إلــى النســاء فــي قــوة العمــل.

 بعــد االنقــالب علــى النظــام الملكــي عــام 1969، نشــر النظــام الجديــد اإلعــالن الدســتوري المؤقــت فــي ليبيــا ولــم ُيِشــر 
إلــى النقابــات أو حريــة إنشــائها، وقــد تــدارك هــذا األمــر القانــون رقــم )58( لســنة 1970 للعمــل، الــذي خصــص بابــًا 
كامــاًل لتنظيــم العمــل النقابــي وتشــريعه، وتــم بمقتضــى ذلــك تأســيس اتحــاد عمــال ليبيــا. ثــم تــم اعتمــاد القانــون 12 لســنة 
2010 للعمــل الــذي ألــزم صاحــب العمــل بالمســاواة بيــن كل مــن يعمــل لديــه فــي الخدمــة المدنيــة والفئــات األخــرى 
مــن العمــال وســريان جميــع النصــوص الــواردة بهــذا القانــون عليهــم، خاصــة مــا يتعلــق بحــق االنضمــام إلــى نقابــات 

العمــال المختصــة.27

وبعــد ذلــك، أكــد المشــرع مــن خــالل نصــوص عــدة، حريــة إنشــاء النقابــات فــي ليبيــا، وقــد اســتندت الوثيقــة الخضــراء 
الكبــرى لحقــوق االنســان 1988 فــي أحــد مبادئهــا إلــى أن )أبنــاء المجتمــع الجماهيــري أحــرار فــي تكويــن االتحــادات 
والروابــط لحمايــة مصالحهــم المهنيــة(.28 كذلــك نصــت المــادة )9( مــن القانــون )20( لســنة 1991 لتعزيــز الحريــة 
علــى أن »المواطنيــن أحــرار فــي إنشــاء النقابــات واالتحــادات والروابــط المهنيــة واالجتماعيــة واالنضمــام إليهــا لحمايــة 

مصالحهــم وتحقيــق األغــراض المشــروعة التــي أنشــئت مــن أجلهــا.29 

كمــا جــاء القانــون رقــم )23( لســنة 1998 بشــأن النقابــات واالتحــادات والروابــط المهنيــة ليؤكــد المبــدأ ذاتــه، مشــيرًا 
إلــى أن »المشــتغلين بمهنــة، أو حرفــة، أو صناعــة، أو خدمــة واحــدة مرتبطــة ببعضهــا البعــض أو تشــترك فــي إنتــاج 
واحــد، يحــق لهــم أن يَكّونــوا نقابــات أو روابــط مهنيــة، وللنقابــات والروابــط المهنيــة الحــق فــي تكويــن اتحــادات عامــة 

علــى المســتوى الوطنــي«.30 

مــن هنــا توالــت عمليــة إنشــاء النقابــات واالتحــادات والروابــط المهنيــة فــي ليبيــا، إلــى أن وصــل العــدد قبــل تغييــر النظــام 
السياســي عــام 2011 إلــى نحــو 16 نقابــة وثالثــة اتحــادات وســّت روابــط مهنيــة.

علــى الرغــم مــن تأكيــد المشــرع علــى حريــة إنشــاء النقابــات علــى اختالفهــا، فإننــا إذ تمّعّنــا فــي بعــض المــواد التــي تناولــت 
هــذا المبــدأ يتأكــد لنــا مــدى ضيــق هــذه الحريــة، فوفقــًا للقانــون )23( لســنة 1998، ارتهــن االعتــراف بالنقابــة بموافقــة 
أمانــة مؤتمــر الشــعب العــام )البرلمــان(، التــي لهــا الحــق فــي االطــالع علــى النظــام األساســي وطلــب تعديلــه إذا اقتضــى 

األمــر، حتــى توافــق أمانــة مؤتمــر الشــعب العــام علــى منــح شــهادة قيدهــا )المــادة 5(.
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27 القانون رقم )12( لسنة 2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية، موجود عىل الرابط التايل: 

https: //security-legislation.ly/ar/law/31973

28 الوثيقة الخرضاء الكربى لحقوق االنسان، موجودة عىل الرابط التايل: 
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عــادة إنشــائها رغــم غيــاب نــص قانونــي يمنحــه هــذا الحــق.  كمــا أن مؤتمــر الشــعب العــام يتدخــل فــي إلغــاء النقابــات واإ
ولعــل تجربــة رابطــة األدبــاء والكتــاب خيــر مثــال، إذ أعيــد بناؤهــا وفقــًا لقــرار أمانــة مؤتمــر الشــعب العــام رقــم )59( لســنة 
2004 وتعميماتــه الالحقــة، التــي اشــترطت علــى المنتســبين ضــرورة إحضــار شــهادة حســن الســيرة والســلوك، وتوقيــع 
إقــرار بضــرورة الــوالء لفكــر “الثــورة” وأطروحاتهــا إذا رغبــوا فــي االنضمــام إلــى رابطــة األدبــاء والكتــاب، األمــر الــذي 
ُفســر بأنــه حركــة تســعى إلــى إقصــاء ومالحقــة عناصــر معينــة مــن األدبــاء عرفــوا بمناهضتهــم أليديولوجيــة النظــام، 

ووضــع عراقيــل أمــام آخريــن للحيلولــة بينهــم وبيــن تســجيل أســمائهم مــن جديــد فــي عضويــة الرابطــة.31

ومــن مظاهــر التدخــل فــي إنشــاء النقابــات أيضــًا قيــام مؤتمــر الشــعب العــام بضــم شــريحة اإلعالمييــن إلــى رابطــة 
الصحفييــن دون التشــاور مــع أميــن رابطــة الصحفييــن، وذلــك بهــدف اســتغالل الكــم العــددي مــن اإلدارييــن والفنييــن فــي 
حســم نتائــج االنتخابــات، وفقــًا لمــا صــرح بــه أميــن الرابطــة الــذي قــدم اســتقالته احتجاجــًا. تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد 
المنتســبين إلــى الرابطــة بعــد ضــم شــريحة اإلعالمييــن، كان قــد ارتفــع نحــو ثمانيــة أضعــاف، حيــث تضّمنــت ســجالت 

الرابطــة 350 صحفيــًا فتجــاوزت بعــد الضــم الـــ 3,000 عضــو.32

ارة إلــى أن تدخــل أمانــة مؤتمــر الشــعب العــام فــي الشــؤون النقابيــة، يــكاد يكــون ظاهــرة فــي العمــل النقابــي. ففــي ســنة 
2005، قــررت هــذه األمانــة أيضــًا وبموجــب القــرار رقــم )17( دمــج نقابــة الذهــب والمعــادن الثمينــة فــي نقابــة الحياكــة 
والتطريــز. وقــد لجــأت هــذه النقابــة إلــى القضــاء وطعنــت فــي القــرار، فألغــي تنفيــذه بحكــم قضائــي. ولعــل مــا شــجع 
فعــاًل هيمنــة أمانــة مؤتمــر الشــعب العــام علــى تشــكيل النقابــات وضمهــا إلــى أخــرى، كــون التنظيمــات النقابيــة علــى 
إطالقهــا تعتبــر عضــوًا فــي المؤتمــر وجــزءًا مــن مؤسســات النظــام السياســي بموجــب إعــالن ســلطة الشــعب فــي مــارس 
)1976(، ركيــزًة مــن ركائــز هــذه الســلطة وٌأدرجــت ضمــن مؤسســات النظــام وأصبحــت مــن مكونــات مؤتمــر الشــعب 
العــام “. يمــارس الشــعب ســلطته عــن طريــق المؤتمــرات الشــعبية واللجــان الشــعبية والنقابــات واالتحــادات والروابــط 

المهنيــة ومؤتمــر الشــعب العــام«.33

 باإلضافــة إلــى هــذه العضويــة، تــم فــي ســنة 1979 إنشــاء مكتــب لشــؤون النقابــات يتبــع ألمانــة المؤتمــر الشــعب العــام 
بحجــة اإلشــراف علــى العمــل النقابــي، يختــص بالتنســيق بيــن النقابــات العامــة المهنيــة والحرفيــة واإلنتاجيــة، وكذلــك 

االتحــادات والروابــط المهنيــة فــي كل شــعبية )بلديــة( مــن الشــعبيات العشــرين.

 وقــد تعاقــب علــى مكتــب شــؤون النقابــات الكثيــر مــن القيــادات النقابيــة األخــرى وغيــر ذات الصلــة بالعمــل النقابــي، 
حيــث نجــد أن ثالثــة أمنــاء مــن أصــل ســتة ال ينتمــون إلــى العمــل النقابــي، وال يدركــون بالتالــي طبيعــة هــذا العمــل 
واحتياجاتــه، األمــر الــذي كان وبــااًل علــى العمــل النقابــي برمتــه، وقــد حاولــت هــذه القيــادات مــرات عــدة الهيمنــة علــى 

مختلــف التنظيمــات النقابيــة.

كمــا أكــد القانــون رقــم )9( لســنة 1984 بشــأن تنظيــم المؤتمــرات الشــعبية إلــى عناصــر تكويــن مؤتمــر الشــعب العــام، 
فنصــت المــادة )23( منــه علــى أن مؤتمــر الشــعب العــام هــو ملتقــى أمنــاء المؤتمــرات الشــعبية واللجــان الشــعبية 

واالتحــادات والروابــط المهنيــة.

31  املرجع السابق نفسه

32  املرجع السابق نفسه

https: //security-legislation.ly/ar/law/33037 :33  إعالن قيام سلطة الشعب، موجود عىل الرابط التايل
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 وأنيط بالنقابات أيضًا دور مهم في اختيار اللجان الشعبية )السلطة التنفيذية(، ففي سنة 1990 أوكل إلى النقابات 
مهمــة اختيــار القيــادات العاملــة فــي القطــاع، فعلــى ســبيل المثــال تقــوم نقابــة المعلميــن باختيــار القيــادات العاملــة 
بالتعليــم. وقــد اســتمرت التجربــة مــدة ســنة، ولكنهــا توقفــت بعــد أن أثبتــت فشــلها، العتمادهــا علــى الــوالء واالنتمــاء 

القبلــي، األمــر الــذي أضــر بالعمــل النقابــي.

بعــد هــذه التجربــة عــادت النقابــات إلــى دورهــا األساســي الــذي يتمثــل وفقــًا للقانــون رقــم )23( فــي حمايــة مصالــح 
األعضــاء، وتفعيــل دورهــم فــي ترســيخ )ســلطة الشــعب( والمســاهمة مــع الجهــات المختصــة فــي وضــع مشــروعات 
القوانيــن )المــادة 30(، مــع االحتفــاظ دائمــًا بعضويتهــا فــي مؤتمــر الشــعب العــام، وهــو مــا يطــرح الكثيــر مــن التســاؤالت 
حــول مــدى قــدرة النقابــات فــي الحفــاظ علــى اســتقالليتها عــن النظــام الــذي أدمجهــا فــي جميــع مراحــل تطــوره فــي 

مؤسســاته السياســية.

 بعــد اإلطاحــة بنظــام القذافــي )2011-1969(، تــم إصــدار اإلعــالن الدســتوري المؤقــت لســنة 2011، والــذي أشــار 
فــي المــادة )15( إلــى “كفالــة الدولــة لُحريــة تكويــن األحــزاب السياســية والجمعيــات وســائر ُمنظمــات الُمجتمــع المدنــي، 
و التزامهــا بإصــدار قانــون لتنظيمهــا، فضــاًل عــن عــدم جــواز إنشــاء جمعيــات ســرية أو مســلحة، أو ُمخالفــة للنظــام 
العــام، أو اآلداب العامــة، وغيرهــا ممــا يضــر بالدولــة ووحــدة التــراب الوطنــي”.34 كمــا أكــد المشــرع فــي المــادة )6( 
علــى أن »الليبييــن ســواء أمــام القانــون، ومتســاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي تكافــؤ الفــرص، وفيمــا 
عليهــم مــن الواجبــات والمســؤوليات العامــة، ال تمييــز بينهــم بســبب الدِّيــن أو المذهــب أو اللغــة أو الثــروة أو الجنــس أو 
النســب أو اآلراء السياســية، أو الوضــع االجتماعــي أو االنتمــاء القبلــي أو الجهــوي أو األســري«.35 ومــع ذلــك، علــى 
مســتوى اإلطار القانوني، فباســتثناء القانون رقم )3( لســنة 2014 بشــأن المحاماة، الذي أشــار إلى تنظيم النقابة بين 
طياتــه، لــم يتــم تبنــي أي تشــريعات تخــص تنظيــم النقابــات بشــكل عــام والنقابــات المهنيــة علــى وجــه الخصــوص. وال 
تــزال مشــاريع القوانيــن المقدمــة إلــى مجلــس النــواب ســواء بخصــوص قانــون منظــم للمجتمــع المدنــي، أو قانــون العمــل، 
أو قانــون النقابــات حبيســة األدراج واإلهمــال. األمــر الــذي ســبب الكثيــر مــن اللغــط حــول مــدى مشــروعية القانــون رقــم 
)23( لســنة 1998 الــذي اعتبــر النقابــات جــزءًا مــن بنيــة النظــام السياســي بعــد تغييــر النظــام برمتــه 2011، والــذي 
نجــم عنــه ارتبــاك كبيــر فــي تحديــد الجهــات المنــاط بهــا اعتمــاد تســجيل النقابــة، مــا بيــن الســلطة التشــريعية وفقــًا لمــا 
تضمنــه القانــون 23 لســنة 1998، أو اتحــاد العمــال أو الــوزارات المرتبطــة. وقــد اكتفــت بعــض النقابــات، خاصــة 
المهنيــة، بتشــكيل لجنــة تســييريه لحيــن العمــل علــى إصــدار قانــون منظــم كمــا هــو الحــال لــدى نقابــة الصيادلــة، التــي 

أنشــئت بموجــب محضــر التأســيس للجمعيــة التأسيســية بتاريــخ 2012/02/15.

أمــا علــى مســتوى النقابــات العماليــة، فقــد بــدأت تأخــذ فــي قــرار اعتمادهــا مــن االتحــاد العــام لنقابــات عمــال ليبيــا الــذي 
انشــق بــدوره إلــى العديــد مــن االتحــادات العماليــة والتــي انشــقت هــي بدورهــا إلــى اتحــادات أخــرى، إذ انقســم االتحــاد 
الوطنــي لعمــال ليبيــا إلــى ثالثــة اتحــادات قائمــة علــى أشــخاص ال نقابــات. إال أن المعتــرف بــه فــي المحافــل الدوليــة، 
وهــو االتحــاد العــام لنقابــات عمــال ليبيــا الــذي أجريــت انتخاباتــه العامــة بحضــور 45 ممثــاًل عــن النقابــات الليبيــة 
فــي خــارج البــالد، )وذلــك النــدالع الحــرب ضــد اإلرهــاب فــي شــرق البــالد حينهــا( وبحضــور ممثليــن عــن المنظمــات 

النقابيــة الدوليــة.36

https: //security-legislation.ly/ar/law/31470 :34  اإلعالن الدستوري املؤقت، موجود عىل الرابط التايل

35  املرجع السابق نفسه

36  مقابلة مع السيدة نرمني الرشيف رئيس اتحاد نقابات عامل ليبيا، 16ابريل 2022
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3. مساهمة النساء في سوق العمل 

3.1 واقع النساء االجتماعي واالقتصادي في ليبيا 2022-1969
3.1.1 الواقع االجتماعي

تشــغل النســاء فــي المجتمــع الليبــي نســبة %50، وفقــًا لنتائــج تعــداد الســكان للعــام 2006. وقــد حققــت اإلنــاث مراتــب 
متقدمــة فــي نســب االلتحــاق بالتعليــم يفــوق مثيلــه بيــن الذكــور، ســيما فــي المرحلــة الجامعيــة األولــى )الجــدول 3(. 
وترجــع زيــادة النســبة إلــى التحــاق الطالبــات بالتعليــم بشــكل عــام، والعالــي علــى وجــه الخصــوص إلــى دســتور 1951، 
الــذي نــص فــي مادتــه الثالثيــن علــى إلزاميــة ومجانيــة التعليــم فــي المــدارس الرســمية،37 مــا فتــح المجــال أمــام الفتيــات 

مبكــرًا لالنخــراط فــي مســتويات التعليــم المختلفــة.

وقــد كانــت األعــداد فــي البــدء متواضعــة، نظــرًا لطبيعــة المجتمــع الرافضــة لخــروج الفتيــات للتعليــم إال أنهــا ســرعان مــا 
تزايــدت نتيجــة السياســات التعليميــة المتبعــة فــي خلــق التــوازن العــددي بيــن الجنســين، لتتخطــى عــدد الطلبــة فــي معظــم 
المراحــل الدراســية خاصــة فــي الســنوات األخيــرة، التــي أصبــح فيهــا معــدل التحــاق الفتيــات ببعــض الكليــات يســاوي 
الضعــف وفــي أقســام علميــة كالطــب بتخصصاتــه المختلفــة. وفــي هــذا الســياق، نشــير إلــى أن عــدد الطالبــات الدارســات 
فــي كليــة الطــب بجامعــة بنغــازي - أكبــر الجامعــات الليبيــة - بلــغ عــام 2017-2018 )4451( طالبــة أي بنســبة 
%68 مــن اإلجمالــي، بينمــا بلــغ عــدد الطلبــة )2047( طالبــًا. األمــر ذاتــه يصــدق علــى كليــة الطــب البشــري فــي مدينــة 
أجدابيــا، حيــث بلــغ عــدد الطالبــات )683( طالبــة بنســبة %79 بينمــا وصــل عــدد الطلبــة إلــى )172( طالبــًا. كذلــك 

بلــغ عــدد الطالبــات فــي كليــة الطــب فــي جامعــة الفاتــح )4356(، مقابــل 2756 طالبــًا.38 

)الجدول 3( أعداد ونسب الطالبات في الجامعات الليبية إلى العدد اإلجمالي للطلبة خالل الفترة الممتدة من 
)سنوات مختارة( إلى 2018

إجمالي عدد الطلبةالسنة الدراسية
نسبة البنات إلى العدد اإلجماليعدد البنات)بنين وبنات(

1996 /19951362746949951%
1998/19991654478364051%

2001 / 200025791413490152.3%
2002 / 200127674412439845%
2003 / 200222297511527651.7%
2005 / 200425672214665257.1%
2006 / 200524083014155158.8%
2007 / 200623176213523058.3%

%2018776724214554-2017 )جامعة بنغازي وفروعها(

http: //www.libyanconstitutionalunion.net/dosstoor.htm  :37  الدستور الليبي1951/12/7، موجود عىل الرابط التايل

https: //uot.edu.ly/figures.php  38 موقع جامعة طرابلس

https://uot.edu.ly/figures.php
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المصدر: 

1. عبيــر ابراهيــم امنينــه، »المــرأة فــي الثــورة الليبيــة بيــن تصــدر المشــهد وتهميــش األدوار« باحثــات: الالعبــون فــي الثــورات العربيــة 
تعبيــرات وأشــكال مبتكــرة، الكتــاب الســادس عشــر 2013-2014، بيــروت 2014

2. جامعة بنغازي، منظومة إدخال البيانات، إدارة التسجيل والقبول 2019.

كمــا بلــغ عــدد طــالب الجامعــات للعــام الدراســي 2021/2020 نحــو 402,392 ألــف، تمثــل نســبة الطالبــات فيهــم 
%39.52.70 وُيرجــع البعــض هــذا التزايــد فــي جانــب منــه أيضــًا، إلــى معــدل التســرب مــن التعليــم الثانــوي واالنقطــاع 
عــن الدراســة الــذي تــزداد نســبته بيــن الذكــور عــن اإلنــاث. وفــي الســياق عينــه، انخفــض بالتــوازي مســتوى األميــة عنــد 
النســاء وفقًا للتعداد المذكور إلى )%16.9( في ســنة 2006، بعد أن كانت )%90.9( ســنة 1964 و )27.2%( 
عــام 1995)الجــدول-4(، بينمــا بلغــت عنــد الذكــور العــام 2006 )%6.2(، أمــا بالنســبة لفئــة الشــباب مــن عمــر 10 
إلــى 19 ســنة مــن الجنســين تــكاد األميــة تختفــي، حيــث وصلــت إلــى أقــل مــن %1 عــام 2006 وفقــًا للتعــداد عينــه، مــا 
يعكــس الجهــود المبذولــة فــي هــذا اإلطــار. ولقــد أدى انخــراط النســاء فــي التعليــم بمســتوياته المختلفــة إلــى تحــوالت مهمــة 
فــي البنــاء االجتماعــي، وزيــادة معــدل التغييــر فــي المكانــة االجتماعيــة لهــا، فضــاًل عــن فتــح مجــال أرحــب للدخــول فــي 

ن كان التأثيــر ال يــزال محــدودًا بالقيــاس إلــى درجــة االنخــراط. فضــاء النشــاط االقتصــادي والسياســي، واإ

)الجدول 4( االنخفاض في نسبة األمية حسب النوع للسكان الليبيين )15 سنة فأكثر(

1964198419952006البيان

18.510.56.2 56.8ذكور
90.947.227.216.9إناث 

المصــدر: الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية االشــتراكية، اللجنــة الشــعبية العامــة للشــؤون االجتماعيــة، التقريــر الوطنــي الــدوري 
حــول تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل المقــدم إلــى لجنــة حقــوق الطفــل باألمــم المتحــدة، 54، 2009، انظــر الرابــط التالــي:

www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.LBY.34-.doc

3.2 الواقع االقتصادي للنساء

شــهدت مشــاركة النســاء الليبيــة فــي القــوى العاملــة منــذ بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين تطــورًا ملحوظــًا، حيــث 
ارتفعــت نســبة مســاهمتها فــي النشــاط االقتصــادي مــن %15.65 العــام 1995 إلــى 29.59 %عــام 2006 نتيجــة 
نســبة التمــدرس العاليــة )الجــدول-5(، وكذلــك التشــريعات المســاعدة التــي هيــأت األســباب أمــام النســاء لولــوج للعمــل، 
حيــث لــم يفــّرق القانــون رقــم )12( لســنة 2010 بيــن النســاء والرجــال فــي هــذا الحــق »العمــل فــي الجماهيريــة العظمــى 
ناثــًا وواجــب عليهــم يقــوم علــى مبــدأ المســاواة فــي االســتخدام فيمــا بينهــم )المــادة 2(«. حــق لــكل المواطنيــن ذكــورًا واإ
ويعتبــر هــذا القانــون مــن القوانيــن الهامــة التــي عــززت دور المــرأة بمســاواتها مــع الرجــل فــي األجــر والعمــل واالمتيــازات 

العينيــة واإلجــازات المســتحقة.40
39  “عمران القيب: طموحاتنا كبرية رغم قلة املوارد”، جريدة الوسط، موجودة عىل الرابط التايل: 

www.al-fanarmedia.org/ar/202108/عمران-القيب-طموحاتنا-كبرية-رغم-قلة-امل//

40  عبري امنينه، »املرأة يف الثورة الليبية بني تصدر املشهد وتهميش األدوار«، باحثات: الالعبون يف الثورات العربية تعبريات واشكال مبتكرة، الكتاب السادس عرش 

2013-2014، بريوت 2014

http://www.al-fanarmedia.org/ar/2021/08/عمران-القيب-طموحاتنا-كبيرة-رغم-قلة-الم/


المرأة العاملة والواقع النقابي في ليبيا

25

 كمــا نصــت المــادة )31( مــن القانــون أيضــًا علــى أنــه »ال يجــوز لصاحــب العمــل أن يســتخدم عامــاًل أو بأجــر يقــل 
عــن الحــد األدنــى المقــرر وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون، كمــا ال يجــوز لــه التفرقــة بيــن أجــر الرجــال والنســاء إذا تســاوت 

ظــروف وطبيعــة العمــل«.

)الجدول 5( التوزيع النسبي للسكان الليبيين العاملين وغير العاملين في تعداد عامي 2006-1995 

المساهمة في النشاط االقتصاديالسنة
في المئة من مجموع السكان

المجموعإناث ذكور

1995
%56.7915.6541.15عاملون في النشاط االقتصادي

%34.2184.3558.85غير عاملين في النشاط االقتصادي
100%100100المجموع

2006
%60.4829.5945.45عاملون في النشاط االقتصادي

%39.5270.4154.55غير عاملين في النشاط االقتصادي
100%100100المجموع

المصــدر: عبيــر ابراهيــم امنينــة، »سياســة تمكيــن المــرأة فــي القطــاع االقتصــادي: دراســة تقويميــة لواقــع مشــاركة المــرأة الليبيــة فــي 
األنشــطة االقتصاديــة، -1969 2009”، مجلــة البحــوث االقتصاديــة، العــددان األول والثانــي، 2012، ص 217

ومــع ذلــك يظــل حــال المشــاركة متواضعــًا بالنظــر إلــى نســبة النســاء إلــى إجمالــي الســكان مــن جهــة، وتعاظــم نســبة 
التحاقهــا بمؤسســات التعليــم علــى اختالفهــا مــن جهــة أخــرى. ويرجــع هــذا الوضــع إلــى تســرب النســاء مــن ســوق العمــل 
ســواء عنــد التخــرج مباشــرة أو بعــد التوظيــف. وتربــط بعــض الدراســات أســباب هــذا الفقــد بالعامــل االجتماعــي الــذي 
يدفــع الكثيــر مــن النســاء إلــى االنقطــاع عــن العمــل للــزواج، فضــاًل عــن نــدرة التســهيالت المتعلقــة بــدور الحضانــة مــن 
حيــث الجــودة والتوقيــت، ووجودهــا مــن عدمــه فــي مواقــع العمــل، علــى الرغــم مــن إلــزام القانــون لجهــة العمــل بتوفيــر 

حضانــة ألطفــال العامــالت.41
إجمــااًل يمكــن اإلشــارة إلــى نقــاط مهمــة تلخــص وضــع النســاء فــي المشــاركة االقتصاديــة طبقــًا إلحصــاء الســكان 

2006، وهــي: 42

 1. وجــود هــدر فــي القــوى البشــرية النســائية، حيــث أن نســبة كبيــرة منهــن مصنفــات ضمــن شــريحة ربــات البيــوت 
علــى الرغــم مــن مســتواهن التعليمــي العالــي.

 2. تركيــز وجــود القــوى البشــرية العاملــة اقتصاديــًا مــن النســاء بشــكل محــدود فــي قطاعــات معينــة، مــا يقلــل مــن 
الفــرص المتاحــة لهــن للدخــول فــي ســوق العمــل.

 3. ضعــف وجــود النســاء ضمــن القــوى العاملــة اقتصاديــًا، وارتفــاع نســبتها ضمــن الفائــض الوظيفــي، األمــر الــذي 
يعكــس سياســات إدارة القــوى العاملــة فــي البــالد حيــال النســاء، ويجســد ثقافــة المجتمــع التــي تعتبــر الرجــل هــو 
ن كانــت أكثــر كفــاءة. المســؤول األول عــن توفيــر احتياجــات المنــزل، وبالتالــي هــو األولــى بالعمــل مــن المــرأة واإ

41  محمد رمضان ابوزعكوك، د.محمد سامل اكعيبة، » التعليم ومساهمة املرأة الليبية يف سوق العمل«، مجلة البحوث االقتصادية، العددان األول والثاين، 2009، ص ص) 75-74(

42  هالة بوقعيقيص، املرأة يف سوق العمل يف ليبيا: الواقع والتحديات، مؤسسة فريدرش ايربت، 1995.
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وقــد تطّبــع سياســات التعامــل مــع النســاء فــي العمــل بالمبــادئ التمييزيــة ضدهــا حيــث كان التعاطــي علــى أســاس النــوع 
وليــس وفقــًا لقدرتهــا علــى اإلنجــاز.

كذلــك عكســت إحصائيــات )2012-2013( ضعــف مشــاركة النســاء اقتصاديــًا، فعلــى الرغــم مــن تقــارب نســب أعــداد 
الذكــور واإلنــاث مــن حيــث القــوة البشــرية، إال أن مشــاركة النســاء فــي النشــاط االقتصــادي وســوق العمــل مــا زالــت 
ضعيفــة، حيــث قــدرت نســبة المشــتغالت لمجمــوع الســكان فــي ســن العمــل بنحــو %30.4 خــالل ســنة 2013، فــي 
الوقــت الــذي قــدرت فيــه بنحــو ـ%26.4 خــالل ســنة 2006، وانخفضــت مســاهمتها العامــة فــي النشــاط االقتصــادي 
بنســبة %43 فــي الوقــت الــذي كانــت تقــدر فيــه بنحــو %45.89 خــالل ســنة 2006، مــع مالحظــة وجــود انخفــاض 
واضــح لمشــاركة الذكــور فــي النشــاط االقتصــادي إذ كانــت تقــدر بنحــو %64.9 خــالل ســنة 2006 ووصلــت إلــى 

%55.2 خــالل العــام 2013.

 مــا يمكــن تلخيصــه هنــا هــو أن نســبة مشــاركة النســاء فــي النشــاط االقتصــادي كان يمكــن لهــا أن ترتفــع بشــكل أكبــر 
فــي حــال زيــادة نســبة المشــاركة العامــة للســكان الليبييــن فــي النشــاط االقتصــادي، وهــو مــا كان يجــب أن يحــدث منــذ 
2006، لكــن األمــر لــم يتحقــق حيــث ســجلت نســبة مشــاركة النســاء فــي النشــاط االقتصــادي فارقــًا أقــل مــن %4 عــن 

الســابق.43

وممــا زاد األمــر ســوءًا فــي الســنوات األخيــرة كان عــدم االســتقرار السياســي فــي البــالد التــي دخلــت فــي أتــون نزاعــات 
مســلحة، فوجــدت النســاء أنفســهن مســؤوالت عــن األســر فــي غيــاب الرجــال، األمــر الــذي ســجل دخــواًل ملحوظــًا 
للنســاء فــي مجــال المشــاريع الصغــرى والوســطى التــي يصعــب تحديــد حجــم مســاهمة النســاء االقتصاديــة فيهــا، لغيــاب 
اإلحصائيــات التــي ترصــد مشــاريع اقتصــاد الظــل دون إغفــال تداعيــات جائحــة كوفيــد 19، التــي أثــرت دون شــك 
علــى اســتمرار النســاء فــي ســوق العمــل، خاصــة فــي القطــاع الخــاص الــذي تأثــر بشــكل كبيــر نتيجــة إيقــاف كثيــر مــن 

األعمــال واألنشــطة التــي كانــت مصــدر دخــل لكثيــر مــن النســاء.44

4. مساهمة النساء في العمل النقابي: 
4.1 التمثيل النسائي في الهياكل النقابية 

جــاء القانــون )23( لســنة 1998 بشــأن النقابــات واالتحــادات والروابــط المهنيــة ليؤكــد علــى أن »المشــتغلين بمهنــة، أو 
بحرفــة، أو بصناعــة، أو خدمــة واحــدة مرتبطــة فيمــا بينهــا أو تشــترك فــي إنتــاج واحــد، بإمكانهــم أن يكونــوا نقابــات أو 
روابــط مهنيــة، وللنقابــات والروابــط الحــق فــي تكويــن اتحــادات عامــة علــى المســتوى الوطني«.45مــن هنــا يالحــظ أن 
حريــة إنشــاء النقابــة مكفولــة للجنســين، فالمــرأة كالرجــل لهــا الحــق فــي تكويــن نقابــة أو االنخــراط فيهــا أو فــي تســييرها، 
األمــر الــذي تماشــى مــع الخطــاب السياســي حينهــا الــذي أكــد بــدوره مــرارًا علــى إقحــام العنصــر النســائي فــي مواقــع 

اتخــاذ القــرار.

إال إنــه علــى الرغــم مــن التواجــد العــددي للنســاء فــي ســوق العمــل )بالقطــاع العــام( والبالــغ نحــو )730( ألــف مــن واقــع 
2.3 مليــون موظــف عــام، وارتبــاط هــذا العــدد بنســبة عــدد المنخرطــات فــي عضويــة النقابــات إللزاميــة التســجيل فيهــا، 
إال أن الزخــم الكمــي لــم يرتبــط بمشــاركة ناجعــة ومميــزة للنســاء فــي النقابــات. يتضــح ذلــك مــن خــالل النظــر إلــى واقــع 

43  املرجع السابق نفسه، ص 17

44  مركز وشم لدراسات املرأة، تقرير عن املرأة يف زمن الكوفيد، غري منشور 

45  القانون 23 لسنة 1998 للنقابات واالتحادات والروابط املهنية، مرجع سبق ذكره
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المشــاركة النقابيــة للنســاء علــى مســتوى كافــة النقابــات واالتحــادات والروابــط المهنيــة فــي مدينــة بنغــازي إبــان النظــام 
الســابق، فالعــدد اإلجمالــي للمنتســبين للنقابــات واالتحــادات والروابــط المهنيــة علــى مســتوى المدينة بلــغ عــام 2009 مــا 

مجموعــه )85,458(، تــم فقــط انتخــاب )28( امــرأة وهــي مشــاركة ضعيفــة جــدًا.46

فــي الســياق عينــه يوضــح )الجــدول-6( بجــالء غيــاب النســاء عــن عضويــة مجالــس النقابــات الحرفيــة، حيــث تــم 
انتخــاب )112( نقابيــًا ال يوجــد بينهــم امــرأة واحــدة. بينمــا أكثــر نســبة مشــاركة نســائية لوحظــت فــي النقابــات المهنيــة، 
حيــث نســبتها إلــى الرجــال المنتخبيــن بلغــت )5 %(، وهــي مــع ذلــك تظــل نســبة ضئيلــة جــدًا، علــى الرغــم مــن عددهــا 

المهــم فــي كل مهنــة.

)الجدول 6( واقع المشاركة النسائية في النقابات المهنية، اإلنتاجية والخدمية على مستوى بنغازي 2010

نسبة المنتخباتعدد المنتخباتعدد المنتخبينالعدداجمالي المنتسبين

%0ال يوجد18,248112عدد المنتسبين للنقابات الحرفية
%32,910330155عدد المنتسبين للنقابات المهنية

%33,376515143عدد المنتسبين للمؤتمرات النقابية اإلنتاجية والخدمية
غير متوفرغير متوفر 93015عدد المنتسبين‹ للروابط المهنية

المصدر: الدليل النقابي ألمانة شؤون النقابات واالتحادات والروابط المهنية بشعبية بنغازي، 2010

كذلــك مشــاركة النســاء فــي المجالــس النقابيــة للمؤتمــرات الخدميــة واإلنتاجيــة، ليســت أفضــل حــااًل مــن ســابقتها، فقــد 
ســجلت نســبة النســاء %3 مــن إجمالــي المنتخبيــن )الجــدول 7(.

)الجدول 7( كشف تحديد مواقع العناصر النسائية المنتخبات على مستوى مدينة بنغازي في المؤتمرات النقابية 
اإلنتاجية 2008

المنصبالمؤتمر النقابي واإلنتاجي

أمينة النقابة )الرئيسة( المؤتمر النقابي للموانئ والبحارة

أمين مساعد )نائبة الرئيسة(المؤتمر النقابي للبريد

أمين مساعد +عضوالمؤتمر النقابي لحماية البيئة

أمين مساعدالمؤتمر النقابي للطباعة

أمين مساعد +عضوالمؤتمر النقابي للمصارف

46  الدليل النقايب ألمانة شؤون النقابات واالتحادات والروابط املهنية بشعبية بنغازي، 2010

*نظرا لتعذر الحصول عىل احصائيات شاملة لليبيا ككل، فإنه من اإلمكان اتخاذ الواقع النقايب يف بنغازي كنموذج للواقع العام 
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أمين مساعد +عضوالمؤتمر النقابي للنسيج

أمين مساعدالمؤتمر النقابي للكيماويات

عضوالمؤتمر النقابي للسياحة

عضوالمؤتمر النقابي للمواد الغذائية

14 منتخبة اإلجمالي

المصــدر: عبيــر ابراهيــم امنينــه، »مســاهمة النســاء فــي العمــل النقابــي«، مجلــة البحــوث االقتصاديــة، المجلــد التاســع عشــر، العــدد 
2، ديســمبر 2008، ص 17

الســابق  النظــام  إبــان  للشــعبية  الشــعبي  فــي المؤتمــر  المهنيــة  النقابــات واالتحــادات والروابــط  ويعــزو أميــن شــؤون 
)1969-2011( )مجلــس البلديــة( غيــاب العنصــر النســائي حينهــا، إلــى عــدم رغبتهــن فــي االنخــراط بالعمــل النقابــي 
برمتــه، وبرغبــة النســاء فــي اقتصــار مشــاركتهن علــى العضويــة فقــط، وذلــك تجنبــًا لاللتزامــات التــي قــد تفرضهــا 
االنتخابــات عليهــا، ســيما المتعلقــة بالســفر المســتمر للمشــاركة فــي اجتماعــات النقابــة العامــة فــي مدينــة طرابلــس، ممــا 
ال يتماشــى مع ظروفها االجتماعية.47 هذا العائق الذي تم تأكيده من خالل دراســة أجريت على مشــاركة المحاميات 

فــي نقابــة المحاميــن.48

وعلــى الرغــم مــن ضعــف االنخــراط فــي العمــل النقابــي، نجــد فــي المقابــل هنــاك أيمانــًا لبعــض النســاء بالعمــل النقابــي، 
حيــث نشــير فــي هــذا الشــأن إلــى أن ســيدة ترأســت نقابــة البحــارة والموانــئ فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا، وتقلــدت 
كذلــك بعــد تغييــر النظــام السياســي فــي فبرايــر 2011 منصــب رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عمــال ليبيــا، ناهيــك عــن 

شــغل عضويــة كثيــر مــن اللجــان الدوليــة.

)الجدول 8( مشاركة النساء في النقابات المهنية

الصفة النقابة

أمين مساعد )نقيب مساعد(نقابة المعلمين

أمين مساعد + عضو باألمانةنقابة المهن الطبية المساعدة

عضو باألمانةنقابة الصيادلة

عضو باألمانةنقابة المحامين لحساب أنفسهم

أمين مساعد + 3عضوات باألمانةنقابة المحاماة الشعبية

عضو باألمانةنقابة التدريس الجامعي

عضو باألمانةنقابة المحاسبين والمراجعين

47  عبري إبراهيم امنينه، مرجع سبق ذكره.

48  املرجع السابق نفسه
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عضو باألمانةنقابة األخصائيين االجتماعيين

أمين مساعدنقابة طب األسنان

أمين مساعدنقابة المهن الهندسية

4.2 مشاركة النساء في النقابات المهنية 

تتعــدد النقابــات المهنيــة والعماليــة فــي ليبيــا، ولمتطلبــات التحليــل ســوف نأخــذ نمــاذج لهــذه النقابــات التــي ال تختلــف 
فيهــا نســبة وشــكل مشــاركة النســاء فــي النقابــات العماليــة.

4.2.1 مشاركة النساء في نقابة المحامين 

علــى مســتوى النقابــات المهنيــة، لــو أخذنــا مشــاركة النســاء فــي نقابــة المحاميــن كدراســة حالــة، فإننــا نســجل بدايــة ولــوج 
النســاء ســنة 1974 إلــى مجالــس النقابــة وذلــك عــن طريــق اختيــار ســيدة واحــدة فقــط. ومنــذ ذلــك الحيــن، أي بعــد نحــو 
أكثــر مــن ســتة عقــود مــن نشــأة النقابــة العامــة للمحاميــن، لــم يتــم انتخــاب ســيدة فــي عضويــة مجلــس النقابــة العامــة. 
حيــث اقتصــرت مشــاركة المحاميــات فقــط علــى النقابــات األساســية للمحاميــن كمــا هــو واضــح مــن )الجــدول -9(، 
األمــر الــذي ال يتوافــق مــع تاريــخ النقابــة وال بالــدور المنــوط بهــا فــي المجتمــع. ولــم تنجــم االنتخابــات المتكــررة ألعضــاء 
مجالــس النقابــة منــذ عــام 1962 ســوى عــن مشــاركة خمــس محاميــات فــي هــذه المجالــس، وهــي مشــاركة باهتــة ال 
تنســجم مع العدد المتزايد للنســاء في المهنة بشــكل عام، والذي يقارب نحو %40 من مجموع المحامين والمحاميات 

البالــغ عددهــم 7,958 محــام ومحاميــة عــام 2009 وفقــًا لســجالت النقابــة العامــة.49

)الجدول 9( مساهمة النساء في مجالس نقابة المحامين منذ عام 1974 حتى 1994

السنةالفرع النقابيالمنصباسم المحامية

1974-1976النقابة العامةعضو مجلس نقابةرجاء منصور

1990بنغازيأمين مساعدوداد الهمالي

1997-1999بنغازيأمين مساعدفريحه الشركسي

1997-1999طرابلسأمين مساعدآمنه البرعصي

1997-1999الزاويةأمين مساعدنبيلة هرهور

المصدر: 1. عمران بورويس، المحاماة في ليبيا، منشورات السلفيوم، 1999

49 عبري امنينه، »مساهمة املرأة يف العمل النقايب )دراسة حالة لدور املرأة يف نقابة املحامني(«، مجلة البحوث االقتصادية، العدد 2، املجلد التاسع 2008، ص 10

املرجع السابق نفسه، ص 10
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وتجــدر اإلشــارة إلــى عــودة النســاء إلــى مجالــس النقابــة ســنة 1997 بعــد غيــاب، حيــث تــم اختيــار امــرأة كأميــن مســاعد 
)نائــب النقيــب( فــي ثــالث نقابــات فرعيــة للمحاميــن، اســتجابًة لتعميــم مؤتمــر الشــعب العــام )المجلــس التشــريعي(، الــذي 
نــص علــى أهميــة إشــراك النســاء فــي المجالــس النقابيــة بنــاًء علــى توجيــه للعقيــد القذافــي كشــرط الســتكمال االنتخابــات، 
األمــر الــذي تــم تطبيقــه علــى نطــاق واســع )ثــالث نقابــات أساســية مــن خمــس اختــارت عنصــرًا نســائيًا كنقيــب مســاعد 

علــى مســتوى نقابــة المحاميــن(.

نالحــظ الظاهــرة ذاتهــا علــى مســتوى نقابــات مهنيــة أخــرى مثــل نقابــة المعلميــن والمهندســين فــي تلــك الفتــرة، هــذا مــأ 
أكدتــه لنــا )األميــن المســاعد( نائبــة نقيــب المهندســين فــي بنغــازي خــالل فتــرة التســعينيات، والتــي تفاجــأت بترشــيحها 
مــن قبــل بعــض الزمــالء، وذلــك اســتكمااًل لشــروط االنتخــاب لمجلــس نقابــة المهندســين فــي تلــك الفتــرة، وليــس لرغبتهــا 

الفعلّيــة فــي المشــاركة.50

الجدير باإلشــارة، هو أن هذا التعميم كان ســاريًا حتى عام 2010 في بعض النقابات، حيث نجد 12 أمينًا مســاعدًا 
ن كنــا ال نســتبعد أيضــًا عامــل الرغبــة لــدى البعــض منهــن فــي االنخــراط بالعمــل النقابــي، ولكــن توقــف  مــن النســاء، واإ
النســاء عنــد حــد منصــب األميــن المســاعد قــد يفســر جزئيــًا أن هــذا اإلقبــال ليــس بســمة غالبــة، وأن النســاء ال تفضــل 

أن تكــون فــي المناصــب القياديــة فــي النقابــات.

أمــا فــي الوقــت الحالــي فوفقــًا للقــرار رقــم )5( لســنة 2020 بشــأن اعتمــاد النتائــج النهائيــة النتخابــات النقيــب العــام 
للمحاميــن ووكيــل النقابــة ومجالــس النقابــات الفرعيــة وممثليهــا فــي النقابــة العامــة، ال يوجــد إال ثــالث ســيدات فــي 
عضويــة المجالــس النقابيــة الثمانيــة، منهــن واحــدة فقــط تتقلــد منصبــًا مهمــًا )الجــدول- 10(، وهــذا األمــر جديــر 
ــًا كبيــرة كطرابلــس، مجلــس نقابتهــا ال يوجــد بــه نســاء علــى الرغــم مــن العــدد المهــم نســبيًا  باإلشــارة، خاصــة وأن مدن

المنخرطــات. إلجمالــي 

)الجدول 10( مساهمة النساء في مجالس نقابة المحامين 2022

الصفةعدد النساء في المجلس النقابيالنقابة الفرعية

-ال يوجدطرابلس

عضو مجلس نقابةسيدة واحدةبنغازي

نائبة لرئيس مجلس النقابةسيدة واحدةسبها

-ال يوجدطبرق

عضو مجلس نقابةسيدة واحدةمصراتة

-ال يوجدالخمس

-ال يوجدالزاوية

-ال يوجدغريان

50  عبري امنينه، مساهمة املرأة يف العمل النقايب، مرجع سبق ذكره، ص16
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كمــا تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى إنــه علــى الرغــم مــن الفصــل بيــن المحامــاة الشــعبية51 والخاصــة قانونــًا 
وتنظيمــًا، فــإن أعضــاء المحامــاة الشــعبية كانــوا كذلــك أعضــاء فــي نقابــة المحاميــن لحســاب أنفســهم ويشــتركون فــي 
االجتماعــات المختلفــة وينتخبــون لمواقــع نقابيــة مهمــة، نشــير فــي هــذا الســياق إلــى النقيــب المســاعد لنقابــة المحامييــن. 
فريحــة الشركســي خــالل الفتــرة 1997-1999(، علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت ضمــن أعضــاء إدارة المحامــاة الشــعبية 
العامــة فيهــا، فقــد تــم الدفــع بهــا إلــى منصــب النقيــب وحصلــت علــى األغلبيــة ولكنهــا تنّحــت عــن منصــب النقيــب 
المســاعد نظــرًا اللتزامــات أخــرى، ولقــد تــم الطعــن فــي هــذا االختيــار أمــام المحكمــة المختصــة بحجــة أن )المنتخبــة( ال 
يحــق لهــا الترشــح طالمــا هــي عضــو فــي إدارة المحامــاة الشــعبية التابعــة للدولــة. وقــد اســتمر األمــر علــى مــا هــو عليــه 
إلــى أن تــم إنشــاء أول نقابــة محامــاة شــعبية ســنة 2005، ولكــن لــم يتكــرر انتخابهــا، ولــم يتــم إصــدار قــرار بإلغائهــا أو 

تجميدهــا،52 واعتبــرت مــن الهيئــات القضائيــة كالقضــاء والنيابــة الذيــن ال حــق لهــم فــي إنشــاء نقابــات.

4.2.2 مشاركة النساء في نقابات أعضاء هيئة التدريس

إذ كان المالحــظ علــى نقابــة المحاميــن هــو إحجــام المحاميــات عــن تقلــد مناصــب عليــا فــي نقاباتهــن، نجــده يختلــف 
نســبيًا علــى مســتوى النقابــة العامــة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة بنغــازي، أقــدم الجامعــات الليبيــة، حيــث تتــرأس 
عضــوات هيئــة التدريــس فــي الجامعــة )4( نقابــات، وكذلــك اختيــرت نائبــًة للرئيــس فــي ثــالث نقابــات )الجــدول -11(، 

وعضــوًا فــي المجالــس النقابيــة لعــدة نقابــات أخــرى.

)الجدول 11( مساهمة األكاديميات في نقابات أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي )2022(

الصفةاالسم

نقيبة كلية اآلداب والعلوم ) سلوق( د. فادية القطعاني

نقيبة كلية الصحة العامة د. ايمان العقيلي

نقيبة كلية الفم واالسنان د. جازية البكوش

نقيبة كلية الصيدلة.د. انتصار بوشيحة

نائبة نقيب كلية الطب البشريد. ايمان العوامي

نائبة نقيب كلية طب وجراحة الفم واألسناند. نهى الكاديكي

نائبة نقيب كلية اللغات غالية الشيخي

المصــدر: مســعد البركــي، النقيــب العــام ألعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة بنغــازي، مســاهمة األكاديميــات فــي نقابــات أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة بنغــازي، رســالة داخليــة. 2022 

ومــع ذلــك يظــل العــدد قليــل جــدًا مقارنــة بنســبة األســتاذات الجامعيــات التــي تبلــغ %43 مــن إجمالــي كادر أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي جامعــة بنغــازي والــذي يناهــز53.2,856

51 تم تغيري املسمى إىل املحاماة العامة عوضاً عن الشعبية بعد 2011

52  مؤمتر الشعب العام، القرار رقم 16 لسنة 2005 ألمانة مؤمتر الشعب العام القايض بإنشاء نقابة للمحاماة الشعبية.

53  جامعة بنغازي، اإلدارة العامة، إدارة أعضاء هيئة التدريس2020
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ولعــل مــن الجديــر بالذكــر أن انخفــاض نســبة االنخــراط فــي العمــل النقابــي ينطبــق علــى معظــم النقابــات، وال عالقــة 
لــه بالمســتوى التعليمــي ونــوع النقابــة، مهنيــة كانــت أم حرفيــة، فالوعــي النقابــي ضعيــف، ناهيــك عــن الالمبــاالة فــي 
االنخــراط بالعمــل النقابــي، والــذي قــد يرجــع إلــى عــدم القناعــة بالتأثيــر أو جــدوى دور النقابــة أساســًا. هــذا فضــاًل عــن 
عــدم اتضــاح اإلطــار القانونــي للنقابــات وغيــاب البرامــج التنمويــة، فحتــى تاريخــه ال زالــت النقابــات المهنيــة ينظــم 
أغلبهــا بالقانــون )23( لســنة 1998، الــذي يظــل عاجــزًا عــن التعبيــر عــن المبــادئ الدوليــة المنظمــة للعمــل النقابــي، 

الســتمرارية إدراجــه للنقابــات ضمــن مؤسســات الدولــة.

5. أبرز التحديات التي تواجه النساء في العمل النقابي: 

أفــادت المقابــالت التــي تــم إجراؤهــا مــع بعــض القيــادات النقابيــة النســائية فــي نقابــة أعضــاء هيئــة التدريــس، الصحــة 
العامــة، المدربيــن، اتحــاد العمــال لنقابــات عمــال ليبيــا، إلــى أن أهــم المعوقــات التــي تحــول دون المشــاركة الفاعلــة فــي 

النقابــات، يمكــن إرجاعهــا لألســباب التاليــة: 

5.1 على المستوى التشريعي 

 1. البيئــة التشــريعية غيــر الداعمــة: ويتمثــل هــذا التحــدي بضعــف االســتجابة لمطالبــات ســن القوانيــن واألنظمــة 
المنظمــة للنقابــات داخليــًا.

جراءات تحقق التمثيل العادل للنساء داخل مواقع صنع القرار، في لوائح النقابات.  2. غياب آليات واإ

5.2 على المستوى البنيوي

1. ضعــف البنــاء المؤسســي للنقابــات: افتقــاد قاعــدة بيانــات للعضويــة وغيــاب االجتماعــات الدوريــة لمجالــس 
إدارات النقابــات واالتحــادات.

2. غياب الخطط واالستراتيجيات إلدارة النقابات حيث تعتمد أغلب األنشطة النقابية على المبادرات الفردية.

3. غياب الديمقراطية والتداول عبر األجسام النقابية.

4. إهمال النقابات للنساء وعدم تبني سياسة الجتذابهن للعمل النقابي، واالنخراط في صنع القرار بالمستويات 
العليــا للنقابة.

 5 . عــدم تبنــي النقابــات لبرنامــج مطلبــي بشــأن قضايــا النســاء فــي العمــل، كالتمييــز فــي األجــور وتقســيم العمــل 
علــى أســاس النــوع.

الخدمــي  الــدور  علــى  والتركيــز  النقابــات،  دور  عــن  الحديــث  عنــد  والدفاعــي  الحقوقــي  الخطــاب  غيــاب   6 
واالجتماعــي.

5.3 على المستوى الشخصي

 1. العوامل الموضوعية والذاتية المتعلقة بالنساء كتأثير الحياة المهنية على المشاركة النقابية.
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 2.  تأثيــر المجتمــع علــى المشــاركة النقابيــة مــن خــالل أعبــاء المهــام االجتماعيــة والعائليــة وتقســيم األدوار، التــي 
ســاهمت فــي إحجــام النســاء عــن المشــاركة بفعاليــة.

 3. ضعــف الوعــي بأهميــة العمــل النقابــي وجهــل النســاء بقانــون العمــل، وقلــة اطالعهــن علــى مــا يتيحــه القانــون 
لهــن مــن حقــوق.

6. التدابيــر واإلجــراءات المناســبة لتحســين دور النســاء النقابــي وتمكينهــن مــن عمليــة 
الوصــول إلــى مســتويات صنــع القــرار: 

6.1 المستوى التشريعي 

●⃝< مراجعــة وتطويــر القوانيــن المتخصصــة بالعمــل النقابــي بشــكٍل عــام، والمنظمــة للنظــام الداخلــي للنقابــات 
بشــكٍل خــاص.

6.2 ثانيًا / على المستوى البنيوي المؤسسي 

●⃝< تحفيز النساء على االنخراط في العمل النقابي وأال يتم عزلهن داخل لجان النساء.

●⃝< االهتمــام بالتدريــب النقابــي للمــرأة العاملــة الــذي يعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي لديهــا، كمــا يشــجعها علــى 
المشــاركة فــي العمــل النقابــي.

إلــى مواقــع صنــع القــرار، وتخصيــص مقاعــد للنســاء فــي مجالــس إدارات  ●⃝< تمكيــن النســاء مــن الوصــول 
النقابــات واالتحــادات وضمــان تمثيــل عــادل للنســاء.

●⃝< العمـل علـى المستوى القاعدي مـن خالل خلـق كـوادر فاعلـة في كل النقابات واالتحادات.

●⃝< العمــل علــى وضــع آليــات اســتراتيجية، تأخــذ فــي عيــن االعتبــار البعــد الجنــدري، لتوفيــر المنــاخ الســليم 
للمشــاركة النســائية فــي النقابــات.

●⃝< العمل على التشبيك مع المجتمع المدني واالعالم للتعريف بمهام النقابة للفرد والمجتمع.
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