
                                               مجلس التخطیط  الوطنى 1

  لیبیا في للسكان الوطنیة السیاسة مشروع

  م ـــیتقد

إن مشروع السیاسات الوطنیة للسكان في لیبیا یهدف في المقام األول إلى وضع مؤشرات تحدد 

مالمح السیاسة السكانیة وتوجیهها بما ینسجم ومتطلبات التنمیة وتوجهاتها وترسي دعائم لتنمیة 

وأهداف محددة ومنظمة مرتبطة بإطار  رؤیة واضحة ،سكانیة معلنة واضحة المعالم تستند إلى 

  .زمني محدد في إطار عالقة السكان بالتنمیة 

أن اصبحت التوجهات الفكریة العلمیة والعملیة المستندة    تأتي هذه الخطوة الجسورة البناءة بعد 

على البحث العلمي  تؤمن بأهمیة األسلوب العلمي في رسم استراتیجیات التحول االقتصادي 

حیث اصبحت مؤسسات الدولة اللیبیة بعد أن تم إعادة  ترتیب اوضاعها .واالجتماعي والسیاسي 

یة لبناء الدولة العصریة التى تعمل على تحقیق تسعى  جاهدة إلى الشروع في وضع أسس موضوع

وفي هذا  .طموحات أبناء المجتمع في التنمیة المستدامة والخروج من براثن دوائر التخلف الخانقة 

السیاق تم إعادة بناء المجلس الوطني للتخطیط حیث شرع القائمون على تسییر شؤونه دعوة جمیع 

فسح المجال أمامهم وتمكینهم من المشاركة الفعالة في الخبراء اللیبیین من مختلف التخصصات و 

رسم السیاسات والخطط التنمویة الشاملة التى تساعد المؤسسات والهیآت الحكومیة التشریعیة 

والتنفیذیة على تبني ودعم مخططات تنمویة مدروسة ومتوازنة تهتم بشكل مباشرة بإرساء دعائم 

على أن تولى .ا رشیدا لبناء الدولة العصریة بكل مقوماتها التنمیة المستدامة التى تنهج نهجا علمی

 .المؤسسات الرسمیة أولویة مطلقة خاصة للمسألة السكانیة التى تعد جوهر التنمیة وهدفها ومبتغاها 

لذا اصبح وضع المسألة السكانیة محل االهتمام األول عند صیاغة أو رسم سیاسیات تنمویة هادفة 

ن االعتبار فحظى باهتمام خاص من قبل اللجنة التسییریة للمجلس آخذة العنصر البشري بعی

الوطني للتخطیط الذى یعد القاعدة البیانیة للجهاز الحكومي الذى یفتقد للبیانات الدقیقة والموضوعیة 

واالقتصادیة والسیاسیة خاصة في  ذات العالقة باألوضاع االجتماعیة والثقافیة والدیموغرافیة ،

على مختلف المستویات تمهیدا  ة التى یتم فیها إعادة ترتیب األوضاع العامة للمجتمعالمرحلة الراهن

  .لالنطالق نحو بناء مشروع تنموي نهضوى یحقق طموحات األجیال الحاضرة والقادمة 
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تستمد المسألة السكانیة اهمیتها من كونها تمثل عنصر األساس في تكوین الدولة لذا فإن رسم 

وسیاسي سیادي  على الصعید المحلي مسؤولیة واستحقاق اجتماعي واقتصاديالسیاسات السكانیة 

فضال عن .یقع على عاتق السلطة السیاسیة للدولة عبر مؤسساتها البحثیة والتخطیطیة المتخصصة 

انها حق مشروع لها في إعدادها وتحدید مالمحها ومؤشراتها الكمیة والكیفیة وتحدید توجهاتها 

تیاجاتها من المورد البشري في حدود مواردها المادیة والطبیعیة المتاحة بما ومنطلقاتها وفقا الح

وعلى نحو ینسجم مع قدراتها وظروفها االجتماعیة واالقتصادیة وخصوصیتها  یحقق رفاه سكانها ،

  .الثقافیة وقیمها االخالقیة والدینیة وبرامج تحوالتها التنمویة اآلنیة والحاضرة المستقبلیة 

 من هذه المعطیات بادر المجلس الوطني للتخطیط بتشكیل لجان فنیة متخصصة متعددة   انطالقا

  .لوضع مشروعات حاضرة ومستقبلیة شاملة للجوانب التنمویة كافة 

سعي فریق العمل المكّلف بوضع مقترح للسیاسات الوطنیة للسكان جاهدا ألن یكون  مقترح السیاسة 

هات السكانیة في لیبیا وما تعانیه من مشكل وصعوبات وعدم السكانیة في لیبیا متضمنا لكل التوج

وضوح الرؤیة التى تحدد نوع السیاسة السكانیة وتوجهاتها بما ینسجم والعالقة الوثیقة التى تربط 

لذا یأمل فریق العمل أن یكون مقترح السیاسة الوطنیة للسكان بدایة آلفاق أوسع  .السكان بالتنمیة 

جهات التنمویة السلیمة الرشیدة نظرا الستنادها على البحث العلمي واعتماده وبادرة دالة على التو 

سائلین اهللا أن یكون قد تضمن هذا المقترح . أسلوبا لرسم السیاسات العامة والمتخصصة للدولة 

بدایات موضوعیة وتوجهات سدیدة ومنطلقات موضوعیة قادرة على رسم سیاسیات وطنیة للسكان  

تخطیط للتحوالت التنمویة المستقبلیة ومعالجة االختالالت السكانیة ذات العالقة واعدة تسهم في ال

والناتج عن انعدام العدالة االجتماعیة في توزیع المشروعات التنمویة  بالتوزیع السكاني في لیبیا ،

  .وتفادي التوزیع العشوائي للخدمات العامة ، جغرافیا

 مالمح السیاسیات السكانیة احتوت على معالجة شمل المشروع خمسة أبعاد جوهریة لرسم    

األوضاع السكانیة القائمة في لیبیا انطالقا من دراسة وتحلیل واقع الحركة السكانیة والعوامل 

  : االجتماعیة والدیموغرافیة والسیاسیة التى أثرت على الوضع السكاني في لیبیا وتتمثل األبعاد في

 ومن مشموالته ماهیة السیاسة الوطنیة ، م والمفاھیماإلطار التصورى العا : البعد األول 

 الخ..ودورها في بناء الدولة  وأنواعها ، مبرراتها وٕابعادها ، ا ،فهوأهدا
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 ومن مشموالته مكون السیاسیات الوطنیة للسكان : البعد الثاني  

 :توزیعات التركیبات السكانیة على النحو التالي 

  . الخصائص الكمیة للتركیبة النوعیة للسكان :اوًال 

  . الخصائص الكمیة للتركیبة العمریة للسكان :ثانیًا 

  . الخصائص الكمیة للتركیبة السكانیة حسب الحالة التعلیمیة :ثالثًا 

  .للسكان ) الزواج( الخصائص الكمیة للحالة المدنیة :رابعًا 

   .للسكان الخصائص الكمیة للتركیبة الوظیفیة :خامسًا 

  . الخصائص الكمیة لتوزیعات السكان حسب التجمعات الحضریة والریفیة:سادسًا 

،  ، والعمر، والتعلیم الخصائص الكمیة لتوزیعات السكان غیر اللیبیین حسب النوع :سابعًا 

  .، وتوزیعاتهم المكانیة الخ. ....والمهنة

  السكانیة متغیرات النمو السكاني وفعالیة السیاسة: البعد الثالث .  

 السكان اللیبیون النشطون اقتصادیا واوجھ النشاط االقتصادي : البعد الرابع. 
 بهدف وضع مؤشرات تمثل  الرؤیة المستقبلیة للسیاسات الوطنیة للسكان  :المحور الخامس

مرتكزات السیاسة الوطنیة للسكان في لیبیا حاضرا ومستقبال من خالل صیاغة نموذج یحدد 

في الختام یأمل فریق العمل .  مالمح ومنطلقات السیاسة السكانیة في لیبیا لدعم حركة التنمیة

ى التوجهات التنمویة أن یكون مقترح السیاسة الوطنیة للسكان بدایة آلفاق أوسع وبادرة دالة عل

السلیمة الرشیدة نظرا الستنادها على البحث العلمي واعتماده أسلوبا لرسم السیاسات العامة 

سألین اهللا أن یكون قد تضمن هذا المقترح بدایات موضوعیة وتوجهات . والمتخصصة للدولة 

في التخطیط سدیدة ومنطلقات موضوعیة قادرة على رسم سیاسیات وطنیة للسكان  واعدة تسهم 

للتحوالت التنمویة المستقبلیة ومعالجة االختالالت السكانیة ذات العالقة بالتوزیع السكاني في 

وتفادي  والناتج عن انعدام العدالة االجتماعیة في توزیع المشروعات التنمویة جغرافیا، لیبیا ،

  وهللا الموفق . التوزیع العشوائي للخدمات العامة

  

  رئیس فریق البحث                                        
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  لسیاسات الوطنیة للسكان في لیبیاا

  )مالمح مشروع السیاسة الوطنیة للسكان في لیبیا(

  اإلطار التصوري والمفاهیم: البعد األول

  تمهید

 السكانیة في لیبیا ومكوناتها وضع سیاسات لمعالجتها وتحدید مالمحها تختلف األوضاعتستلزم 

 السكانیة السائدة في منظومة المجتمعات النامیة من التركیبة العمریة والنوعیة األوضاعكثیرا عن 

واألنشطة االقتصادیة، والتوزیعات المهنیة  ،  والهجرة الداخلیة والوافدة ،والتوزیعات المكانیة

رة رؤیة  بلو إلىوالسبب أن للیبیا خصوصیة تحتاج  ، ، والعوامل المؤثرة فیه ومعدالت النمو السكاني

واضحة وشاملة تمّكن مؤسسات الدولة المعنیة بمسائل التخطیط من وضع استراتجیات متعددة 

  . للتنمیة بمختلف تصنیفاتها

لذا ینصب اهتمام هذا المشروع على دراسة وضع أسس جوهریة لتكون قاعدة لوضع سیاسات 

سكانیة وطنیة في لیبیا من خالل تحدید مؤشرات تكون بمثابة المحددات الواقعیة لمالمح التغیرات 

زاتها ة السائدة لتسهم في بناء مرتكعلیوتحّدد مظاهر المكونات السكانیة الف الدیموغرافیة في البالد ،

 إرساء إلىمبادئها ومنطلقاتها من تطلعات الدولة اللیبیة، التي تسعى جاهدة مستمدة  اإلستراتیجیة

دعائم موضوعیة لرسم سیاسات تنمویة تحقق طموحات وتطلعات المجتمع اللیبي بمختلف فئاته 

وناته مكل، وتحقیق مستویات معیشیة كریمة واالقتصادي  االجتماعيلبلوغ أعلى درجات الرفاه 

  . االجتماعیة كافة

 یأتي مشروع السیاسات الوطنیة للسكان في لیبیا في إطار العالقة الجدلیة القائمة بین الموارد  

 التي تتطلب ضرورة رسم سیاسة سكانیة تحدد مالمح ،البشریة ومتطلبات برامج التنمیة الشاملة

 تجاهل أولسكاني القائم دون إغفال  الواقع ااالعتبارخذة بعین آوآفاق الوضع السكاني في لیبیا، 

 واقعا ملموسا منها على وجه الدقة الوضع السكاني، ویجب أن ال اآلنلظروف المجتمع السائدة 

 عن انعدام ةة الناجماالاصة والالمبالخجتهادات االتترك المسألة السكانیة للمسیر العشوائي و 

ضرورة أن  بل ، بالكم البشري المتزایداالهتمام ، و  التخطیط وغیاب الرؤیة الواضحة المحددة المعالم

، ومن ثم فإن السیاسة السكانیة   تنمویة تنهض بالفرد والمجتمعطالمسألة السكانیة بخط تناول یرتبط
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 السكانیة في لیبیا ومكوناتها التي تستلزم وضع سیاسات األوضاع دراسة وتحلیل إلىتسعى 

بلورة رؤیة واضحة من خالل  ،وصیة المجتمع اللیبيلمعالجتها وتحدید مالمحها انطالقا من خص

وشاملة تكشف حقیقة الواقع السكاني والصعوبات التي تواجه حركة التنمیة، وأسالیب دعمها وتوجیه 

  . جه توظیفها في خدمة احتیاجات السكان وتطلعاتهم المستقبلیةأو برامجها في إطار یحدد 

 النسبي التي یمر بها االستقرارسیاسي وحالة  والواالقتصادي االجتماعي إن حركة التغیر 

بمعدل االهتمام نبثاق مشروع وطني للسكــان یتلخص في ضرورة ا إلىالمجتمع اللیبي ولدت الحاجة 

 وهذا تناقصه أوزیادة حجم السكان العمل على نمو السكان كهدف إلحداث توازن لصالح التنمیة ب

ل الحكومة على التخطیط لها وتنفیذها في ضوء الهدف یتحقق من خالل خطط تنمویة شاملة تعم

وضرورة  السكاني،النمو  و االقتصاديوالمقارنة بین النمو  ، یة والمستقبلیةاآلنالمعطیات السكانیة 

واه األف بمقدار یفوق النمو السكاني حتى یتحقق فائض یمكن استثماره لصالح االقتصاديزیادة النمو 

، وأن ینظر هذا  وتحقیق سبل الحیاة الكریمة لهم  المجتمعأفراددیدة ولرفع مستوى معیشة بقیة الج

 االقتصادي بوصفهما جزئین سیاسة إحداث توازن بین حركة النمو السكاني والنمو إلىالتوّجه 

، وأنشطة كل المؤسسات الدستوریة عن طریق   من سیاسة وأهداف السیاسة السكانیةینأساسی

  . المعنیةواألهلیةحكومیة  الاألجهزةالتنسیق بین جهود مختلف 

 واضحة ومعلنة، یة وطنیة سكانةللسكان قائم على سیاسوع وطني في بعث مشر اإلسراع إن 

 في ضوء األهدافوالتسریع بحركة عجلة التنمیة في لیبیا أمر من شأنه أن یخدم جملة من 

  :المعطیات الكمیة للسكان من بینها ما یلي

 المحافظة األقل على أو  ،م2006لسنة % 1.78  البالغيزیادة معدل النمو السكاني الحال. 1

  .علیه

تعداد سنة  في األلف في 23.3حیث بلغ االنخفاض ام الذي اتسم بالخزیادة معدل الموالید . 2

  .م2006

بتعداد  األلف  في3.4البالغ  عن المعدل الحالي امالخ الوفیات سواء معدل الوفیات خفض معدل. 3

لى ضرورة التأكد ع، مع التنویه األلف  في 9.5معدل وفیات الرضع الذي بلغ  ، أم م2006سنة 

بتقلیل عدد االهتمام ، مع  التدابیر لعدم ازدیادهماكافة من صحة هذین المعدلین والعمل على اتخاذ 
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 وتقلل اإلنجاب حاالت عليالوفیات الناتجة عن حوادث المرور وما تسببه من إعاقات تنعكس سلبا 

   .اإلعالةمعدالت من وترفع  ، لقوى المنتجةمن عدد ا

  . تنمیة القیم المحّفزة على العمل المنتج ونبذ انتشار ثقافة التواكل والفساد. 4

 في إطار ال یتناقض مع القیم الدینیة األسرة والمحافظة على االتجاهنشر مبادئ تنظیم . 5

عملیة ذلك أن ، اإلنجابل من اإلقال إلى للمجتمع التي بدورها تدفع المواطن اللیبي األخالقیةو 

ها دوافع متباینة ونسق من القیم ء تقف ورااألولى ، هي عملیة سلوكیة بالدرجة اإلنجاب

  . والثقافیةاالجتماعیة

 المعنیة بالسیاسة القومیة للسكان لتجعلها مؤهلة للقیام بمهامها تجاه المسألة األجهزةتحدید دور   .6

 -  اإلعالم وزارة الثقافة و -  االجتماعیة وزارة الشؤون -وزارة الصحة : ( السكانیة برمتها منها

  ). وزارة الداخلیة– وزارة العمل والتأهیل وزارة الحكم المحلي -  التعلیم وزارة - قاف األو وزارة 

سیاسة ال وتوفیر أسباب النجاح إذا كانت ،تشجیع الشباب على الزواج المبكر وتعدد الزوجات  .7

السكانیة بالمجتمع تسیر في اتجاه زیادة عدد السكان، ولعل من أهم أسباب النجاح في هذا 

  .التوّجه تحسین الدخل وتوفیر السكن وفرص العمل

، وٕاعادة المواطنین الذین هاجروا  ارجالخ إلىالعمل على اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الهجرة   .8

  . ارج بكل الوسائلالخ إلى

 لیبیا خاصة للعمالة المرغوب فیها وفقا لسیاسة انتقائیة مع إعطاء إلىارجیة الختشجیع الهجرة   .9

 ارتفاع معدل نمو إلىعوامل التي تؤدي  فالهجــرة من ال ،لویة للمهاجرین من البالد العربیةأو 

  .   عوامل الزیادة الطبیعیة باإلضافة إلىالسكان

ستمرار في انخفاض اال، وٕادراك أن   وطنیة لالهتمام بالوضع السكاني في لیبیاأةإنشاء هی  .10

تواجه المجتمع دیموغرافیة م یعد مشكلة 2006الزیادة السكانیة عن المعدل الذي بلغه في تعداد 

، ویشكل عقبة أمام الجهود التنمویة المبذولة والتي ستبذل مستقبال ألجل الرفع من  للیبيا

  .  كافة  المجتمعألفرادتحقیق الرخاء والرفاهیة ى لع بطریقة فّعالة وقادرة اإلنتاجمستوى 

  

 واحدةفة وتجعلها وحدة كاإن السیاسیة السكانیة من شأنها أن تحقق التكامل بین برامج التنمیة 

  : التنمویة من بینهااألهدافمتصلة بخطط التنمیة الوطنیة لتحقیق العدید من 

 تحقیق نمو اجتماعي واقتصادي متوازن وعادل 

 تحسین األوضاع الصحیة. 

 تأمین سبل الحیاة الكریمة لألجیال الحاضرة والقادمة. 
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 ن ولیس مجرد تحقیق الهدف األساسي للسیاسة السكانیة المتمثل في رفع مستوى المعیشة للسكا

  .رفع متوسط الدخل القومي

  ماهیة السیاسة السكانیة

 إال تحدید ماهیة السیاسة السكانیة إلىالت التي سعت او   بالرغم من التباین الشكلي بین المح

 الذي یحدد كیفیة تدخل الحكومات في المسألة األسلوبأنها تتفق في مضمونها، فهي تعبر عن 

 إداریة أو برامج تشریعیة أومقاییس "  : السكانیة بمختلف مكوناتها، وتعّرف السیاسة السكانیة بأنها

السكانیة القائمة لصالح رفاهیة  االتجاهات  تغییرأو  تخص تعدیل أو إجراءات حكومیة أخرى

 السیاسة العامة التي توضع لمواجهة النتائج غیر  وهي بهذا المعني تتضمن جوانب،"المجتمع

للسیاسة السكانیة حول الجهود التي االهتمام  یتمركز عاموبوجه . االجتماعیةالمرغوب فیها للقوى 

، وبعبارة أخــرى یتمثل   لزیادة معدل النمو السكانيأوتبذل للمحافظة على حجم السكان القائم 

 مختلف المسائل التي االعتبار في األخذ مع  ،السكان ضبط حجم محاولةي في األساسالهدف 

  .  الجغرافيهم السكان وتوزیعبتؤثر في تركی

 الظاهرة اإلجراءات إن السیاسة السكانیة تعني  ": إن ابسط التعریفات للسیاسة السكانیة مفاده

،  تكوینهم أو توزیعهم أو نموهم أو الضمنیة التي تتخذها الحكومات للتأثیر على حجم السكان أو

  سیاسة الدولة حیال سلوك سكانها من الناحیة الدیموغرافیة في الحاضــر والمستقیلأیضاوالمراد بها 

 والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثیر كمًا وكیفًا في من اإلجراءاتأي أنها تشمل مجموعة 

وهناك اتجاهات  هإفرادفاهیة م حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ور یالئالمتغیرات الهیكلیة للسكان بما 

 تحدید مالمح الحركة إلى مجموعة من التشریعات تهدف ها عّرفت السیاسة السكانیة بأنىأخر 

 انجاز نتائج دیموغرافیة محددة سلفا بما یعكس الجوانب التنفیذیة إلىالسكانیة ألجل التوصل 

  ."لإلجراءات التي تتخذها الدول للتأثیر على اتجاهات الحركة السكانیة 

 التي األهداف :"وفي جانب أخر متصل بالتركیبة النوعیة والعمریة والمهنیة للسكان تعّرف بأنها

 السكانیة بخصوص التركیبة السكانیة وتوزیعاتها الفئویة  تحقیقها في إطار المسألةإلىتسعى الدولة 

  ." جاهدة لتحقیقها باستخدام أسالیب وبرامج منظمة ومخطط لهاتسعى التي ،المتعددة

  

نیة ي التقلیدي الذي یحدد ماهیة السیاسة السكااألساسن المكون بوجه عام یمكن القول أ

ومنطلقاتها یتمثل في المتغیرات الدیموغرافیة ذات العالقة بحجم السكان من حیث معدل النمو 
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 وبهــذا  ،النوعیةو والتوزیعات العمریة والمهنیة والنوعیة والمكانیة التي تعكس خصائصهم الكمیة 

 )لمفهوم التقلیديوهو ا(فإن السیاسة السكانیة ال تقتصــر على مشكلة الزیادة السكانیة فقط المعني 

وتنسیق القوى  ، وتنظیم الهجرة وحركة السكان ، تنشیط نمو السكانولكنها تشمل كذلك برامج 

 ومساهمة المرأة في النشاط  ،وهجرة الكفاءات ، ارجالخوتنظیم تدفق العمالة من  ، العاملة

ن سمــات  وتحسی ،الصحیة للخصوبة غیر المنظمةاآلثار  وتخفیض االجتماعي ، و االقتصادي

 یتعلق بالسلوك الدیموغرافي  وتضییق الفجــوة بین سكان الریف والحضر وكل ما،السكان

  .واالجتماعي

  

       مــبادئ السیاسات السكانیة

  :من بینها ما یأتياألساسیة تنطلق السیاسة الوطنیة للسكان من جملة من المبادئ  

   منـًا ــــ وسیاسیاً  واقتصادیاً  ـــ اجتماعیاً  أساسیاً التركیز على الجوانب الدیموغرافیة بوصفها مكون .1

، التي تساعد على العمل ألجل اإلیفاء بالمتطلبات المادیة  مكونات السیاسات الوطنیة للسكان

، ومعالجة االختالالت السكانیة والتوزیع السكاني غیر المتوازن على المستوى  والمعنویة للسكان

 .میة غیر العادلةالمكاني الناجم عن برامج التن

، والهویة الثقافیة والدینیة واألخالقیة  مراعاة الخصوصیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة .2

 .ونسق القیم للسكان وأوضاعهم المرتبطة بها

تحقیق مبدأ التكامل والشمولیة بین السیاسات السكانیة والتحوالت التنمویة بكل مستویاتها  .3

 .وتصنیفاتها

سة تحدد نوعیة وتوجهات السیاسات السكانیة في لیبیا بصورة تحقق تنمیة ضرورة تبني سیا .4

سكانیة متوازنة تنمویا اقتصادیا واجتماعیا ومكانیا، بما یفضي إلى إنجاز توجهات التنمیة 

 . السكانیة الشاملة والمتوازنة بین جمیع المناطق في لیبیا

اتها مع برامج التنمیة ومخططاتها، العمل على عدم تعارض منطلقات السیاسة السكانیة وتوجه .5

خاصة فیما یتعلق بسیاسة تنظیم األسرة حسب ما تبنته المؤتمرات العلمیة المتخصصة المحلیة 

والعالمیة، ودعم حق الزوجین في اتخاذ القرارات المتعلقة بحجم األسرة وعدد األطفال المرغوب 

تمع وأعرافه وتقالیده االجتماعیة في إنجابهم بمسؤولیة كاملة، بما ال یتعارض مع قیم المج

 .ومعتقداته الدینیة، وتوجهاته التنمویة على نحو ال یهدد تماسك األسرة اللیبیة اجتماعیا مستقبال
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،  حق األفراد في الحصول على المعلومات والوسائل التي تساعدهم على تنظیم أسرهم .6

 رغباتهم ومسؤولیاتهم في ، وأن تؤخذ م والطفلالرعایة الصحیة الالزمة لألوالحصول على 

، على أن تولي السیاسات السكانیة أهمیة خاصة  اإلنجاب بعین االعتبار بالمقام األول

، واحتیاجات األبناء   الحتیاجات المجتمع من األیدي العاملة الالزمة لتنفیذ برامج التنمیة

  .الحالیین والقادمین مستقبال ومسؤولیاتهم تجاه مجتمعهم

  

   الوطنیة للسكانأهداف السیاسة

 وضع مؤشرات تحدد إلى األولیهدف مشروع السیاسات الوطنیة للسكان في لیبیا في المقام 

التي ترسي دعائم تنمیة سكانیة  مالمح السیاسات السكانیة وتوجهاتها بما ینسجم ومتطلبات التنمیة

تبطة بإطار زمني  وأهداف محددة منظمة مر  ،واضحةعلمیة لى رؤیة إمعلنة واضحة المعالم تستند 

  :محدد، وتتمثل أهداف السیاسة السكانیة في

صیاغة مؤشرات دیموغرافیة واقعیة توضح المالمح العامة لمرتكزات السیاسات الوطنیة للسكان  .1

 .لدعم التحوالت التنمویة في الدولة اللیبیة حاضرا ومستقبال

 السكانیة السائدة في األوضاعتحلیل لتحدید مسارات السیاسة الوطنیة الفّعالة المعللة علمیا،  .2

 ا على حركة السكانیلیبیا بهدف الكشف عن العوامل المؤثرة في التغیرات الدیموغرافیة المؤثرة سلب

 لغرض تضمینها في محتویات السیاسة السكانیة ، والنتائج المترتبة عنهااألسبابلوقوف على ل

 :ومعالجتها خاصة من حیث

 االنخفاض  المستمر في معدالت النمو السكاني. 

 انخفاض معدالت اإلنجاب والخصوبة. 

 تزاید عدد العاملین في ظل ظروف سوق العمل اآلنیة المتردیة. 

 الهجرة الداخلیة العشوائیة غیر مدروسة العواقب وغیر المخطط لها. 

 هجرة العمالة الوافدة. 

 ،انطالقا من تحدید جملة من المرتكزات الجوهریةالمساهمة في وضع برامج التنمیة في لیبیا   .3

 واالقتصادي االجتماعيصولها من الوضع أل مستمدة ،تنطلق من مؤشرات كمیة واقعیة

 .غرافي الملموس بعیدا عن التنظیر المفرط، وهذا یمثل حقا من حقوق سیادة الدولةو والدیم
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بعیدا عن أسالیب الدعایة التنموي من أداء دورها  فعلیاین المرأة اتخاذ كافة التدابیر لتمكّ  .4

، انطالقا من رؤیة علمیة تقوم على   باعتبارها مكونا أساسیا من مكونات المجتمعاإلعالمیة

 . خصوصیة المجتمع اللیبييمرجعیات دینیة واجتماعیة وثقافیة تراع

العنایة بكبار السن ، وذوي  وتحقیق سبل الرفاه لهم، و األطفال حقوق االعتبار في األخذ .5

شة بالمجتمع وتوفیر سبل الرعایة ، وكذلك الفئات المهمّ  اصة وٕاعادة تأهیلهمالخ االحتیاجات

 . لهماالجتماعیة

 حاالت، ومعالجة ال اض المزمنة والمعدیةاألمر  الوقایة من إلىتبني سیاسة صحیة تهدف  .6

 . في مشروعات التنمیة بفعالیة وتساهمن أجیال سلیمة تتمتع بحیاة مریحةالراهنة لضما

الحاد في معدالت االنخفاض معالجة أسباب هو الهدف الجوهري للسیاسات الوطنیة للسكان  .7

 ، وتقدیر  ، وانعكاساته السلبیة على التحوالت التنمویة النمو السكاني وآثاره الدیموغرافیة بالمجتمع

، ال سیما في ظل التأثیر السلبي  )ذج اللیبيفي حالة النمو (المتزایدة من القوى العاملة االحتیاجات 

حیث بلغ عدد السكان على )  سنة 15أقل من  ( األصغرلتزاید عدد السكان في الفئات العمریة 

عدد  إجمالي  من %31.06، بمعدل مئوي قدره  نسمة) 1645833(مستوى هذه الفئة العمریة 

) 3652319) (سنة فما فوق15(المقابل بلغ عدد السكان من الفئات العمریة ب، و  اللیبیینالسكان 

 بفارق  ،م2006عدد السكان حسب التعداد لسنة إجمالي  من %68.94نسمة بمعدل مئوي قدره 

 وفقا %45.06، بمعدل مئوي  )سنة فما فوق15( نسمة لصالح الفئات العمریة )2006486(قدره 

، ویؤثر الفرق العمري للسكان بین الفئات العمریة المنتجة والفئات  م2006للنتائج النهائیة لتعداد 

 للمجتمع؛ فالتركیب العمري الفتي للسكان وما اإلنتاج وحركة اإلنتاجیةالعمریة المعالة على القوى 

؛   بشكل خاصاإلنتاج أثرت سلبا على حركة التنمیة و األوجهیمر به المجتمع من تغیرات متعددة 

لتركیبة السكانیة مرهقة لالقتصاد الوطني الذي ال یزال یعاني من مشكالت مزمنة ولم فخاصیة هذه ا

 تعلیم نفقات كثیرة لتغطیة احتیاجاتها من إلىهذه الفئات العمریة الشابة بحاجة و ؛  یشتد ساعده بعد

 تخصیص محور إلى، وهي تمثل معطیات دیموغرافیة بحاجة خدمات وصحة وتغذیة وتوظیف و 

  . السیاسات الوطنیة للسكان لهااورمحخاص من 

،   بین السكاناألعمارف على متوسط في هذا السیاق التعرّ الوطنیة  السیاسات السكانیة تحاول

 أي مدى یمكن أن تكون التوزیعات العمریة موزعة توزیعا متوازنا بین القطاعات إلىللوصول 
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واألنشطة على برامج التنمیة كبیر ر یأثت، نظرا ألن التركیب العمري له  دمیةالخ و اإلنتاجیة

  :االعتبارات التالیة  في المجتمع انطالقا من اإلنتاجیة االقتصادیة

 األوضاعثقافیة تعالج  و سیاسیةو اجتماعیة و تعتمد السیاسة السكانیة على وضع أسس اقتصادیة  .1

، وعدد ب اإلنجا لعودة حالة التوازن لمعدالت النمو السكاني من خالل تزاید معدالت ،العامة

 العمل إلىسعى ان توجه السیاسة العامة للمجتمع ی كالید ، وانخفاض معدالت الوفیات إنالمو 

 .على زیادة عدد السكان تحقیقا ألغراض إستراتیجیة تخدم المصالح العامة للدولة

وضع :  الجوهریة المحددة لمنطلقات مشروع السیاسات الوطنیة للسكان فيل األهدافتتمث .2

 االختالالت مؤشرات كمیة واقعیة تحدد مالمح مرتكزات السیاسات السكانیة المالئمة لمعالجة

، ومعالجة تراجع   المكانياألساسالدیموغرافیة في لیبیا لمختلف التكوینات السكانیة على 

،  بل اتساع رقعة التجّمعات الحضریة وآثارها على برامج التنمیةالتجّمعات الریفیة في مقا

 ارتفاع إلى المؤدیة األسبابوتوجیه اتجاهات النمو السكاني في لیبیا من خالل معرفة 

 وضع إلى الوصول إلى من شأنها أن تفضي األهداف، وهذه  وانخفاض معدل نمو السكان

ن من صیاغة نموذج یحدد مالمح ، وتمكّ  المرتكزات لسیاسات سكانیة للیبیا حاضرا ومستقب

 .مرتكزات السیاسات السكانیة لدعم حركة التنمیة

النهوض بالمستوى الصحي للسكان ورفاهیتهم من خالل اتخاذ إجراءات یكون من شانها خفض  .3

حسب أخر )  سنة73(معدالت الوفیات ألجل رفع متوسط توقع الحیاة عند المیالد من عمر 

 .كما هو الحال بالمجتمعات المتقدمة)  سنة77( عمر لىإتقدیر في لیبیا 

صوبة، وحمایة الخیارات أمام الشباب للزواج بما یحقق ارتفاع معدل الختكثیف الجهود لتوسیع  .4

من خالل  ،  معدل نمو دیموغرافي مقبولإلى الرّضع بغیة الوصول األطفالالنساء الحوامل و 

ة االقتصادی األهداف زیادته قلیال بما یتالءم مع أو  السكان ،تثبیت المعدل الحالي لنمو

 . لحركة التنمیة بالمجتمعاالجتماعیةو 

 . خاصة بین النساء وفي المناطق الریفیةحالة األمیةالسعي لتخفیض  .5

  .انتهاج سیاسات شمولیة تحقق التكامل بین العالقات المتبادلة بین السكان والتنمیة .6
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  ةأبعاد ومتطلبات السیاسة السكانی

 معالجة ثالثة أبعاد جوهریة ذات عالقة بالمسالة السكانیة إلى الوطنیة للسكان السیاساتتسعى    

  :اآلتي للسیاسات الوطنیة للسكان في األساسیة  هذه األبعادوما ینجم عنها من مشكالت،  وتتمثل 

  .النمو السكاني  .1

  .التوزیع السكاني  .2

  .الخصائص السكانیة  .3

،   الظروف الموضوعیة التي تفي بمتطلباتهاإلى  تكمن متطلبات السیاسیة السكانیة في الحاجة 

 وتسهم في تحدید مواضع المشكالت السكانیة التي ،وتساعد على تحدید توجهاتها التي تخدم أهدافها

كون ، وأن ت ، وحركة السكان داخلیا وخارجیا یعاني منها المجتمع  من حیث الزیادة والنقصان

 التي األسالیب تحقیقها، وتحدید إلى تسعىالسیاسة معلنة وواضحة المعالم وذات أهداف محددة 

لة على تنفیذ توجهات المسؤو  األجهزة، وتحدید   المرجوة منهااألهدافیمكن على أساسها بلوغ 

مالمح ، ووضع برامج عملیـة واضحة ال ولیاتها واختصاصاتهامسؤ السیاسة تحدیدًا واضحًا مع بیان 

ووضـع المعاییر والضوابط التي تساعد على وضع برنامج تقییمي  ، وفقا لمدى زمني محدد سلفا

  .األهداف هذهلقیاس مدى تحقق 

 سیاسة سكانیة رشیدة إلىیجب مراعاتها للوصول بالغة األهمیة إن هذه المتطلبات تمثل قواعد 

 المنهجي في البحث العلمي بحیث یمكَّن  تحقیقا لمبدأ التكامل ،یة متوازنةمسس منهجیة علأل اوفق

فریق البحث من وضع مؤشرات كمیة ونوعیة لقیاس اتجاهات الحركة السكانیة في لیبیا حسب 

الكمیة التي تعكس التغیرات الدیموغرافیة سلبا االختالفات جه أو صائص العامة للسكان لتحدید الخ

  . وٕایجابا

  

  مبررات تبني السیاسة السكانیة

 مؤشرات تحدد مالمحها وتوجهاتها العامة علىإن وضع سیاسیات وطنیة للسكان تعتمد 

 لویات اهتمامات الحكومة ومؤسساتهاأو في ظل ظروف مجتمعنا المعاصر تعد من  اصةالخو 

 والسیاسي واالقتصادي والثقافي االجتماعيلى معاییر تتفق مع الواقع التشریعیة والتنفیذیة ، استنادا إ

، وأن تكون لها مبرراتها الموضوعیة التي تمكن الحكومة وتجعلها قادرة على  سكان في لیبیالحركة ال

، ومناحي الحیاة   التنمیةاالتوضع خطط تنمویة تحقق مطالب واحتیاجات السكان في مختلف مج
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، وتضبط في الوقت ذاته برامج عمل الحكومة بحیث تصبح مطالبة بالسیر   المتباینةاالجتماعیة

  .صعدةاأل ومنطلقاتها بما یحقق أهدافها ودورها في بناء الدولة على مختلف هانهجعلى 

المطلق على البحث العلمي االعتماد  من خالل إالفالمجتمع المعاصر ال یمكن أن یتقدم 

 بكل مكوناته االجتماعيوالدراسات المتخصصة المتعمقة القادرة على فهم واستیعاب الواقع 

، حتى یكون قادرا على التعامل مع الحاضر والتخطیط للمستقبل بناء على  وتناقضاته وتوافقاته

 اإلنسان المحددة لتوظیفها لصالح األهدافمعاییر وأسالیب ومنهجیات علمیة تخدم جملة من 

ومستقبلة، ونتیجة لعدم وجود سیاسات سكانیة واضحة المعالم في لیبیا حتى یومنا هذا فقد بات من 

البقاء والنمو وسبل العیش الكریم عوامل سكانیة تضمن للمجتمع اللیبي الضروري تبني سیاسة 

اهتمت اغلب دول العالم في الفترة الماضیة بموضوع السكان ، وقد بشكل أفضل من الماضي

، وبینت العدید من الدراسات أن العالقة بین الجوانب االقتصاديوالمواءمة بین النمو السكاني والنمو 

  . تؤثر في خصائص السكان بشكل مباشر وغیر مباشرة والسكاناالقتصادی

،  المؤتمرات الدولیة بأهمیة وضع السیاسات السكانیةمن صت العدید أو في هذا السیاق 

 وتمكین  ،یة والشباباإلنجابة ــان والصحـــة تعنى بالسكــوحرصت على متابعة تنفیذ برامج وطنی

من هذه البرامج ، وأصبحت الخ ...، وحریة الرأي  عملم والعلی والحق في الت، ومحاربة الفقر ،المرأة

، وصارت تشكل مبادئ تحكم التوّجه  هاعلیالحصول أفراد المجتمع یات التي من حق األساس

، وفي لیبیا بینت الدراسات السكانیة  المنظومة الدولیةب والسیاسي والحقوقي واالقتصادي االجتماعي

، وقد ینجم عن واالجتماعیة  ملحوظا في خصائص السكان الدیموغرافیة  أن هناك تغیراً االجتماعیةو 

، مما یتوجب وضع السیاسات التي تحافظ على  هذه التغیرات نتائج سلبیة على مستقبل المجتمع

 لذا ثمة عدد  ؛، وتؤّمن تحقیق نمو سكاني واقتصادي متوازن  للمجتمع اللیبياالجتماعيالمّكون 

لتي تشّكل في مجملها مبررات منطقیة تستدعي ضرورتها أن تتبنى الدولة من العوامل المتنوعة ا

ومن هذه اللیبیة سیاسات وطنیة للسكان تولي أهمیة خاصة للوضع السكاني القائم في لیبیا 

  :المبررات 

 إلى في سبعینیات القرن الماضي %4.2انخفاض متوسط معدل النمو السكاني في لیبیا من  .1

ستمرار في االلحالي، ومن ثم ینبغي وضع البرامج التي تحول دون  في مطلع القرن ا1.8%

  .المطرد للنمو السكانياالنخفاض 
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 وفقا لتعداد %39من ) سنة فأقل15(انخفاض نسبة السكان من الفئات العمریة لصغار السّن  .2

م، في مقابل تزاید عدد السكان في الفئة 2006 حسب تعداد سنة %31م إلي 1995سنة 

 بتعداد سنة %68.94 إلىم 1995 بتعداد %60.95من نسبة ) سنة فما فوق15(العمریة 

  .عدد السكان  إجمالي م من 2006

 سنة 65(هناك تغیر كبیر في التركیب العمري للسكان رغم أن نسبة السكان في الفئة العمریة . 3

 %4.2م بمعدل 2006نسمة حسب تعداد سنة ) 224906(مازالت بسیطة إذ بلغت ) فما فوق

 85(في مقابل انخفاض عدد السكان المعمرین من الفئة العمریة  اللیبیینالسكان إجمالي ن م

عدد  إجمالي  من %0.3م بمعدل 2006نسمة في تعداد  )16786( بلغت والتي) أكثرسنة ف

  .م2006السكان اللیبیین 

 2.7إلى مولود في سبعینیات القرن الماضي 8.3انخفاض مستوى خصوبة المرأة اللیبیة من .  4

  .مولود في مطلع القرن الحالي

عدد السكان، وهو ترّكز  إجمالي من % 85منأكثر  إلىارتفاع نسبة سكان التجّمعات الحضریة . 5

  .سكاني غیر مخطط

 والتنموي االجتماعي في لیبیا یشكل تهدیدا لألمن التوزیع السكاني غیر المتوازن بین المناطق. 6

  .للدولة

، مما اإلنتاج دمیة مقابل انخفاض شدید للعاملین بمواقع الخة و اإلداریس القوة العاملة بالمهن تكدّ . 7

 باالقتصاد الوطني، وبالُرغم من توفر فرص العمل االقتصاده ضعف في قدرة علییترتب 

علیم بیرة من الشباب الباحثین عن عمل نتیجة لنقص التدریب والت كا أن هناك أعدادإال ،اللیبي

، وخیر دلیل على ذلك وجود أعداد كبیرة من غیر   عن القیام بأعمال معینةهمبعضوعزوف 

  . المختلفة في لیبیااالقتصاديجه النشاط أو اللیبیین یعملون ب

منفلتة التي ال تحكمها ضوابط تشریعیة ارجیة متمثلة في العمالة الوافدة  الالخازدیاد تیار الهجرة . 8

، وقد   كما وكیفا بما یلبي احتیاجات سوق العمل الوطنيإلیها، تحدد الحاجة  معاییر معینةال و 

، وستكون عائقا أمام نمو واالقتصادي  االجتماعيترتب عنها نتائج سلبیة على الصعیدین 

  .األمثل األسلوب الكفیلة بتقنینها ومعالجتها باإلجراءات اللیبي إذا لم تتخذ االقتصاد

، مما یتوجب أخذها في  المخاطر البیئیة المحیطة ومن أهمها نقص المیاه والتغیرات المناخیة.  9

  .طط التنمویةالخ عند وضع البرامج و االعتبار
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 في توزیع الدخول بین السكان وهو أمر یبعث على ظهور مشكالت اجتماعیة التفاوت. 10

  . ةاالقتصادیتفادیها من خالل العمل على تخفیض هذه الفجوة  باإلمكان تصادیةواق

بإجراء دراسات حول ) المعاقین(اصة الخ ذوي االحتیاجات األفراد االعتبار في یجب األخذ. 11

دمات الالزمة لهم الخ، لضمان تقدیم   وتوزیعاتهم المكانیةاالجتماعیةضاعهم الصحیة و أو 

  .  مع قدراتهمبما یتالءم اقتصادیا حسب متطلبات سوق العمل والعمل على توظیفهم

  

  دور السیاسة السكانیة في بناء الدولة اللیبیة

وبناءة بعد أن نحج  ،  سیاسة وطنیة للسكان یعد خطوة جسورةإلىإن التفكیر في الحاجة 

إذ أصبحت  ؛حداث تغیرات جوهریة مفصلیة في بنیة وتركیبة نظامه السیاسيإاللیبي في مجتمع ال

 العلمي في األسلوبالتوجهات الفكریة العلمیة والعملیة المستندة على البحث العلمي تؤمن بأهمیة 

   . والسیاسياالجتماعي و االقتصاديجیات التحول یرسم استرات

 إلىضاعها تسعى جاهدة أو لقد أصبحت مؤسسات الدولة اللیبیة بعد أن تم إعادة  ترتیب 

ة لبناء الدولة العصریة التي ستعمل على تحقیق طموحات أبناء الشروع في وضع أسس موضوعی

  . انقةالخروج من براثن دوائر التخلف الخالمجتمع في التنمیة المستدامة و 

 لذا فإن ؛ في تكوین الدولةاألساس تستمد المسألة السكانیة أهمیتها من كونها تمثل عنصر 

لسیاسات السكانیة على الصعید المحلي مسؤولیة واستحقاق اجتماعي واقتصادي وسیاسي رسم ا

فضال  ، سیادي یقع على عاتق السلطة السیاسیة عبر مؤسساتها البحثیة والتخطیطیة المتخصصة

، وتحدید توجهاتها  والكیفیةالكمیة عن أنها حق مشروع لها في إعدادها وتحدید مالمحها ومؤشراتها 

اتها وفقا الحتیاجاتها من الموارد البشریة في حدود مواردها المادیة والطبیعیة المتاحة بما ومنطلق

، وعلى نحو ینسجم مع قدراتها وظروفها   خارجیةاتمالء إوأ سكانها دون تدخالت یةیحقق رفاه

لتنمویة  والدینیة وبرامج تحوالتها ااألخالقیةة وخصوصیتها الثقافیة وقیمها واالقتصادی االجتماعیة

فإن الدور المأمول من وضع أسس لمشروع السیاسة السكانیة  ، ومن ثم یة والحاضرة والمستقبلیةاآلن

  : یتمثل في

الدیموغرافیة التي یعاني  االختالالت  السكانیة الراهنة في لیبیا وسبل معالجةاألوضاعمناقشة   •

والتوزیعات  لمهنیة والحیویة ،وا  خاصة من حیث التكوینات النوعیة والعمریة ،،منها المجتمع

  .المكانیة
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،  كماش السكاني بالمناطق الریفیةسار أو االنحاالنوضع أسس موضوعیة واقعیة لمعالجة   •

  .متداد غیر المنظم بالمناطق الحضریةواالتشار االنو 

 السكاني بما یخدم التوجهات التنمویة حاضرا ومستقبال في ظل وجود مقومات اإلنتاجإعادة   •

  .ماعیة واقتصادیة موضوعیة مالئمةاجت

 وسلبیات بما یسهم في طرح ت السكانیة وما ینجم عن حركة السكان من ایجابیااألوضاعمعالجة   •

ولین بالدولة اللیبیة لتحدید نوع السیاسة السكانیة التي ینبغي إتباعها ومتطلباتها المسؤ خیارات أمام 

  .وعوامل نجاحها

  

  توجهات السیاسة السكانیة 

 بلوغه إلىللسیاسة السكانیة تعتمد على ما یطمح المجتمع األساسیة  شك في أن التوجهات ال

 العاملة المنتجة للمساهمة في انجاز ان، الذي یلبي احتیاجاته من القوىمن حیث عدد السك

ة واالقتصادی االجتماعیةضاعه أو وتحسین  ،  تقدم المجتمعإلىالمخططات التنمویة التي تفضي 

، وفي االجتماعیة  والرفاهیة االستقراروتمكنه من إعداد السیاسات الكفیلة ببلوغه مرحلة  ، والسیاسیة

الحكومي بمسائل السكان لم االهتمام  أن إلىهذا السیاق تشیر أدبیات التراث الفكري الدیموغرافي 

سفة تدخل الحكومات یكن مرتبطا بالمجتمع المعاصر؛ بل كان توجها معروفا منذ القدم في إطار فل

في شؤون السكان من قبیل فرض القوانین وسن التشریعات التي تعالج القضایا السكانیة المتصلة 

تحدید : العدید من السیاسات مثلانتهاج  مباشرا بالسكان كالتشجیع على الزواج من خالل االاتص

 ، التحكم في حركة متزوجین للزواج ، فرض الضرائب على غیر المرحلة عمریة معینة كحد أدنى

اإلنجاب وما شابه تنظیم  ،ا  مادیا ومعنویاألسرة، تحدید حجم السكان المرغوب فیه، دعم الهجرة

  .ذلك من إجراءات

، فالسیاسات األیدیولوجیة السكانیة في توجهاتها؛ باختالف منطلقاتها السیاساتوتختلف 

زیادة العمل على اللها الحكومات السكانیة التي تنطلق من مبدأ زیادة عدد السكان تنهج من خ

معدالت النمو السكاني بزیادة عدد الموالید، والعمل على خفض معدالت الوفیات، وزیادة حركة 

 لهذا التوجه ا أخر مغایر ى بعض السیاسات السكانیة منحىارجیة منها، وقد تنحالخالسكان خاصة 

، وتحدید عدد اإلنجاب تنظیم تباع أسلوبض معدالت النمو السكاني من خالل ا خفإلى ىفتسع

 النمو السكاني من خالل العمل أسرة بهدف إبطاء وتیرة معدل المرغوب في إنجابهم لكل األطفال
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ضاعها السكانیة أو  فإن الظروف العامة للدولة و األحول، وفي كل  على الحد من عدد الموالید الجدد

ها الحكومات في علیالتي تعتمد ساسیة األ من المرتكزات ها الطبیعیة ومساحة أراضیها تعدوموارد

  .د نوع السیاسیة السكانیة المتبعةتحدی

 تبني سیاسات إلىوالیابان ألمانیا ، ایطالیا  :مثل) الصناعیة(لقد سعت المجتمعات المتقدمة 

عت العدید من ، ووضُ   والثانیةاألولىزیادة عدد السكان بعد الحربین العالمیتین تهدف إلى سكانیة 

في هذه األهداف  تبلورت  ، وقدهعلیع یالسكان والتشجعدد زیادة من شأنها التدابیر التي 

  -:استراتیجیات متباینة مثل

 دفع أجــور منتظمة لألســر المنجبة لألطفال ومنح المكافآت لهم. 

 تقدیم الدعم  المادي والمعنوي المشجع على ازدیاد اإلنجاب. 

  منع الحملحظر استخدام وسائل. 

 تحدید تدفق الهجرة الخارجیة. 

 والتي كانت بمثابة دوافع تعكس الرغبة في  سن التشریعات الخاصة بتحسین النسل والساللة ،

  .زیادة عدد السكان ارتبطت بطموحــات سیاسیة وٕاقلیمیة خالل مرحلة تاریخیة معینة

  

ت سیاساتها السكانیة في  الشاملة عدلت تلك المجتمعااالجتماعيوتمشیا مع حركة التغیر 

 منطق مختلف  في بعض من المجتمعات فتمیزت إلى حــد ما، ولكنها استنــدت إلىالتوجه ذاته  

صوبة فیها أقل من أن الخبالسیر في اتجاه انخفاض معدالت  النمو السكاني، حیث كانت معدالت 

قــدرت العملیة ككل على أنها ، و  )عوضــًا عن الوفیات (اإلحالل تقـوم بدورها الطبیعي في عملیة 

، وقد تغیرت الكثیر من المعطیات المجتمعیة  مجــرد مسألة وقت قصیر سینقضي مع مرور الزمن

 تمر بمرحلة نقص سكاني طبیعي حـاد، وأسهم الكساد األوروبیةالتي جعلت غالبیة البلدان 

 اتخاذ خطوات إلىومات ، مما دفع الحكاالجتماعیة  في صیاغة مفهوم جدید للعدالة االقتصادي

 یراعى فیه عـدد األسرة حد ممكن لدخل مال من مخاطر البطالة ، وضمان أدنىجادة لحمایة الع

  . لكل عاملاإلعالة ونسبة األفراد

 دالت الموالید المنخفضة استمراراً  أي مدى كانت معإلىوعلى الرُغم من أنه لم یكن واضحًا 

 أنه إال،  ، والي أي مدى كانت ظروف الحرب والكساد  تشكل ظاهرة مؤقتة لالتجاهات العالمیة

 إلى ُیعزى الخصوبة المرتبطة بهكان من المعتقد أن انخفاض معدل الزواج وانخفاض معدالت 
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 العمل على أو،  حتفاظ بحجم السكان القائماال محاولة، ومن ثم ارتبطت  عامل اقتصادي بحت

خاصة االجتماعي تهاج خطوات إجرائیة تتمثل في تطویر برامج التأمین زیادة معدالت الموالید بان

رتباط هو ما جعل هذه اال، ولعل هذا   تحقیق األمن االقتصادي لألسرة البرامج التي تسهم في

لــم تكن سیاسات توسعیة  السیاسات السكانیة المتبعة ، فهي البرامج تختلف فیما بینها تبعا لنماذج

الحاد في معدالت النمو االنخفاض ، بل كانت مدفوعة بالرغبة في تجّنب  ريستعمااالبالمعني 

 في تحقیق تزاید سكاني ولو بدرجة ما، وقد وضعت برامج مماثلة كجزء أو،  والتدهور السكاني

، وقــد اكیة في االتحاد السوفیتي سابقًا ، ودول أوربا الشرقیة شتر االمتكامل من مخطط بناء الدولة 

 البرامج على مناهضة ماركس لنظریــة مالثوس التشاؤمیة للسكان، فقــد ذهب ماركس استندت هذه

تحــاد اال، وأكد على حاجة "االجتماعيمسألة ال تعیب التنظیم "  أن الزیادة السكانیة المفرطة إلى

 حجم سكاني كبیر، غیر أن طبیعة السیاسات السكانیة في هذه البلدان كانت إلىالسوفیتي الماسة 

 تعبر عن إرادة الحكومة وتوجهاتها في اختیار برامجها وسیاساتها أو حــد ما مسألة تّفسر لىإ

  .العامة

، وتنامي الوعي بالمشكالت  وفي فترة ما بعــد الحرب العالمیة الثانیة ومع ظهور دول جدیدة

ففي :  مغایرةة في الدول النامیة مثلت السیاسات السكانیة وجهة نظــر أخرى واالقتصادیالسكانیة 

كثیر من المجتمعات انخفضت معدالت الوفیات انخفاضًا ملحوظًا في مقابل تزاید كبیر في معدالت 

، وفرضت هذه  من قبل صوبة على نحو مستمر، وكان هذا موقفًا لم تألفه التجربة الغربیةالخ

أن ما ُیبذل من ف باو المعدالت إمكانیة تضاعف عدد السكان خالل جیل واحــد، ومن ثم أثارت المخ

دنى الممكن من مستوى األجهد لرفع مستوى المعیشة سوف یضیع سدى أمام ضرورة توفیر الحد 

 المتزایدة، ومن هنا بدأت تظهر سیاسات سكانیة جدیدة تتجه نحو األعدادلهذه الالئق المعیشة 

قصى األ العمل على تخفیض معدالت النمو السكاني في كثیر من المجتمعات النامیة في الشرق

  . المحافظة على المعدالت القائمةاألقل على أووالكاریبي، 

 وضع  سیاسات سكانیة إلىدت الحاجة ولإن جوهر المشكلة السكانیة التي تواجه عالم الیوم 

 الكبیر المتسارع في االرتفاعاتجاه تخفیض معدالت النمو السكاني، وهذا التوجه نجم عن سیر في ت

، فقد بلغ سكان  صر الحدیث بدرجة لم یعرفها تاریخ البشریة في السابقعدد سكان العالم في الع

 الكرة إلىم  ُأضیف 1930 منذ بدایة القرن التاسع عشر، وبحلول سنة األولى) البلیون(العالم 

 أن البلیون الثالث إال من قرن أكثرخر، ومع أن البلیون الثاني تحقق على مدار آ" بلیونًا "رضیة األ
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م 1973م ، ثم یأتي البلیون الرابع في سنة 1960 سنة فقط وكان ذلك سنة ینثالثإال لم یستغرق 

، ثم   سنة تقریبا13 سوى فترة قصیرة جدا لم تتعدمحققا هذه الزیادة في حجم سكان العالم في 

، ومن ثم قدرت   سنة13  كل  نسمةاستمر النمو السكاني العالمي في الزیادة بمعدل  بلیون

وهو ما م ، سیصل عدد سكان العالم قرابة ستة بالیین نسمة 2000نه بحلول سنة حصائیات أاإل

  .ه2011 ، وقد وصل عدد سكان العالم إلى البلیون السابع بنهایة سنة تحقق فعال

  

  نماذج من السیاسات السكانیة في بعض المجتمعات

  تمهید

ن الناحیة یتبع كل مجتمع من المجتمعات سیاسات معینة لتنظیم سلوك سكانه م   

،   انخفاض عدد السكانأو بهدف معالجة مشكلة الزیادة السریعة  ،الدیموغرافیة حاضرًا ومستقبالً 

خصوصا تلك التي تعاني من نقص في فئة ات على برامج لتنشیط نمو السكان وتشتمل هذه السیاس

أة في النشاط ، وتنظیم حركة وتوزیع القوى العاملة، ومساهمة المر  الشباب ممن هم في سن العمل

، وبینما تعتمد  ةعلی فاأكثر، وتمكین فئة الشباب وٕادماجهم في الحیاة العامة بشكل االقتصادي 

 أنها غیر معلنة وغیر محددة  إالالمجتمعات الغربیة مبدأ الشفافیة في إعالن السیاسات السكانیة 

  . المعالم في العدید من منظومة المجتمعات النامیة

عدد ب على السیاسات السكانیة التي اعتمدت منذ ستینیات القرن الماضي االطالعمن خالل 

تخفیض  إلىمن المجتمعات المختارة یتبین أن أغلب المجتمعات اعتمدت سیاسات سكانیة تهدف 

التي  ، نتیجة لتأثرها بنظریات التنمیة التي سادت عقب الحرب العالمیة الثانیةمعدل نمو السكان 

 وتشكل عائقا أمام تحقیق  ،من سمات التخلفتعد نمو السكان المرتفعة أكدت على أن معدالت 

معدالت ت تلك المجتمعات منهج التأثیر المباشر على ، وفي سبیل ذلك تبنّ  أهداف التنمیة المنشودة

 في حین األسرة ، على برامج تنظیم  األمر، واعتمدت في ذلك في غالب صوبة الكلیةالخو اإلنجاب 

الصحة خدمات دمات وبصفة خاصة الخ تحسین مستوى تقدیم إلىفي دول أخرى ویة األولأعطیت 

یم مطالب العیش ، وتدعّ   لقوة العملاالقتصادي، وتحقیق أعلى مستوى ممكن للتوظیف  معلیوالت

  .الكریم للمواطنین من خالل تحسین مستوى توزیع الدخل
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،  كانت تشجع على زیادة  النسلفة  بالمجتمعات الصناعیاألولى    لقد ظهرت السیاسات السكانیة 

 ة والعسكریة االقتصادی، لسكانیة تمثل معیارا أساسیا من معاییر القوةامن منطلق أن الكثرة العددیة 

 أنها  تراجعت فیما بعد  إال، عف على كل المستویات ض مؤشر بینما كانت قلة السكان تعد،للدولة 

 نهج إلى برامج التنمیة فأصبحت تمیل تنفیذیة بعد أن شرعت في اإلنجاب السیاساتعن هذه 

مد على تفضیل مبدأ تقدیم عنایة تسیاسات جدیدة مغایرة للسیاسات السابقة بحیث أصبحت تع

 بما یحقق لهم رفاهیة العیش وسبل الحیاة الكریمة بدال من تزاید ،خاصة وخدمات أفضل لسكانها

 التوّجه على ا، وكان من نتائج هذ واه البشریة والعیش في حیاة ضنكى تتسم بالعوز والفاقةاألف

المدى الطویل أن أصبحت تلك المجتمعات تعاني من نقص في القوى البشریة الشابة المنتجة في 

 رعایة خاصة إلى بل هم في حاجة  ؛ قوى غیر منتجةإلىمقابل تزاید عدد المسنین الذین تحولوا 

  .كالیف باهظةبت

 السیاسیة الفاعلة األطراف حد كبیر لدى إلى هاجـس مخیف إلىصوبة الختحول انخفاض قد ل

من خالل تقدیم امتیازات اإلنجاب  وتمت معالجته بإعادة سیاسة التشجیع على ، المجتمعاتتلكفي 

 تسعىالمقابل ، وب لخبرات الشابة من المجتمعات النامیةالهجرة ل وتشجیع  ، المنجبةسرةخاصة لأل

 إال،  النامیة  للتخفیف من سرعة النمو السكاني الذي بات یعیق أهداف التنمیةالمجتمعات منظومة 

هذه المهمة باتت صعبة ومعقــدة ألنه توجب على الحكومات أن تنتهج سیاسات معینة للحــد من أن 

ها علیكما یجب اإلنجاب ، ي  ورغباتهم فاألفراد، وتأخــذ في اعتبارها طموحات  النمو الدیموغرافي

أن تنشغل بالنمو الدیموغرافي وانعكاساته على التشغیل والتربیة القائمة آنذاك، وتستشرف في الوقت 

 نفسه المشكالت التي ستطرحها حالة التّهرم السكاني في المستقبل البعیــد  بحكم تراجع الوالدات

  .وانخفاض معدل نمو السكان

أصبحت المشكلة لى نحو متواصل ضـد الموت والمرض المبذولة ع جانب الجهود إلىكل هذا 

ومن المفارقات الغریبة أن سیاسات مراقبة النسل بالمجتمعات ا ، السیدمرض  بعد ظهور أكثرمعقدة 

ا ، ومع ذلك فالنتائج التي بلغته) المصنعة(لمتقدمة النامیة كانت أنجع من سیاسات البلدان ا

نتیجة  ، وٕانما  النجاح من انتشار وسائل منع الحمل فحسبوتة، ولم یأتالمنظومة النامیة كانت متفا

، وهو عامل ساعد في تأخیر سن الزواج وربط برامج التنظیم العائلي أیضاها تعلیملعمل المرأة و 

  .ة والتوجهات المستقبلیة للمجتمعواالقتصادی االجتماعیةبالعمل السیاسي المتصل بالتنمیة 



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 21

بشكل رب المجتمعات وسیاستها السكانیة التي اهتمت بتنظیم حركة السكان     أما على مستوى تجا

 التي االجتماعیةل دولة وضعت سیاسات سكانیة جاءت استجابة للحركات أو  كانت فرنسا أساس فقد

وتأسست رابطة من أجل زیادة عدد السكان الفرنسیین " عقـم الفرنسیین " ل ضــد طالبت الدولة بالتدخّ 

 غایة إلىالفرنسیین بدون أطفال  األزواج من% 23م، ومع ذلك ظل حولي 1896في سنة 

ل حكومة في العالم تبادر أو الثالثینیات من القرن العشرین، وبالمقابل كانت الحكومة الهندیة هي 

 حدود إلى بضعـة بلدان إالم، ولكن لم تتبعها 1952 من النسل في سنة بانتهاج سیاسة للحد

ـا الالتینیة وأفریقیا وأمریكالسبعینیات، أما في الوقت الحاضر فقـد اعتمدت غالبیة البلدان في آسیــا  

لسیاسات ل السیاق نعرض نماذج من تجارب تلك المجتمعات اسیاسات وطنیة للسكان، وفي هذ

  .السكانیة

 السیاسة الدیموغرافیة في اندونیسیا شأنها شأن دول جنوب شرق آسیا :ذج االندونیسيالنمو  -1

رین سنة ، التي سمحت لها بالدخول منذ عشاالجتماعیةة و االقتصادی من سیاسات التنمیة تمثل جانبا

 خالفًا للتجربة الهندیة، وانتهجت اندونیسیا منذ سبعینیات القرن في مرحلة نمو اقتصادي قوي

بالالمركزیة ت تجربتها ة، وتمّیز االقتصادیضي سیاسة مراقبة الوالدات بالرغم من انطالقتها الما

م 2001، وفي سنة األریاف والتربیة والصحة خاصة في التعلیمببرامج باالهتمام  ت مصحوبةفكان

% 19بعد أن كانت % 57وسائل منع الحمل نسبة التي یستعملن بلغت نسبة النساء المتزوجات ال

 من األسرم ، وقد استخدم هذا البرنامج بعض الضغوطات المباشرة لتنفیذه كحرمان 1976سنة في 

امرأة  طفل لكل 5.5صوبة بسرعة من الخ تخفیض معدل إلىالبذور إذا لم تعمل به، وتوصلت البلد 

خالل % 46 إلى% 120م، وتخفیض نسبة الرضع من 2001في سنة  2.7 إلىم 1970في سنة 

 .الفترة ذاتها

ل بلدان المغرب العربي المبادر بوضع برنامج للتنظیم العائلي أو  تونس تعد :يتونسالنموذج ال -2

، ثم انطلق المغرب ببرنامج مشابه للبرنامج التونسي في بدایــة )م1966 – 1964(وكان ذلك  

 االستقاللالسبعینیات من القرن العشرین، وفي الجزائر اعتبرت المسألة السكانیة مسألة ثانویة أثــر 

طاب السیاسي في مختلف المخططات الخ في خضم سیاسة تنمویة شاملة تبناها األوروبیین وخروج 

 الحل الدیموغرافي مقاربة خاطئة، امعتبر ) م1977 – 1974 – 1973 – 1970(الرباعیة للتنمیة 

" ق طاب من منطالخم تطورت تداعیات المسألة السكانیة في الجزائر، وتحول 1980ومنذ سنة  

  . التحكم في النمو السكانيإلىالسامیة " رادةاإل" منطق  إلى"  التسّیب



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 22

یع یشكل عقبة كبیرة  بأن النمو السكاني السر االستقاللأما الحكومة التونسیة فقــد أدركت منــذ 

 المتاحة مجموعة من الضغوط القویة التي ینبغي اإلمكانات، ومثلت فتوة السكان وقلة أمام التنمیة

 كقاعدة للنهوض التعلیم، والتسریع بانخراط الفتیات في األطفال لجمیع التعلیمتها لتأمین معالج

، واعتبرت الدولة التونسیة دائمًا والشغل للجمیع مهما كان متواضعاً بالمرأة، وتوفیر الرعایة الصحیة 

، ومن "ساناإلنللنهوض ب "االجتماعیةهذه العناصر أهدافًا رئیسیة وجعلتها من مقومات سیاستها 

 تقلیص معدل النمو السكاني منذ سنة إلىأجل ذلك وضعت تونس سیاسة سكانیة رسمیة ترمي 

ل بلــد عربي مسلم وأفریقي ینتهج سیاسة سكانیة واضحة معلنة، ویوفر أو م، فكانت بذلك 1961

ها،  خدمـات صحیة قبل الوالدة وبعداإلنجابالبرنامج التونسي للتنظیم العائلي للنساء في طور 

 في الحمل وربط الرحم االختیاريویزودهن بالنصائح في مضمــار منع الحمل، ویؤمن لهن الوقف 

، وسنت الحكومة مجموعة األریافعند اللزوم، وتقدیم خدمــات التنظیم العائلي مجانًا لتشمل المدن و 

  -: من بینهااألهدافمن القوانین والقواعد التنظیمیة والوسائل الكفیلة بتحقیق هذه 

 .م1956  الشخصیةحوالاأل إصدار مجلــة  - 

 .م1956عتباطي االمنع تعـدد الزوجات والطالق  - 

 .م1956سنة بالنسبة للذكور  ) 18(سنة بالنسبة للفتیات، ) 15(د سن الزواج القانونیة تحدی - 

 .م1960األبناء األربعة األول وقف المنح العائلیة في حدود  - 

 .م1961الترخیص في بیع المواد المانعة للحمل  - 

 .م1964بعث برنامج تجریبي للتنظیم العائلي  - 

 .م1964سنة بالنسبة للذكور ) 20(سنة بالنسبة للفتیات و) 17 (إلىرفع سن الزواج  - 

 حاالت وٕالغـاء تحدید عــدد ،م1965امس الخبدایة من الطفل اإلجهاض ضمان الحق في  - 

 .م1973اإلجهاض 

 .م1974 للسكان  األعلى ث المجلس استحدا - 

  .م1989 األول  الثالثة حدود األطفالوقف المنح العائلیة في - 

  

تأثیر البرنامج الوطني للتنظیم ( والعمران البشري دراسة حول سرةلقد أعد الدیوان القومي لأل

لبرنامج  وتقییم مردود ا ،م1994 إلىم 1966خالل الفترة من ) االجتماعیةالعائلي على القطاعات 
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صوبة المسجلة في سنة الخم وبین الوضع الممكن لو استمرت 1994بمقارنته بین الواقع في سنة 

  -: التالیةاالستنتاجات إلى، وخلصت هذه الدراسة  م على حالتها1966

سنة % 60إلى   م،1966سنة % 10ارتفاع استعمال موانع الحمل لدى المتزوجات من   ) أ(

 . ه البلدان أألوروبیةم، وهي نسبة تقارب ما بلغت1994

 : صوبة تحت تأثیر عدة عوامل منهاالختباطؤ معدالت الزیادة السكانیة بحكم انخفاض    ) ب(

فبلــغ على أثر ذلك ، ، استخــدام موانع الحملالتعلیمقبال على اإلتأخیر سن الزواج القانوني،  - 

 .نسمة) 11.900(نسمــة بدًال من  ) 8.810.000(عدد السكــان 

وتقلصت الوفیات العامة بنسبة % 1.7  إلى%3.8انخفض معدل النمو الطبیعي للسكان من  - 

 .%39.0، ووفیات الرضع بنسبة 26.7%

 ). سنة71 إلى سنة 65(مد الحیاة عند الوالدة من أارتفع  - 

 .2.87امرأة إلى  طفل لكل 7.15من % 60صوبة بنسبة الخهبطت معدالت  - 

بنسبة فیها في تجنب الوالدات غیر المرغوب  األخیرة ساهم التنظیم العائلي خالل الثالثین سنة - 

 .والدة تم تجنبها) 3.027.389(حالة من جملة ) 1334760(ي او ، أي ما یس44%

حیث كان عدد التالمیذ والطالب المسجلین تعلم  في سن الاألطفالالتخفیف من ضغط تدفق  - 

صوبة كما ما كانت في الخ لو بقیت علیهمما قد یكون % 36بة م  أقل بنس1994في سنة 

 .)2938000(بدًال من ) 2169000(، فقد كان عدد المسجلین بالمدارس م1966نة س

وترتب على ذلك تخفیض النفقات ، %44 نسبة إلىساهم التنظیم العائلي في تخفیض الوالدات  - 

ملیون ) 432 (إلىترض أن ترتفع الصحیة، فمیزانیة الصحة العمومیة التي كانت من المف

 .صوبةالخملیون دینار نتیجة النخفاض ) 320(م وقفت في حدود 1994دینار في سنة 

 أنه إلىسمح برنامج التنظیم العائلي بالحــد من اختالل سوق التشغیل، ولو أن الدراسة تشیر  - 

طالب ) 55000 (إلىلینخفــض حجـم طالبي الشغل الجـدد ) م2010(البــد من انتظـار سنة 

 .حالة فــي فترة التقییم) 80000(شغل مقابل 

التحرر الحقیقي للمرأة التونسیة وذلك بفتح المجال أمامها للمشاركــة في كافة میادین الحیاة  - 

 .  والثقافیةاالجتماعیةة و االقتصادی

طت نتائج ممتازة  والعمــران البشري أن التجربة التونسیة أعسرةلقد بینت دراسة الدیوان القومي لأل

 األخیرة  بلغت فیها البالد المرحلة ،سنة فقط) 30(قّل أن عرفتها بلدان مضاهیة لتونس في ظرف 
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، وصار فیها تنظیم حجم العائلة بواسطة موانـع الحمل العصریة عنصـرًا  من انتقالها الدیموغرافي

ة االقتصادین مستــوى التنمیة ، وال یوجد مجــال للشك في أ من العادات وسلوكیات الحیاة الیومیة

 والبشریة الـذي بلغته تونس قــد یّســره إقبــال التونسیین علــى التنظیم العائلي من مختلف االجتماعیةو 

  .  والمهنیةاالجتماعیةساط األو المناطق و 

 قانون األسرة " تحددت المعالم األساسیة للسیاسات السكانیة في فرنسا في : النموذج الفرنسي -3

Code de le Family "  كما حددت أهدافها في هدفین أساسیین هما م1940الذي وضع سنة ، :

تشجیع تكوین إنشاء األسرة وتربیة األطفال بالعدد الذي یكفي للمحافظة على الزیادة المعقولة للسكان 

 .ىاألخر  العام للسكان من ناحیة Agingمن ناحیة، ومناهضة التشیخ 

ولضمان تحقیق هذین الهدفین وُضعت البرامج الالزمة التي كان من أهمها وضع عدد من 

اإلجراءات الخاصة بالمعونات المالیة لدعم مسائل الزواج، وتربیة األطفال، ووضع عدد من 

  .اإلجراءات الرادعة التي تمنع ممارسات اإلجهاض ومنع الحمل

 Familyعالوة األسرة "متمثال فیما عرف باسم لقد كان اإلجراء االقتصادي في هذه السیاسة 

Allowance " وهي منح مالیة تعطى بصورة نقدیة شهریة لكل أسرة منجبة ألكثر من طفلین تحت

سن الخامسة عشر، وفي بعض األحیان كانت هذه المنح تمتد إلى سن العشرین، وتدعیما للسیاسة 

.  الطفل الثالث واألطفال الذین یولدون بعدهالداعمة لإلنجاب كانت العالوة األسریة تزداد بمولد

وباإلضافة إلى ذلك امتدت هذه العالوة إلى كل أسرة  لها مورد دخل واحد بعد إنجابها لطفلها األول، 

  . وتزداد بعد ذلك بزیادة عدد أطفالها

كما تضمنت هذه السیاسة أیضا صرف عالوة أضافیة لتكالیف ما قبل الوالدة، ونفقات الوضع 

النساء الحوامل، وقد حددت قیمة هذه العالوة بالحد األدنى لألجور السائدة في ذلك الوقت التي لكل 

یتقاضاها عمال التعدین، وظلت في زیادة مستمرة لمواجهة نفقات العیش المتغیرة، وكمثال على ذلك 

انت من األجر األساسي، وك% 133كانت األسرة المنجبة لثالثة أطفال تمنح عالوة بما یعادل 

من األجر األساسي، أما عالوة الوضع التي تمنح بعد % 21تعادل ) قبل الوضع(عالوة الحمل 

لكل والدة الحقة % 133من األجر األساسي بالنسبة للطفل األول، % 200الوالدة فكانت تعادل 

  .تحدث خالل ثالث سنوات من الوالدة األولى

وجات بما في ذلك القروض الحكومیة، أیضا كانت هناك امتیازات أخرى تقدم لألزواج والز 

واإلعفاء من الضرائب أو تخفیض مصاریف الخدمات العامة ، إلى جانب الخدمات االجتماعیة 
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لمساعدة األسرة في شكل اشتراكات مجانیة في مقصف المدرسة ، أو صرف وجبات غذائیة ألطفال 

الحضانة وریاض األطفال ، أو تقدیم المدارس أو إقامة المعسكرات الترویحیة المجانیة أو إنشاء دور 

الخ، وقد اشتملت هذه السیاسة أیضا على خدمات التأمینات ... االستشارات األسریة بالمجان 

االجتماعیة تعویضا لنفقات األسرة ، ومن أمثلتها تعویض األسرة عن نفقات الرعایة الصحیة والطبیة 

  .حمل والوضع والعالج وما شابه ذلكللزوج والزوجة واألطفال المؤمن علیهم مثل نفقات ال

تمثل كل اإلجراءات السابقة التي تضمنتها السیاسة السكانیة في فرنسا الجانب اإلیجابي لها، 

وفي المقابل تضمنت السیاسة نفسها جانبا رادعا تمثل في  اعتبار اإلعالن عن وسائل منع الحمل 

نیة وغیر مشروعة، وتدعیما  السیاسة تفسها أو المتاجرة فیها أو ممارسة اإلجهاض أعماال غیر قانو 

الداعمة لإلنجاب تضمنت التشریعات الفرنسیة بعض اإلجراءات التي تساعد على الهجرة الدولیة 

م وتعد هذه 1945إلیها بالشكل الذي یتناسب مع القوى العاملة واالحتیاجات الدیموغرافیة عام 

 بها توجیه الدراسات والبحوث التي تعني الخطوة أحد منجزات السیاسة السكانیة ، حیث أنیط

بمشكالت السكان ومتابعة الدراسات السكانیة في بلدان أخرى، وتطویر مختلف الوسائل الممكنة 

  .لزیادة عدد السكان وتحسین مستواهم

  تعقیب

 من األولىمن خالل استقراء أداء تلك التوجهات المتباینة للسیاسات السكانیة یتبین أن المجموعة 

 الحال في علیهصوص، بعكس ما كان الخ نتائج تذكر في هذا إلىلدان انتظرت طویال لتصل الب

 ذلك، إلى توفرت لها سبل الوصول أو االجتماعیةة و االقتصادیالبلدان التي انتهجت خیار التنمیة 

نمیة السكان والت تحول كامل في توجیه الفكر العالمي لمعالجة العالقة بین إلىوقد أدت هذه النتائج 

م تم التأكید للمرة 1974ففي المؤتمر الدولي المنعقد في عاصمة رومانیا بوخارست سنة . االقتصادیة

 أكثر، وتم التأكید على هذه الحقیقة بشكل   على وجود عالقة تبادلیة بین السكان والتنمیةاألولى

ة مصر العربیة سنة وضوحا في المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة الذي عقد بالقاهرة عاصمة جمهوری

م، ومنذ ذلك الحین أصبحت جمیع السیاسات السكانیة دون استثناء تعتمد خیار التنمیة 1994

أداة رئیسیة  لمعالجة القضایا السكانیة وبشكل خاص في ما یتعلق بتوسیع التسهیالت االقتصادیة 

، وتوسیع فرص  الد من قبل جمیع مواطني البإلیهادمات الصحیة وتیسیر الوصول الخیة و التعلیم

  . من كال الجنسینعلیهالعمل المنتج للراغبین والقادرین والباحثین 
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أما المجتمعات التي تعاملت مع السیاسة السكانیة من منظور مساندة النمو السكاني المرتفع 

، الكویت،  مارات المتحدةاإل(  :هي بعض بلدان الجزیرة العربیة وبالتحدید دولفبالمجتمعات العربیة 

، وهي في مجملها تمثل تجمعات لكتل سكانیة صغیرة جدا من حیث المساحة الجغرافیة وعدد  )قطر

السكان، مع توفر قدر كبیر من الموارد المالیة الناتجة عن تصدیر النفط والغاز الطبیعي وبما یفوق 

، مما جعلها مناطق   العاملة الوطنیةن حیث حجم التوظیف والتشغیل للقوىستیعابیة ماالقدرتها 

 أنها إالغلبیة في بعض منها، األ حد أنها شكلت إلىرة او قطار المجاألجذب للعمالة الوافدة من 

 الوطني بالكم والكیف المطلوبین، االقتصادكانت في الغالب هجرة مقننة ومنظمة وفقا الحتیاجات 

نیة السائدة للسكان الوطنیین، ومن ثم استندت سیاساتها السكانیة على المحافظة على الزیادة السكا

 السكانیة، ولم تعتمدها السیاساتوتنظیم وتقنین الهجرة الوافدة لغیر الوطنیین مع أنها  حدیثة العهد ب

، االجتماعي نیات من القرن الماضي عندما بدأت تسود مظاهر الرفاه تسعیاخر عقد الأو  منذ إال

 التي أثرت األجنبیةمارات ثستاالو  ، الطبیعيالتي نجمت عن تنامي عائدات تصدیر النفط والغاز 

بمعني انخفاض معدل نمو السكان . األهداف المرغوبةعلى اتجاهات النمو الدیموغرافي عكس 

صوبة الكلیة ومن ثم الخ، وانخفاض معدالت اإلناث بسبب ارتفاع معدل العزوبیة بین الذكور و 

یموغرافیة مستقبلیة خطیرة تهدد مستقبل ، مما أثار مشكالت سیاسیة د معدل نمو السكانانخفاض 

حیث أصبحوا یمثلون أقلیة في مقابل تزاید هجرة العمالة الوافدة  صلیین في وطنهم،األالسكان 

 تجنیسها، ورغم هذا فإن اغلب السیاسات التي اعتمدتها تلك الدول ركزت على تحسین أوواستقرارها 

التنموي في األداء لك من خالل المزید من تعزیز بالكیف قبل الكم وذاالهتمام  السكان؛ أي یةنوع

، وتنظیم الهجرة   للوطنییناالقتصادي، وتحسین معدالت المشاركة في النشاط االجتماعیة المیادین 

  . الوافدة بما تتطلبه مشروعات التنمیة المخطط لها

هما على زیادة تا، فقد تركزت سیاسسة السكانیة القطریة واإلماراتیة  السیامن بین هذه السیاسات

، وبالتالي تخفیف عدم  ، والعمل على خفض نسبة البطالةاالقتصادي مساهمة الوطنیین في النشاط 

 البلدین إلى رسم المالمح المستقبلیة لهاتینكما تسعى تلك السیاسات  ، التوازن في سوق العمل

 في ضوء التحدیات المستقبلیة المرتبطة بالمشاریع التنمویة االجتماعیةوخاصة المالمح السكانیة و 

 یخطط لها  في المستقبل أو یتوقع الشروع فیها، أوالواسعة الطموحة، التي تم الشروع في تنفیذها، 

  .القریب
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  مكون السیاسة السكانیة في لیبیا: البعد الثاني

  تمهید 

أهم المؤشرات الملموسة التي تعكس ن الواقع السكاني ألي مجتمع من المجتمعات یعد من إ

 ومالمح التغیرات عام ،ة بشكل واالقتصادی االجتماعیةأثار التنمیة السكانیة بشكل خاص والتنمیة 

الدیموغرافیة التي یتم على أساسها وضع السیاسات السكانیة وتوجهاتها وموقفها من المسألة 

 ة والسیاسیة والمعتقدات الدینیةواالقتصادیفیة  والثقااالجتماعیةبعادها أ بكل مكوناتها و  ؛السكانیة

 الزیادة التدریجیة ت بشكل واضحفكل التحوالت التنمویة التي ّمرت بها لیبیا عكس. السائدة بالمجتمع

 أنها عكست بصورة موجبة التحسن النسبي إالفي عدد السكان وٕان كانت هذه الزیادة الكمیة طفیفة 

 التي االجتماعیةامة والتوظیف والدخل، ناهیك عن المشكالت دمات العالخالملحوظ في مستویات 

  .صاحبت هذه التغیرات الدیموغرافیة على مدى عقود طویلة

 عنها زیادة كمیة بسیطة في عدد تلذا یمكن القول أن لیبیا مّرت بتغیرات دیموغرافیة نجم

 الزیادة الطفیفة الصاعدة إلىلحركة السكان في لیبیا عام الاالتجاه السكان، وفي هذا السیاق یشیر 

نیات من القرن العشرین، فقد بلغ عدد تسعیا خالل عقود الستینیات والسبعینیات والثمانینیات والیكمّ 

، ثم استمر في  نسمة) 1515501(م 1964سنة للتعداد السكان اللیبیین حسب النتائج النهائیة 

 )3231059 ( عدد السكانم بلغ1984وفي سنة  ، م1973نسمة سنة ) 2052372(الزیادة فبلغ 

نسمة سنة ) 4389739(نیات تسعی أن وصل في منتصف الإلىوتزاید عدد السكان  ،نسمة

م، وفي القرن الحالي بلغ عدد السكان وفقا للنتائج النهائیة ألخر تعداد سكاني في لیبیا سنة 1995

  . نسمة) 5298152(م 2006

   السكانيبركیمكون السیاسة السكانیة حسب الت

ملة من المؤشرات الدیموغرافیة الجوهریة التي جیرتكز مكون السیاسة السكانیة في لیبیا على 

 ، فضال عن التركیبة) الهجرة-الوفیات  - الموالید: (تعكس معدالت النمو السكاني متمثلة في مؤشر

صائص الكمیة الخالكیفي السكانیة متعددة التصنیفات، ویناقش هذه البعد بالدراسة والتحلیل الكمي و 

التي تشتمل على كس مكون السیاسة الوطنیة للسكان التي تعفي لیبیا لمكونات التركیب السكاني 

  -:صائص الكمیة التالیةالخالمتغیرات و 

 .الخصائص الكمیة للتركیبة العمریة للسكان .1

 .صائص الكمیة للتركیبة النوعیة للسكانالخ  .2
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  . للسكان)الزواجیة( صائص الكمیة للحالة المدنیةالخ  .3

  

  صائص الكمیة للتركیب العمري للسكان اللیبیین الخ: ال أو 

 أن إلى في التركیب العمري للسكان اللیبیین إذ تشیر البیانات امن الواضح أن هناك تغیر 

 ،م2006في تعداد سنة ) سنة 64-15(السكان اللیبیین أعمارهم بین إجمالي عدد من % 64.7

 الوطني إذا توفرت فرص باالقتصاد للنهوض رض العمل وهو ما یوفر فرصاوهذا یعني ارتفاع ع

إجمالي عدد من % 49الذین یشكّلون نسبة و  ،)سنة 39- 15(العمل للشباب بالفئات العمریة 

  . السكان اللیبیین

سنة، وهذا یعطي ) 39- 15(في الفئات العمریة هم بمعنى أن قرابة نصف المجتمع اللیبي 

 عن ناتج يإیجابجانب هذا و دمات بسبب توفر الید العاملة، الخ وتحسین اإلنتاجالمجتمع فرصة في 

سنة ) 15(ن نسبة السكان الذین تقل أعمارهم عن إالتغیر في التركیب العمري، ولكن بالمقابل ف

ن التغیر في التركیب العمري سوف وٕاذا استمرت الظروف نفسها فإ ،% 31.1نسبة  إلىانخفضت 

، وفي غضون ثالثة التساويین الالحقین حتى یقترب شكل الهرم العمري من یستمر خالل العقد

م 2006في سنة كما هو % 4.2من ) أكثر سنة ف65(عقود سوف ترتفع نسبة السكان كبار السن 

 وتزاید الطلب على اإلعالةمعدل ارتفاع  علیهمما یترتب ، م2030بحلول سنة % 6.5 من أكثر إلى

  .وجّهة لكبار السندمات الصحیة المالخنوعیة 

 مراحل التحول الدیموغرافي التي تمر بها المجتمعات یتضح أن المجتمع اللیبي وصل إلىبالعودة 

 تحّسن مستوى معیشة الفرد ومحافظته على إلى، فقد أدت الثقافة المتراكمة   المرحلة الثالثةإلى

أي ؛  من عرض العملاءن استخدام التقنیة الحدیثة یوفر جز إ، ومن جهة أخرى ف صحته من جهة

 بسبب استخدام التقنیات الحدیثة األعمال عاملین جدد قد تنخفض في العدید من إلىأن الحاجة 

، كما أن شغل العدید من الوظائف یتطلب اإلنسان التي تغني عن بعض الوظائف التي یشغلها 

ن المعتاد، والجدول رقم  مما یعني أن فترة التدریب سوف تستغرق وقتا أطول ما إضافیا وتدریبتعلیما

 والنسبة  ،م2006 - م1995 : في تعداديكما ورد  فئات العمرالسكان حسب توزیعات  )1(

  . )الجدول بالملحق(عدد السكان اللیبیین إجمالي المئویة لكل فئة من 

 حتى الفئة العمریة العمریة األولىالفئات من انخفاض نسبة السكان من الجدول المذكور یالحظ 

فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بین تعدادي )  سنة29 - 25 (، أما الفئة العمریة  ) سنة24- 20(
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  ،)  سنة44-40 (،)  سنة39- 35 (،)  سنة34- 30(: اتالفئكذلك م ، و 2006 - م1995

بعد عشر سنوات سوف )  سنة49- 40(، ومن الطبیعي أن نسبة الفئة العمریة  ) سنة49- 45(

 ،)  سنة69-60(لفئة العمریة بان سنة ستكون ری، وبعد عش تقریبا) 59- 50(لفئة العمریة ابتكون 

  .وذلك في حال استمرت معدالت النمو السكاني بالمستوى الحالي لها

  

 فرادالالزمة لضمان مستوى معیشي مقبول أل االحتیاجات إن هذه التغیرات تفرض العدید من 

تقال من االن، وتمّكن المجتمع من  ض غمار الحیاة العصریة وتجعلهم قادرین على خو  ،المجتمع

 في تنمیته اأن یساهمو  في  االعتماد على أبنائه مجتمع إنتاجي یستطیع إلىمجتمع استهالكي 

  -:األتي ومن أهم هذه المتطلبات  ،بشكل فّعال

اف للحصول على إنسان قادر على العمل في المجال الذي یختاره  جید وتدریب كتعلیم  -1

 . عملةوالمتوفر كفرص

 .األنشطة االقتصادیةمشاركة واسعة للمرأة في مختلف   -2

 المعرفة المختلفة خاصة مجاالتقدرة فنیة تمّكن الفرد من استیعاب ما یدور حوله من تقدم في   -3

  .المتعلقة بالعمل الذي یقوم به

 االجتماعیة هذه الشروط تعمل على إحداث العدید من التغیرات الدیموغرافیة و  أنإال

  -:تتمحور في ما یأتي ة واالقتصادی

 تأخر سن الزواج        إلى والتدریب وذلك یؤدي التعلیمقضاء مدة أطول من المعتاد في فترة  )1(

  .االنخفاض صوبة، وهو أمر یتطلب وضع سیاسات سكانیة تّحد من هذاالخوانخفاض مستوى 

 .خراط في التدریباالن و التعلیم نتیجة لطول فترة أكثر تكلفة اقتصادیة  )2(

 . والعملتعلیم للمرأة نتیجة إتاحة الفرص أمامها للاالجتماعيتّغیر الوضع  )3(

 . والسعي وراء تحقیق مستوى معین من المعیشةالتعلیمطول فترة بسبب تأخر سن الزواج  )4(

  

 في ظل األولومن ثم ینبغي أن توضع سیاسات سكانیة تعمل على الحد من تأخر سن الزواج 

أن المرأة سوف تستمر في خاصة ، االجتماعیةة و االقتصادیمشاركة المرأة بشكل فاعل في التنمیة 

 لذلك على السیاسات السكانیة أن تضمن  ــــ الجامعيالتعلیم ما بعد ــــ إلى مراحل متقدمة إلى التعلیم

 . والتدریب یجب أن ال یؤثر على سن الزواج التعلیمتأخر المرأة في أن 
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  اللبیبینصائص الكمیة للتركیبة النوعیة للسكانالخ:  ثانیا

 النوعیة أن النسبة إلىم 1995لسنة العام للسكان تشیر البیانات الواردة بالنتائج النهائیة للتعداد 

 أنثى، ثم انخفضت 100 ذكور في مقابل 103.3 في مستوى عادي إذ بلغت تعدان اللیبیین للسك

 أنثى حسب تعداد 100 ذكر مقابل كل 102.9قلیال في اتجاه ایجابي في العقد التالي فبلغت 

  .م2006

  

  لسكان لصائص الكمیة للحالة الزواجیةالخ : ثالثا

 إلى)  سنة فما فوق15(  البالغ أعمارهم األفراد اصة بعدد المتزوجین من بینالختشیر البیانات 

م، ومن الواضح 2006حسب تعداد % 42.0 إلىانخفضت قد أن نسبة السكان اللیبیین المتزوجین 

نیات القرن الماضي تسعیبدایة من  األخیرة نه لم یحدث تغیر یذكر في نسبة المتزوجین في الفترةأ

 طالق قد سجلت انخفاضًا بسیطًا خالل الفترة، ومن المالحظ أن نسبة ال م2006وحتى سنة 

في سنة % 0.8 إلىم، ثم انخفضت 1995تقریبا في سنة % 1.1إذ بلغت ) م2006 –1995(

 إلى 1995في سنة % 52.7 الذین لم یسبق لهم الزواج من األفراد، وقد ارتفعت نسبة  م2006

في سنة % 21.6اب كانت في حدود ، ومن المعروف أن نسبة العزّ م 2006في سنة % 53.6

 سنة في المتوسط في 22 یرتفع من حوالي األول وهو ما جعل متوسط العمر عند الزواج م1973

  .م2006 سنة تقریبا في سنة 32.5 إلى م1973سنة 

 ومواصلة دراستهن التعلیمب اإلناث  ازدیاد التحاقإلى االرتفاعربما یرجع السبب الرئیسي في هذا 

 التي ساهمت في تغیر األخرى والثقافیة االجتماعیة العوامل  باإلضافة إلىتقدمة، مراحل مإلى

 وانتشار البطالة خاصة بین فئات االقتصاديلوضع ل كانكذلك األسر،  و فرادمستوى المعیشة لأل

 في عزوف الشباب عن الزواج وعدم قدرتهم على تكوین اسر جدیدة منفصلة  رئیسيالشباب دور

هم من % 91 من أكثرب حسب فئات العمر یتضح أن باستعراض نسب العّزاو ، ن الوالدیأسرةعن 

الالتي بلغت أعمارهن  اإلناث من% 60 من أكثرابا، وأن سنة مازالوا عزّ ) 24- 20(الفئة العمریة 

 أفضل مراحل عمر  تعدم ُرغم أن هذه الفئة العمریة2006ات في سنة بسنة مازلن عاز ) 29- 25(

من % 52.6كما تبین نّسب العزاب حسب فئات العمر أن هناك اإلنجاب؛ مل و المرأة المالئمة للح

 األفراد من نصف أكثر، أي أن سبق لهم الزواجسنة لم ی) 34- 30( الفئة العمریة أفرادعدد إجمالي 
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 بعد رغم أن زوجن بهذه الفئة العمریة لم یت اإلناث من% 43.4، وان نسبة ااببهذه الفئة مازالوا عزّ 

، وقد كانت نسبة غیر المتزوجین  سنة) 20 -15(سوى  منه صاب لدیهن لم یتبقاإلخعمر 

یبین توزیع السكان اللیبیین ) 2( ، والجدول رقم 2006سنة % 52.6 مقابل 1973سنة % 21.5

والجدول رقم . م2006 –1995:  سنة فما فوق حسب متغیر الحالة الزواجیة والنوع في تعدادي15

في النوع والعمر متغیر لم یسبق لهم الزواج حسب لسكان اللیبیین الذین النسبي لتوزیع الیبین ) 3(

  .)الجدوالن بالملحق.(م2006م ، 1995: تعدادي

  األولمتوسط العمر عند الزواج 

 المجتمع أفرادصوبة تأخر سن الزواج بین الخ انخفاض مستوى إلىمن أهم العوامل التي أدت 

) 32( تجاوز قداألولأن متوسط العمر عند الزواج المتوفرة نات ، وتؤكد البیااإلناث خاصة بین 

سنة تقع بین ) 30 (یهنصوبة لدالخ، ومن المعروف أن مدة  م2006 في تعداد لإلناثبالنسبة سنة 

) 18(سنة قبل الزواج یبقى لدیها ) 12( األنثى ، وفي حال تخسر منها  سنة ) 49، 19(عمر 

  . الحمل غیر آمنفیها سنوات یكون منهم تسعة سنة فترة خصوبة 

 فكان متوسط األول الكبیر الذي حدث في متوسط العمر عند الزواج االرتفاعلقد أبرزت البیانات 

 سنة في 34.1 إلى، ثم ارتفع  م1973 سنة في تعداد 24.7 حوالي األولعمر الذكور عند الزواج 

 سنة في تعداد 18.8، أما بالنسبة لإلناث فقد ارتفع متوسط العمر بینهن من  م2006تعداد 

 بین األول وبحساب نسبة ارتفاع العمر عند الزواج  ،م2006 سنة في تعداد 31.3 إلىم 1973

أما نسبة ارتفاع العمر عند ، للذكور% 38 یتبین أنه ازداد بنسبة م2006م ، 1973: تعدادي

، وبذلك فان الفرق في متوسط العمر بین الذكور  %66.5فقد بلغت ث  اإلنا بیناألولالزواج 

 األولعند الزواج  اإلناث  قد انخفض بشكل كبیرا حیث كان الفرق بین عمر الذكور وعمراإلناثو 

تقریبا ،  سنة 2.8أصبح م 2006، وفي تعداد  م1973سنوات في المتوسط في تعداد ) 6(حوالي 

، وتأتي  سنة) 18(إلخصاب المتبقیة لألنثى بعد أن تتزوج اقل من مدة ا على أن امؤشر یعد وهذا 

  .  بالمخاطر الصحیةاهذه المدة في العمر الذي یكون فیه الحمل محفوف

  

 مستوى غیر مقبول خاصة بالنسبة لإلناث اللیبیات، وهو ما إلىصوبة الخلقد وصل مؤشر 

العمل على وضع الحلول التي تساعد  و ،یتطلب إجراء دراسات تبین أسباب تأخر سن الزواج بینهن
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الشباب على الزواج في سن مبكرة ذكورا وٕاناثا لإلسهام في تجدید المجتمع وٕانقاذه من أن یتسم 

 األولیبین متوسط العمر عند الزواج ) 4( كبار السن، والجدول علیهبمجتمع الشیخوخة الذي یغلب 

متوسط و ، م 2006م ، 1973وات التعداد وفرق العمر بین الجنسین عند الزواج في سننوع حسب ال

  .)الجدول بالملحق(.   حسب النوع وسنة التعداداألولالعمر عند الزواج 
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  متغیرات النمو السكاني وفعالیة السیاسة السكانیة: البعد الثالث

   تمهید

فعالیتها تجاه حركة السكان  الوطنیة للسكان بین المجتمعات من حیث السیاساتتتباین 

، وذلك یتوقف على توّجه السیاسات السكانیة المعلنة  ومعدالت نموهم وأسالیب معالجاتها المختلفة

 إلى تخفیض معدل نمو تسعى؛ فإذا كانت بعض المجتمعات  أو الضمنیة المعتمدة في كل منها

، أو خفضه أو ثباته  لسكاني كّماالسكان أو زیادته أو العمل على استقراره للمحافظة على الوضع ا

على نحو نسبي عند حّد أو معدل معین فهذا یعني أنها ستعمل على دعم التوجهات التي تعمل 

من خالل المباعدة بین األسرة ، ویأتي في مقدمتها تبني برامج تنظیم  على خفض معدل السكان

 ، ووضع األسرةة تنظیم ، ونشر الوعي بأهمیة وضرور  ، وتوفیر وسائل منع الحمل الوالدات

، والعكس یحدث في حالة تبني توّجه زیادة  التشریعات الالزمة لتنفیذ هذا التوّجه السیاسي السكاني

  .معدل نمو السكان أو المحافظة على وضعه القائم

الدالة     تعد اتجاهات النمو السكاني ومعدالته ومتغیراته المؤثرة فیه من أهم المؤشرات األساسیة

أن حدث ؛ فإذا   الوطنیة وكفایتها ومصداقیة معالجاتها للمسألة السكانیة للدولةالسیاساتعلى فعالیة 

توافقت اتجاهات معدالت النمو السكاني لمجتمع ما مع توجهات سیاسته الوطنیة للسكان ّدل ذلك 

ین وجود اختالف بین ، والعكس یحصل فإذا تب على تأثیر السیاسات السكانیة على الحركة السكانیة

المعاكس للسیاسة الوطنیة ّدل ذلك على عدم االتجاه معدالت النمو السكاني وأن اتجاهاته تسیر في 

  . كفایة السیاسة السكانیة وٕاخفاقها وعدم فعالیتها

تشیر البیانات إلى أن معدل النمو السكاني في لیبیا كان عالیًا منذ منتصف في هذا الخصوص 

في عقد السبعینیات وبدایة % 4وزت ا، وقد سجل معدالت عالیة تج الماضيخمسینیات القرن 

التدریجي منذ منتصف ثمانینیات القرن   في االنخفاضبدأالثمانینیات من القرن الماضي، ولكنه 

، وبتحلیل متوسط معدل النمو السنوي الصافي للسكان في لیبیا حسب نتائج التعدادات  الماضي

   - : یتبین اآلتيم2006م ، 1995: یة بین سنتيالسكانیة للفترة الماض

في الفترة % 1.56 أن متوسط معدل النمو السكاني في لیبیا قد بلغ إلىتشیر البیانات 

ا ومتوسط معدل نمو % 1.51، وكان متوسط معدل نمو الذكور )م2006 - 1995(
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الذكور كان أعلى من متوسط معدل نمو  اإلناث ، بمعنى أن متوسط معدل نمو%1.61اإلناث

،  سنویا خالل تلك الفترة% 1.78 السكان اللیبیون قد بلغ متوسط معدل نموو ، %0.1بحوالي 

 ، أي أن متوسط معدل نمو %1.76 إلىوینخفض بین الذكور % 1.8  اإلناث إلىویرتفع بین

 ضح أن كل ملیون منأو بمعنى ؛ %0.04كان أعلى من متوسط معدل نمو الذكور بحوالي اإلناث 

 نسمة )17600(، وكل ملیون ذكر یزداد عددهم  نسمة) 18000(یزداد عددهم سنویا اإلناث 

  . سنویا

حوالي ) م2006 – 1973(و السكاني في لیبیا خالل الفترة ـــلقد بلغ متوسط معدل النم

؛ إذ بلغ  أعلى من متوسط معدل نمو الذكور اإلناث كان متوسط معدل نمو  ، وقد % 2.86

، وهذا یعني أن معدل النمو  %2.94 اإلناث ومتوسط معدل نمو% 2.8ر متوسط معدل نمو الذكو 

، ولكن وفي حال   من ربع قرنأكثرالسكاني في لیبیا كان عالیا إذا ما ُحسب على فترة غطت 

 إلى م1973 التي تمتد من األولىأخذت هذه المدة على شكل فترتین متداخلتین یتبین أن الفترة 

 م1984، أما الفترة الثانیة التي تبدأ من  %3.49 تجاوز  عالیاسجلت متوسط معدل نمو م1995

  .% 2.05 إلى فقد انخفض فیها متوسط معدل النمو السكاني م2006حتى 

 االجتماعیةة و االقتصادی األوضاعتعددت العوامل المؤثرة في النمو السكاني منها ما له عالقة ب

، وحالة  دمیةالخیة والغذائیة والصحیة و ناألم األوضاع له عالقة باألخر، وبعضها  والثقافیة

وتأثیرها بصورة مباشرة على التغیرات الدیموغرافیة  ، والتحوالت التنمویة ،  السیاسياالستقرار

تعد من المؤشرات الجوهریة التي تسهم في عام والتي والمتغیرات المؤثرة في حركة السكان بشكل 

حركة السكان على (ركة الدیموغرافیة بالمجتمع تحدید اتجاهات النمو السكاني متمثلة في الح

التي تحدد ) مد الحیاة للسكانأ،  ، الزیادة الطبیعیة ارجي الموالید ، الوفیاتالخالمستویین الداخلي و 

نظریة "  النظریة ومن بینها االتجاهاتدبیات و األفي هذا السیاق تشیر . اتجاهات النمو السكاني

 المجتمع تمر بثالث مراحل لكل منها فراد أن الحركة الدیموغرافیة ألإلى" الدیموغرافيالتحول 

ة یمكن تناولها بإیجاز لبیان حالة المجتمع اللیبي خصائصها وتأثیراتها على الزیادة السكانی

  .الدیموغرافیة
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  مراحل التحول الدیموغرافي

، ومواقفهم من االجتماعیة لدى السكان وثقافتهم تقلیدي  تتمیز بسیادة السلوك ال:األولى المرحلة 

بسیاسة قبل  السائد ال یاالجتماعيفالعرف المتعلق باإلنجاب ؛ المسألة السكانیة وأحد أهم جوانبها 

بمعدالت زیادة ما بین   حیث یتزاید عدد الموالید ، تزاید عدد السكانإلىمما یؤدي األسرة تنظیم 

 في  نسمة)35،  30(لوفیات ما بین ، في مقابل تزاید معدالت ااأللف في نسمة ) 50 ، 40(

 المجاعات والحروب بسبب تدني مستوىبئة و األو  إلى، وتتمیز هذه المرحلة بتعرض السكان األلف

، ونتیجة لهذه األطفال  انعدامها، فضال عن ارتفاع نسبة الوفیات في صفوف أودمات الصحیة الخ

، وقد عاشت لیبیا هذه المرحلة  لسكانيالمتغیرات المؤثرة على حجم السكان تنخفض معدالت النمو ا

  . شانها شأن بقیة المجتمعات البشریةاالجتماعيمن تاریخها 

، ومرد ذلك ُیعزي   التي تتمیز بظاهرة النمو السریع المطرداالنتقالیة وهي المرحلة : المرحلة الثانیة

 ذلك اتساع االرتفاع ، فیترتب على الموالید في حالة إلى انخفاض معدل الوفیات مع استقرار معدل

  ، حیث تتراوح، وینجم عن هذه الوضعیة ارتفاع الزیادة الطبیعیة الفارق الكمي بین الموالید والوفیات

  . األلففي ) 25، 15(ومعدالت الوفیات ما بین  األلف ، في) 45 ،25(معدالت الموالید ما بین 

 24ن الدولة اللیبیة المستقلة في ة منذ بدایة تّكو بهذه المرحل) رسمیا(لقد اتسم المجتمع اللیبي 

، وشرعت الدولة في التخطیط األمن  اب، واستتب  والنظاماالستقرارم حیث ساد 1951دیسمبر

، ودعم الفالحین وتشجیع  یة والصحیةالتعلیمدمات الخللتحوالت التنمویة التي استهدفت توفیر 

 إلى الذي أدى األمر الموسمیة األعمال جانب إلى وتوفر فرص العمل المنظم ، الزراعة والصناعة

 هذه التغیرات  وترتب على،  للسكاناالجتماعي المهني و االستقرارتوفر مورد رزق ثابت حقق 

،   في نسبة الوفیات وتزاید الموالیدا ملحوظادمیة انخفاضالخة والصحیة و واالقتصادی االجتماعیة

  .لسكان زیادة مقبولة في عدد اوحدثت نتیجة لذلك

،   بطء النمو السكاني وانخفاض معدالتهإلى التي أفضت االستقرار وهي مرحلة :المرحلة الثالثة

،  ، وأداء مؤسسات الدولة لدورها الوظیفي  والسیاسياالجتماعي االستقراروتتمیز هذه المرحلة ب

وتحّسن الدخل ومستوى ، وتوفر فرص العمل الدائمة ،التعلیم دمات العامة و الخوتحّسن مستویات 

، ونجم عن هذه المتغیرات  المعیشة نتیجة لبرامج التنمیة على مختلف تصنیفاتها ومستویاتها
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معدل النمو السكاني زیادة موجبة في بذلك  فتحققت االرتفاع ، إلىمجتمعة اتجاه مؤشر الموالید 

  ،بین مناطق المجتمع تزاید نشاط حركة السكان الداخلیة عالوة على،   الوفیاتوتناقص معدل

 عجز الدولة أو المدن بسبب قصور برامج التنمیة الریفیة إلى األریاف هجرة سكان ةفتزایدت وتیر 

دمات في المناطق البعیدة عن المراكز الحضریة، وتزایدت معدالت هجرة العمالة الخعن توفیر 

شهد تحوالت تنمویة طموحة ل في سائر المجتمعات التي تاالوافدة بفعل برامج التنمیة كما هو الح

 إلىیعجز سكانها المحلیین عن تلبیة احتیاجات تلك البرامج من العمالة المحلیة، فتلجأ الحكومات 

 العاملة الوافدة لتسهم بدورها في زیادة معدالت النمو، وشهدت لیبیا مثلها مثل بقیة ة بالقو االستعانة

 االجتماعیةة و االقتصادی تنفیذ برامج التنمیة الدول النفطیة هذه الحالة عندما شرعت الحكومة في

  .ائل السبعینیات من القرن العشرینأو بدایة من 

  اتجاهات وعوامل نمو السكان في لیبیا

  الخصوبة والصحة اإلنجابیة : الأو 

  تمهید

یة تزاید عدد السكان زیادات هائلة، نتیجة لذات العوامل والمتغیرات المؤثرة في الحركة الدیموغراف

 أن وصل إلىتزاید  م1954 نسمة سنة) 1041615(ن لیبییففي الوقت الذي بلغ فیه عدد السكان ال

، حیث تضاعف عدد السكان  نسمة) 1010762(م بزیادة قدرها 1973نسمة سنة ) 2052372(

، وهي زیادة  نسمة) 53198(سنة بمقدار زیادة سنویة قدرها ) 19(خالل هذه الفترة التي دامت 

ألمراض ا، وما عانته من حروب وانتشار  مرتفعة نسبیا للوضع الدیموغرافي السائد في لیبیا

اض والجهل في صفوف السكان األمر ، وتفشي  دمات الصحیة والعامةالخ وتدني مستویات ،بئةاألو و 

التنمویة بشكل برامج ال أداءیطالي والفرنسي والبریطاني، وضعف االحتالل الغربي االإبان حقب 

الموارد المادیة الالزمة لدعم برامج بسبب قلة ة الصعبة االقتصادی واألوضاع نتیجة لحالة الفقر ،عام

  .التنمیة

  

  



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 37

  یــة والرعـــایـة الصحیـة اإلنجابالصحــة  

   تعد برامج الرعایة الصحیة التي تقدم لألم والطفل من أبرز مقومات استراتیجیات السیاسات 

 وانخفاض معدالت  ،یة في تزاید عدد الموالیداإلنجابالصحة منوط بالسكانیة تقدیرا ألهمیة الدور ال

  .الوفیات بما ینعكس ایجابیا على معدالت النمو السكاني

، واهتمت األخرى العالمیة لتوفیر الصحة للجمیع وبالجمیع مثل الدول تیجیةاإلسترات لیبیا    لقد تبنّ 

الصحة في أنشطته  الذي تتمثل والطفولةاألمومة قسم لصحة و بإنشاء إدارة صحة المجتمع 

أو المراكز الصحیة والطفولة بالعیادات المجمعة األمومة یة التي تقدم من خالل مراكز رعایة اإلنجاب

 أن معظم هذه إال،  بالبالد مناطقال في كل ا صحیامركز ) 535(عیادة مجمعة و )37(المنتشرة في 

الذي الطبي والفني ، كما أن الكادر  تحت الصیانةوهي  لم تعد قادرة على القیام بدورهاالمرافق 

  . یةاإلنجابلصحة جیدا للعمل بایعمل بها غیر مؤهل تأهیال 

 في وثیقة سیاسة دولیة خالل المؤتمر األولى بمفهومها الشامل للمرة یةاإلنجابالصحة تم تعریف    

 مفصًال مهمًا في تاریخ م ، والذي یعد1994 بالقاهرة سنة العالمي للسكان والتنمیة الذي عقد

 هي حالة رفاه كامل بدنیًا وعقلیًا واجتماعیًا في یةاإلنجابالصحة :"  عرفها بأنها فیةاإلنجابالصحة 

رد السالمة من المرض    ، ولیست مج  المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملیاتهاألمورجمیع 

، وقدرتهم  ع بحیاة جنسیة مرضیة ومأمونة على التمتّ األفراد قدرة :" بأنهاأیضاعرُّفت ، و "أو اإلعاقة 

ضمنًا على  األخیر ، ویشتمل الشرط   وموعده وتواترهاإلنجاب وحریتهم في تقریر اإلنجاب ،على 

 والتي ال تتعارض  ،ي یختارانهاتالاإلنجاب حق الرجل والمرأة في معرفة واستخدام أسالیب تنظیم 

، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة المناسبة التي تمكن  مع القانون والشریعة

 إلنجاب ولید متمتع ، وتهیئ للزوجین أفضل الفرص المرأة من أن تجتاز بأمان فترة الحمل والوالدة

  ". بالصحة 

مجموعة من :"  بأنهاأیضا  یةاإلنجابتمشیًا مع مدلول هذا التعریف عّرفت الرعایة الصحیة 

 والرفاه من خالل منع حدوث مشاكل یةاإلنجابدمات التي تسهم في الصحة الخ والطرق و األسالیب

 تحسین نوعیة الحیاة إلىمي  الصحة الجنسیة التي تر أیضا وحلها، وهي تشمل یةاإلنجابالصحة 

، "ألمراض الجنسیةا و اإلنجاب ال مجرد تقدیم المشورة والرعایة الطبیة المتعلقة ب،والعالقات الشخصیة

لرفع المستوى الصحي لهم، اإلنجاب رجال والنساء في سن  فئات الیةاإلنجابوتستهدف الصحة 

اض المنقولة جنسیًا، األمر  انتشار إلىوالمراهقون والشباب لتجنیبهم السلوكیات الضارة التي قد تؤدي 
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 بعد الوالدة األطفالاض المتعلقة بالجهاز التناسلي، و األمر للوقایة من اإلنجاب والنساء بعد سن 

  .یما م نموا سلهم ونمو  وحمایتهم وبقائهمللحفاظ على صحته

،  الحمل والوالدةمراحل  التقلیل من المخاطر الصحیة في  إلىیةاإلنجاب كما تهدف الصحة

،  ةاألمومة اآلمن، وتقدیم المشورة والتثقیف والتوعیة ب  والموالیداألمهاتض أعداد وفیات وتخفیَ 

،  ضاعة الطبیعیة، والتشجیع على الر   ورعایة المولودها ،دمات والرعایة قبل الوالدة وبعدالخوتوفیر 

 ومعالجة عواقبه على أن یكون في حدود ضوابط الشریعة اآلمن ،غیر اإلجهاض والوقایة من 

  .ةسالمیاإل

  ةاإلنجابیمجتمع الصحة 

 ،% 19.2: المجتمع اللیبي نسبب)  سنة49 – 15(اإلنجاب تمثل النساء الالئي في سن 

 :ة للسكان للسنواتعام الاتعدد السكان اللیبیین حسب التعدادإجمالي من % 28.8، 21.8%

وبلغت النسبة المئویة لإلناث الالتي لم یسبق لهن ،  على التواليم2006 ، 1995 ، 1984

 أما أیضا،  على التواليم2006، 199 ، 1984: للسنوات% 58.0، %66.0، % 40.2: الزواج

 ، على التوالي لذات الفترة الزمنیة% 42.0  ،34.0، % 59.8: المتزوجات فبلغت نسبتهناإلناث 

 من مجموع السكان حسب سنوات %38، % 32: وبالنسبة لفئة الشباب فتمثل ما بین حوالي

  )الجدول بالملحق( .)5(الجدول رقم  كما هو مبین بالتعداد

  

 الرعایة الصحیة قبل الزواج  

 فال بد من تهیئة اإلناث،خاصة لدى األعمار المبكرة في اإلنجابیة بمفهوم الصحة االهتمام یبدأ 

هناك مشكالت صحیة و في مرحلة الطفولة والبلوغ ولیس فقط بعد الزواج، اإلنجاب الفتاة للزواج و 

بعد الزواج، ویمكن تأمین رعایة صحیة جیدة للفتاة من ما بفترة ما قبل الزواج ومشكالت تتعلق 

  -:خالل

  .جدیدالثقافة الصحیة للنشء ال -1

صوص حیث یتعلمن الخ تثقیف الفتیات صحیا في المدارس من خالل محاضرات تثقیفیة بهذا -2

 والتعریف بالعمر المناسب ،الصحة الشخصیة وتشریح الجهاز التناسلي لألنثى ووظائف أعضائه

صابات اإلقارب لتالفي من األزواج جنب ال وت،سنة) 35–18(زواج وللحمل واإلنجاب وهو من لل

  .ج من بعضهااو اض الوراثیة التي قد تنتقل بین العائالت التي تستمر في التز مر األب
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 ن في الزواجفحص الراغبی 

بالفرد باالهتمام بدایة لذلك ینبغي أن تكون ال،  التي هي نواة المجتمعاألسرةیعد الفرد أساس 

ٕامكانیة إنجاب أطفال ، و  بفحص والدیه قبل الزواج لمعرفة مدى التالؤم الصحي بین الزوجین

لكل من الرجل والمرأة الراغبین في الزواج  ، ویتم الفحص  مجتمع سلیملأصحاء أقویاء یكونون نواة 

  -:لمعرفة

 وأمراض الدم الوراثیة ،اض الوراثیة مثل التخلف العقلياألمر خاصة التاریخ الطبي للفرد   ) أ(

اض األمر  كل من الرجل والمرأة من ، والتأكد من خلواألسرة ستقالبیة كالسكري في الفرد و االو 

  . المزمنة مثل السل وأمراض القلب وأمراض الكلیتین وعالجها إن وجدت

 والسلوكیات  ،لمخبري للتحري عن السیالن والتدرن والزهري والتهاب الكبد البائيا الفحص   ) ب(

 .التدخین: غیر الحمیدة التي تؤثر سلبًا على الصحة مثل

  . التركیز على أهمیة النظافة الشخصیة وضرورة إتباع سلوك صحي سلیم) ج(

لصحیة والفحص الطبي قبل الزواج، لذلك بات یتضح مما سبق مدى أهمیة الرعایة والتوعیة ا

لتجنب العدید من المشكالت الصحیة التي قد الخطوات التأكید على تطبیق هذه من الضروري 

أما الرعایة الصحیة بعد الزواج  فهي طورة على مستقبل السكان، التغاضي عنها أمرا بالغ الخیكون 

الفئة بالمتزوجات  بین النساءاألمراض اإلنجابیة  و ،ألمراض المزمنةا معرفة مدى انتشار إلىتهدف 

یة اإلنجاباض المزمنة و األمر  لخصوبة المرأة، فانتشار ة، وهي الفترة المحدد) سنة49 –15(العمریة 

 التي تقدم لالم والطفل بشكل خاص، وقد االجتماعیةهمیة جودة الرعایة الصحیة و یعد مؤشرا لمدى أ

اض المزمنة انتشارا األمر  أكثرم أن 2007بینت نتائج المسح الوطني الصحي لألسر اللیبیة لسنة 

  -:هي

 %.3.2 ارتفاع ضغط الدم  بنسبة  -1

 %.2.9 أمراض المفاصل بنسبة  -2

 %.2.7 مرض السكري بنسبة  -3

 %.2.4 فقر الدم بنسبة  -4

  %.0.7 أمراض القلب بنسبة  -5

 هذه الفئة من النساء، أما أمراض أفراددرن الرئوي بین التوجود م تظهر النتائج دلیال على  ول

م في ، وتتمثل في اآل% 20صوبة بنسبة الخي فهي منتشرة بین النساء في مرحلة اإلنجابالجهاز 
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، وازدیاد %18عراض مع تقدم العمر بواقع  اإلوتزداد انتشار هذه ، أسفل البطن، وهبوط الرحم 

؛ كما أن  حیاءاألویزداد انتشاره بزیادة عدد الموالید % 14لتهاب البولي حوالي االسلس البول و 

تظام عدم ان المشكالت أكثرمن النساء لهن أعراض التهابات بولیة، وكانت % 71هناك نسبة 

  %. 8.7، ثم النزیف الشدید بنسبة %8.7لم حاد بنسبة أ، و %11لدورة الشهریة بنسبة ا

، %55.2هي المستشفیات بنسبة ف للمشورة وتلقي العالج إلیهایتم اللجوء أما عن الجهات التي 

دمة هو عدم توفر المال بنسبة الخ، وكان أكبر عائق في تلقي %26.1اصة بنسبة الخالمصحات 

  %. 34.8، والحاجة لوسیلة مواصالت بنسبة %37ي ذلك بعد المسافة بنسبة ، یل45%

  

 الرعایة الصحیة للحامل 

 استخراجه، وتمتد مدة أوالحمل هو حالة المرأة منذ حصول اللقاح وحتى خروج محصول الحمل 

األول ة الزمنیة اعتبارًا من الیوم مدالهذه الفترة حیث تتضمن ) ا أسبوع42-38(بینالحمل الطبیعي 

جنبا تالحامل تقدیم الخدمات الصحیة لها حتى بدایة المخاض، ویقصد برعایة آلخر دورة طمثیة 

 إلىصحیحا معافى، وتهدف الرعایة الصحیة للحوامل ولیدها  مضاعفات الحمل حتى تضع لحدوث 

 المعرضة للخطر في وقت مبكر، حاالتم أثناء الحمل، واكتشاف الاألالمحافظة على صحة 

، والوقایة من األطفال وفیات الرضع و إلى الوالدة المبكرة التي تؤدي اإلجهاض أولیل من أسباب والتق

م بمبادئ رعایة األ تثقیف :إلى أیضاتهدف كما من خالل التنبؤ بالمضاعفات، األمهات وفیات 

م حول التنظیم العائلي األ إصحاح البیئة، توعیة ،النظافة، النظافة الشخصیة، التغذیة، الطفل

  .ومزایاه، تغطیة الموالید برعایة أساسیة شاملة ومتكاملة بعد الوالدة مباشرة

  

 أن نسبة المتابعة الصحیة أثناء م1995سنة لصحة األم والطفل لقد أوضحت نتائج مسح 

حسب نتائج المسح الوطني الصحي لألسر اللیبیة لسنة % 93.0مقابل  %67الحمل بلغت 

ترتفع حیث  ومدة الحمل، األطفالي وعدد التعلیم النسبة باختالف المستوى وتختلف هذهم، 2007

بین النساء الالتي % 78 من أكثرا تعلیم أألكثرنسبة تلقي الرعایة الصحیة بین النساء الحوامل 

، م1995المسح سنة حسب نتائج األمیات بین النساء % 48مقابل هن إعدادي فما فوق تعلیم

للنساء % 92مقابل % 97تعلیم عال  المتعلمات األمهاتالمتابعة أثناء الحمل عند بلغت نسبة و 

كانت نسبة المتابعة التعلیم، و وتتناقص نسبة المتابعة كلما قل مستوى ، متوسطالالتي تعلیمهن 
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عند % 97في مقابل % 84ل حمل أو  في أو الحوامل الالتي لهن طفل واحد األمهاتالصحیة لدى 

لدى الحمل بالطفل السادس % 85.7، وتتناقص النسبة تدریجیا حتى تصل األولالحمل بالطفل 

  . م2007 وفقا لنتائج مسح سنة أكثرف

 كانت من الحوامل% 49.6 أن نسبة 1995ضحت نتائج وبخصوص نوع المتابعة الصحیة أو 

 كانت م2007، وفي مسح  كانت متابعة بسبب شكوى صحیة% 50متابعة حمل عادیة مقابل 

فحص إجراء % 10للتأكد من سالمة الجنین، % 40للتأكد من الحمل، % 51  الطبیبنسبة زیارة

 2.1، وقد بلغ متوسط عدد مرات المتابعة الصحیة  %7شكوى صحیة والزیارة بسبب  دوري عادي،

قمن % 15.5،   خالل فترة الحملأكثرمن الحوامل قمن بأربع زیارات ف% 25.2زیارة، وأن حوالي 

من الحوامل لم یتابعن الحمل حسب نتائج المسح سنة % 33.5 ،بزیارتین فقط خالل فترة الحمل

  .م1995

 بعد المسافة بین السكن ومكان تلقي إلىربما یعود سبب انخفاض عدد الزیارات لمتابعة الحمل 

ق رحلة وصولهن  من السیدات الحوامل تستغر  تقریبا%42ضحت النتائج أن نسبة أو الرعایة؛ إذ 

یستعملن سیارة خاصة منهن بلغت  علما بأن نسبة من  ، من نصف ساعةالصحي أكثرللمرفق 

 تأجیل إلىیؤدي  ، وذلك یكون مرتبطا بعملغالبا ما سیارة زوجها الذي تستعمل ، وعادة 80%

تابعة، انخفاض عدد مرات المنجم عنه  الذي األمر ،الزیارة عدة مرات، وقد تلغى الزیارة بالمرة

 رىلدى الحوامل، حیث ت% 48حیة بنسبة  عدم وجود مشكالت صإلى قد یرجع اآلخروالسبب 

المتابعة الصحیة أساسا لمعالجة المشكالت الصحیة ولیس لغرض المتابعة هن یقمن بأنهن بعض

م 1995 الحوامل بأهمیة المتابعة الصحیة في الفترة من األمهاتوعي داد ز اقد ، و الدوریة للحمل

 4.4، ومتوسط عدد الزیارات %45عدد الزیارات حوالي م حیث بلغت نسبة الزیادة في 2007 إلى

كانت ) عدد الزیارات(م أن متوسط مرات المتابعة الصحیة 2007زیارة؛ إذ أظهرت نتائج مسح سنة 

% 13ونسبة  خالل فترة الحمل، أكثرمن الحوامل قمن بأربع زیارات ف% 70 زیارة، وأن حوالي 6.5

م أن نسبة 1995ضحت بیانات مسح سنة أو  زیارات خالل فترة الحمل، و أو ثالثبزیارتین قمن 

% 65.4اصة، الخستشارات الطبیة خالل فترة الحمل كانت عند أطباء بالعیادات االمن % 95

م 2007بینما أظهرت نتائج مسح سنة ، في مركز صحي خاص% 34.1تمت في مركز صحي، 

لم یتلقین متابعة، والجدول رقم % 6ن الرعایة على یدي طبیب، من الحوامل تلقی% 39أن نسبة 
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الجدول . (م2007  لسنةیوضح نسبة الرعایة الصحیة أثناء الحمل حسب نوع الفحص ومكانه) 6(

  )بالملحق

 عدم توفر الكادر المؤهل، والمكان عود إلىتاالتجاه  الكامنة وراء هذا األسبابمن المرجح أن 

الرعایة الصحیة اإلنجابیة اص، وتدني خدمات الرعایة بعد الوالدة، ویندرج تحت برامج الصحة الخ

 ورعایة الطفل خالل مرحلة ، ومعالجة المشكالت الناجمة عن الحمل والوالدة،لالم أثناء الوالدة

لبیانات وبالرغم من أهمیة الرعایة الصحیة لألم بعد الوالدة فإن ا، الحمل وأثناء الوالدة وبعدها

 أن م1995دمات كما وكیفا، فقد أظهرت نتائج المسح سنة الخالمتاحة كشفت عن تدني مستوى 

 رعایة صحیة، ولم یظهر تحسن كبیر في ةمن الوالدات لم یقدم فیها لألمهات أی% 82نسبة 

ة ؛ إذ أن نسبم2007–1995 مستوى تقدیم الرعایة الصحیة لألم بعد الوالدة في الفترة الممتدة بین

بسبب وجود ألم حاد أسفل % 10.6بلغت حیث  الالتي طلبن هذه الرعایة كانت منخفضة األمهات

لى الظهر ألم حاد أع% 5.5من تورم وألم في الثدیین مع حمى، یشكین % 9.8الظهر مع حمى، 

  . تورم في الساقین%5نزیف مهبلي، %  2.9مع حمى، 

  

 اإلنجابیةصوبة والصحة الخ    

 إلى وتصنف ،صوبة من أهم العوامل الدیموغرافیة المؤثرة في معدالت النمو السكانيالخ  تعد 

 والحمل الواقعي للمرأة خالل فترة عمریة معینة،اإلنجاب  وتعني عدد مرات fertiltiyة علىخصوبة ف

 ، علیه والقدرة،اإلنجابوالرغبة في  الفسیولوجیة والبیولوجیة للمرأة  بدوره على القدرةاإلنجابویتوقف 

إذا اإلنجاب یولوجیة على بالقدرة الوهي ة علیصوبة غیر الفالخ عوامل إلى التفضى هذهوقد ال 

 ظروف أوصوبة باستخدام موانع الحمل من قبل أحد الزوجین الخحدثت ظروف حالت دون حدوث 

الل تعني قدرة المرأة على الحمل خو  fecundity ة الممكنةعیصوبة غیر الفالخبیولوجیة معینه، و 

ه  تأخر أو یأتي في مقدمتها عدم الزواج ،فترة عمریة محددة، ولكن قد تحدث ظروف تحول دون ذلك

  .عوامل متعددةلنتیجة 

 مجموعة إلىُتعزى اإلنجابیة صوبة تنعكس على الصحة الختؤثر في متغیرات ثمة جملة من الو 

 یتصل بالبیئة التي یعیش فیها وتحیط به، األخرمن العوامل بعضها یتصل بالفرد نفسه وبعضها 

 یراتها على وتتمثل تأث، السائدة بالمجتمعاالجتماعیةة و االقتصادیوهذه العوامل بدورها تتأثر بالعوامل 

استخدام وسائل تنظیم  و  والمباعدة بین الوالدات،،صوبة من خالل استخدام وسائل منع ألحملالخ
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 ودرجات التطلع ومدة الحیاة ،ةواالقتصادی االجتماعیةة  الذي یتوقف بدوره على الحالاإلنجاب

  -: اآلتيصوبة تتمثل فيالخو اإلنجاب أن العوامل المؤثرة في اال یمكن القول ٕاجمو . الزوجیة

 .نسبة النساء المتزوجات .1

 .رضعن أطفالهن النساء الالتي ی .2

 .ي للمرأةالتعلیمالمستوى الثقافي و   .3

 .جهاضاإل حاالتمعدل   .4

 .األسرةنسبة النساء الالتي یستخدمن وسائل تنظیم   .5

  

 إلىصوبة في لیبیا أصحبت تمیل الخ أن معدالت إلىصوص تشیر البیانات الكمیة الخوبهذا 

 مولود سنة 2.7 إلىم 1974 مولود سنة 8.3 من تكماش بصورة واضحة، حیث انخفضاالن

الجدول . (م2007–1973 :صوبة في لیبیا خالل الفترةالخوضح معدل ی) 7(رقم م والجدول 2006

  .)بالملحق

 ونسبة االجتماعیة،ة و االقتصادیة مثل الظروف یدتتأثر نسبة النساء المتزوجات بعوامل عد

، %77.0 :صوبةالخالطالق في المجتمع، وقد بلغت نسبة النساء المتزوجات الالئي في سن 

، 1995، 1984، 1973: خالل سنوات التعدادعلى التوالي  39.6%، 39.5%، 55.3%

 –1973(خالل العقدین % 39.5م، ویتضح أن نسبة النساء المتزوجات قد انخفضت بنسبة 2006

 بدایة إلىذلك عود ، وقد ی)م2006 –1995(بة بقیت ثابتة خالل الفترة ، غیر أن هذه النس)م1995

  .  خالل تلك الفترةة التي مر بها المجتمع اللیبي االقتصادین الظروف تحسّ 

  

 یة لألمالتعلیمصوبة  والحالة الخ 

ي للمرأة في لیبیا من العوامل المهمة التي أثرت على معدالت التعلیم تحسن المستوى یعد

تحسن حدوث ضحت نتائج التعدادات السكانیة  أو صوبة في لیبیا بشكل خاص، فقد الخو اإلنجاب 

م، 2006فقط خالل تعداد % 8األمیات كبیر في القضاء على أمیة المرأة اللیبیة حیث بلغت نسبة 

) 8(، والجدول رقم %9 جامعي بما یزید على أو تعلیم عالحصالت على متالالنساء وارتفعت نسبة 

 ،1973السنوات في لیبیا حسب اإلنجاب صوبة و الخ على معدالت التعلیمیوضح تأثیر متغیر 

  )الجدول بالملحق. (م2006
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فالمرأة المتعلمة ال تفكر كثیرا ، المبكراإلنجاب تأخیر وقوع تأثیر على  المرأة له تعلیمإن 

 المرأة التي أو األمیة مقارنة مع المرأة األطفال اقل من اعددتنجب ، وبالتالي في سن مبكرةبالزواج 

 التي أجریت في لیبیـا لم تتوفر ةكانیة الست، وفي كل التعدادات السالتعلیمنالت قسطا متواضعا من 

بعض  عدا یة لألمالتعلیمالحالة متغیر صوبة حسب الخبیانات یمكن من خاللها إجراء دراسة حول 

م والطفل لسنة إالم، ونتائج المسح اللیبي لصحة 1973البیانات في دراسة لمعدل نمو السكان لسنة 

إللقاء . )9(م نوردها بالجدول رقم 2007األسرة لسنة ، ونتائج المسح الوطني اللیبي لصحة م1995

الضوء على العالقة بین الخصوبة والحالة التعلیمیة للمرأة اللیبیة، ویتضح من البیانات الواردة 

بالجدول المذكور أنه كلما زاد مستوى التعلیم انخفض عدد الموالید أحیاء، وبالتالي انخفضت 

  ) بالملحقالجدول. (معدالت الخصوبة بالمجتمع

  

  والمباعدة بین الوالداتاألسرةتنظیم   

 لتخفیض معدالت األسرةتتجه المجتمعات المعاصرة التي تعول كثیرا على جدوى برامج تنظیم 

 الحد إلى المختلفة االجتماعیةل من تزاید عدد السكان عبر القنوات الصحیة و اإلقالالنمو السكاني و 

، وذلك بإتباع العدید من األسرة تنظیم اإلنجابیة أوصوبة في إطار فلسفة الصحة الخمن مستوى 

امج تنظیم نتضمنها بر  وسائل منع الحمل المختلفة التي یمن أهمها استخدامالتى  األسالیبالطرق و 

بحیث یكون هناك فترة زمنیة بین كل طفل اإلنجاب التخطیط لتوقیت :"  الذي یعّرف بأنهاألسرة

المباعدة بین الوالدات بما یضمن صحة :"  مفهوم تنظیم األسرة أیضا ویعنياألسرة،نظیم ت، و وآخر

 كاملین لمن أراد أن یتم الدهن حولینأو والوالدات یرضعن (ي هلاإلم والطفل وفقا للتوجیه األ

 ")  ...وحمله وفصاله ثالثون شهرا... (، )233یة اآل، البقرة ( "صدق اهللا العظیم "...)الرضاعة 

  ".15یة اآل، حقاف اال

 أن نسبة المعرفة التلقائیة إلى تشیر البیانات المتاحة األسرةبخصوص المعرفة بوسائل تنظیم 

بین النساء المتزوجات سنة % 98بلغت حوالي ) أي مجرد ذكر اسم الوسیلة (األسرةبوسائل تنظیم 

 ل من الوسائل الحدیثة، وتعداألقم، وأن الغالبیة العظمى من النساء یعرفن وسیلة واحدة على 1995

 وأن معظم النساء النساء،لدى % 98نسبة حیث بلغت فة و معر الالحبوب واللولب من أشهر الوسائل 

   .م1995سنة % 94 بنسبة األسرةیعرفن الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لتنظیم 
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ئي سبق لهن  فقد بلغت نسبة النساء الالاألسرة السابق لوسائل تنظیم فیما یتعلق باالستخدامأما 

تزوجات ، وارتفعت تلك النسبة قلیال بین النساء الم%69 األسرةوسائل تنظیم من الزواج واستخد

م، وترتفع نسبة من 2007خالل سنة % 60بینما بلغت حوالي م، 1995خالل % 71لتصل إلى 

 24 -15(في فئة العمر % 49بلغت ف مع تقدم عمر المرأة األسرةسبق لهن استخدام وسائل تنظیم 

 فقد بلغت أما الوسائل الحدیثة، )سنة 49–35(بین النساء في فئة العمر % 71 إلىلتصل ) سنة

خالل سنة ) سنة 49–35(، )24 - 15(فئتي العمرل %55.8 ، %27.3نسبة استخدامها ما بین 

 بین النساء المتزوجات في فئة العمر األسرة السابق لوسائل تنظیم االستخدامم، وبلغت نسبة 1995

  ). سنة 49 – 35(في فئة العمر  %65.1 إلى، وتصل %34.8) سنة 24- 15(

 إلىوتصل ، )سنة 24 - 15(في فئة العمر % 18.8 نسبة استخدام الوسائل الحدیثةقد بلغت و 

أن م، وفیما یتعلق بنوع الوسیلة نجد 2007 عامخالل ) سنة 49 – 35(في فئة العمر % 48.6

من النساء الالئي سبق لهن الزواج استخدمن وسیلة حدیثة، بینما بلغت نسبة استخدام % 52

% 40.7م، وبلغت نسبة استخدام الوسائل الحدیثة 1995خالل سنة % 40الوسائل التقلیدیة 

  .م2007بین النساء السابق لهن الزواج سنة % 34.6والتقلیدیة 

الحدیثة شیوعا حیث بلغت نسبة من سبق لهن استخدام  الوسائل أكثر الحبوب واللولب من  تعد

بین الوسائل % 21.8 األولى المرتبة اآلمان، بینما احتلت فترة %22واللولب % 39.3الحبوب 

م، أما في سنة 1995في سنة %19.2التقلیدیة، یلیها الرضاعة الطبیعیة في المرتبة الثانیة بنسبة 

، ومن الوسائل %18.1، واللولب %27.6م الحبوب م فقد بلغت نسبة من سبق لهن استخدا2007

وبصفة عامة یمكن القول ، %8.6یلیها إطالة فترة الرضاعة الطبیعیة ، %26اآلمان التقلیدیة فترة 

 من النساء المتزوجات قبل سنة األسرة بین نسبة من سبق لهن استخدام وسائل تنظیم اأن هناك فرق

 التقلیدیة، وكذلك بین النساء الالتي في أول الحدیثة م سواء للوسائ2007م، وما قبل سنة 1995

  . صوبةالخاخر سن أو  أوبدایة 

  

 اآلثار السلبیة الستخدام الوسائل التكنولوجیة والدوائیة لتنظیم األسرة  

   ال شك في أن استخدام الوسائل التكنولوجیة والدوائیة ال یخلو من تأثیرات سلبیة ینتج عنها بعض 

 أن إلى م1995المسح العربي لصحة األم والطفل سنة بیانات إلیه المشكالت من بینها ما أشارت 

النسبة وتقل هذه ، األسرةمن النساء ال یعانین من مشكالت تتعلق باستخدام وسائل تنظیم % 91
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أكثر  الحبوب واللولب والواقي الذكري من ، وتعد%86دمات للوسائل الحدیثة بین النساء المستخ

على % 14، % 15، % 19 : استخدامها مشكالت للنساء إذ بلغتالوسائل التي یترتب على

، وتصل هذه النسبة %8 السبب الرئیسي لشكوى حوالي كانكما أن وجود مشكالت صحیة ؛ التوالي

خاصة الحبوب واللولب، مما یؤكد ضرورة ساء المستخدمات للوسائل الحدیثة بین الن% 12 إلى

م 2007وخالل سنة، بمعالجة المشكالت الصحیة المرتبطة بهاتین الوسیلتین بصفة خاصةاالهتمام 

اإلنجاب نسبة النساء الالتي تعرضن لمشكلة أثناء استخدامهن لوسیلة من وسائل تنظیم كانت 

بعضهن أنهن غیر ، قد ذكر %79.4ة ممن تعرضن لمشكلة صحیة غالبینسبة ، وان %8تتعدى 

النساء المستخدمات حالیا كلتان الرئیسیتان اللتان تواجه وهما المش، %17.8مستریحات للوسیلة 

  .األسرةلوسیلة من وسائل تنظیم 

  

 الصحة اإلنجابیة والشباب  

 المنتجة في الحاضر ةمثل القو جتمع، فهو یاألساسیة بالم االجتماعیةالفئات یعد الشباب من 

 فئة جالبة للعدید من أیضاتعد للمجتمع من ناحیة  الذي تمثلها هذه الفئة األهمیةوالمستقبل، وبقدر 

؛ لذا یتطلب من السیاسة من ناحیة أخرى المشكالت التي تواجه المجتمع خاصة في مرحلة المراهقة

 الفئة من السكان نظرا لما تتعرض له من تغیرات بیولوجیة العامة للدولة أن تولي عنایة خاصة لهذه

 تتراوحن تشمل الشباب الذین ی مراهقإلى المتحدة فئة الشباب األمم ونفسیة محددة، وتصنف 

،  ) سنة24–15(مل الذین تتراوح أعمارهم بین ، وفئة الشباب وتش) سنة 20-10: (أعمارهم بین

 إنسان راشد مظهرًا إلىوهي مرحلة متداخلة مع فئة المراهقة المتأخرة التي یتحول الفرد فیها 

  .اإلنجابیة هاتین الفئتین كفئة واحدة من الناحیة الصحیة والصحة إلى یمكن النظر علیهوتصرفًا، و 

 لم أعتاب سن الرشد الكثیر من التحدیات التيالدخول في  على یواجه جیل الشباب المشرف

، تكنولوجیا  حتباس الحرارياال، ظاهرة الوباء، انتشار  ، فتداعیات العولمة یشهدها الجیل السابق

 جمیعها عوامل غیرت وجه العالم وستؤثر على هذا الجیل تغیر المناخ،  لكترونیةاالت االتصاال

غة في تطویر ، وبالتالي فالوقوف على اتجاهاته وسلوكیاته له أهمیة بال مستقبال تأثیرا كامال

) 10(بالجدول رقم نسبة كبیرة من السكان كما هو مبین هذه الفئة تمثل ، و  المجتمع وبناء المستقبل

  )الجدول بالملحق. (العدد والنسبة حسب النوع وسنة التعدادالذي یوضح 
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 فئة ، ومجموع یتضح من الجدول المذكور أن نسبة النوع متقاربة جدا في كال التعدادین

عدد من مجموع تقریبا % 32؛ أي ما یعادل   ملیون نسمة1.7حوالي ورا وٕاناثا یشكل الشباب ذك

السكان اللیبیین، وبهذا یجب العمل على تعزیز وحمایة حقوق هذه الفئة من المجتمع، والعمل على 

 بما یة والتعبیر عن ذاتهم بحر ،الفرص لتطویر إمكاناتهم الكاملةأمامهم عالم یتیح لتحقیق تطلعاتهم 

یز ، وأن یعیشوا حیاًة خالیًة من المرض والفقر والتمیّ  وتطلعاتهمین آلرائهماآلخر یكفل لهم احترام 

 االعتباردمات الصحیة من الضروري أن تأخذ السیاسة السكانیة في الختوفیر من حیث والعنف، و 

   -:ما یلي

مدرسیة وخدمات  وقضایا البلوغ لدى الشباب ضمن خدمات الصحة الاإلنجابیةإدماج الصحة . 1

دمات لتلبیة الخ وٕاجراء التغییرات الهیكلیة والمؤسسة الالزمة لتوفیر تلك  ،ةاألولیالرعایة الصحیة 

  . احتیاجات الشباب

دمات الصحیة المتصلة بمرحلة البلوغ، الخضمان حصول الشباب على ما یحتاجونه من . 2

احترام على وتزویدهم بالمعلومات والتثقیف من قبل مقدمي خدمات الرعایة الصحیة والتأكید 

یز تدریب مقدمي صوصیة والسریة، من خالل تعزّ الخحقوق المراهقین والشباب في ما یتعلق ب

  . ابدمات في مجال مهارات التواصل الشخصي وتقدیم المشورة للشبالخ

رشادات حول االوقضایا البلوغ بما في ذلك اإلنجابیة تقدیم المشورة للشباب في مجال الصحة . 3

للمتزوجین اإلنجابیة التغذیة الصحیة السلیمة، وأنماط الحیاة الصحیة، وتوفیر خدمات الصحة 

  . منهم

  .رزقعمل وكسب الالربط الشباب بالبرامج المعنیة لتمكین الشباب من الحصول على . 4

 الذي اُجري األسرةوسوف نعرج على حالة الشباب اللیبي من خالل نتائج المسح الوطني لصحة 

  .م2007سنة 

  

 الحالة الصحیة للشباب 

ن ، ونسبة الذین یرون أ%86.4 یرى معظم الشباب اللیبي أن حالتهم الصحیة جیدة بنسبة 

ومقارنة %. 1 تتجاوزال فة ، وأما من یرون أن صحتهم سیئ%13حالتهم الصحیة متوسطة بلغت 

نت، وترتفع هذه النسبة من الشباب أن حالتهم الصحیة تحسّ % 29بالسنة السابقة للمسح رأى حوالي 

رأین أن حالتهن الصحیة لم تتغیر، أما  اإلناث من% 68إذ أن  اإلناث، قلیال بین الذكور عنها بین
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 حوالي ثلثي الشباب أنهم یذهبون ، وأفاد%2.6أن حالتهن الصحیة سیئة فبلغت فدن بأنسبة من 

 عیادة خاصة، في أو مشفى إلى% 20 من أكثره  وحدة صحیة حكومیة، بینما یتجّ أو مستشفى إلى

، ومن حیث قبول جنس لطبیب خاص% 10لوحدة صحیة، % 13للصیدلیة، % 15حین یذهب 

ص الذي من الشباب الذكور أنه غیر مهم إن كان الشخ% 54خر بإجراء الكشف الطبي یرى آ

% 53خالف ذلك، إذ أن  اإلناث رأین من% 45 امرأة، في مقابل أوم رجال عنهسیقوم بالكشف 

  .یفضلن الكشف عند الرجال اإلناث من% 43من الفتیات یفضلن الكشف عند النساء مقابل 

  

 األمراض المنقولة جنسیا  

 آخر عن إلى من شخص تنتقلالتي  اضاألمر  هي مجموعة من جنسیا تنتقل التي اضاألمر 

 بسیطة التشخیص والعالج اضاألمر ، وغالبا ما تكون هذه اآلمنالجنسي غیر  تصالاالطریق 

د متاعب یعاني السیما إن اكتشفت وعولجت في بدایتها، ورغم أن بعض أنواعها غیر قاتل لكنه یولّ 

نشر الوعي منها المصابون في شبابهم وكهولتهم، ونظرًا لحدوث المضاعفات بعد فترة الشباب فان 

القرحة  السیفلس، السیالن،: اض هياألمر لویة، وهذه ون ذا أو كیستحق أن ی اضاألمر مثل هذه حول 

  .                                                التهاب الكبد البائي الفطریات والطفیلیات، الهریس التناسلي، الرخوة،

  

 أكثر ) سنة24–10(ما بین   أعمارهمتتراوحالذین   فئة الشبابتعد اإلنجابیة  الصحة مجال وفي

دور التوعیة من ثم تزداد أهمیة و البشریة،  المناعة نقص بفیروس  اإلصابةلخطر تعرًضا شخاصاأل

  . هذه الفئة من الشباب رعایاها وكذلك الصحة المدرسیة التي تعدوالتثقیف الصحي في هذا المجال،

من الشباب قد % 92.5  نسبةم أن2007 لسنة األسرةضحت نتائج المسح الوطني لصحة أو لقد 

االیدز؛ قد سمعوا عن % 97.2اض المنقولة جنسیا، وأن الغالبیة العظمى منهم األمر سمعوا عن 

 األولي اإلعالمالمصدر ) التلفزیون( المرئیة  اإلذاعة، وكانتاألخرىاض األمر بینما تقل معرفتهم ب

وبناء ؛ نیقارب ثم المدرساأل، یلیه الحدیث مع معلوماتنه الشباب أكبر قدر من الالذي یتلقى م

  .األمراض  المرئیة في تثقیف الشباب ضد هذه اإلذاعة یجب توظیف علیه

كان في مقدمتها نقل بهذا المرض صابة ذكر الشباب عدة طرق تؤدي لإلصابة اإلوحول كیفیة 

من % 93وذكر حوالي على التوالي، % 80 ،% 82تصال الجنسي والحقن بنسبة االالدم، ثم 

، وتجنب نقل الدم %74.6ة اآلمن من خالل الممارسة الجنسیة اإلصابةالشباب أنه یمكن تجنب 
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، وتجنب استعمال الحقن التي تم %64.3  أخر، وفحص الدم قبل نقله ألي شخص65.9%

  .، وهذا یدل على وجود وعي جید%50.8آخریناستعمالها من قبل 

  

 المواقف واالتجاهات:شخصيالشباب في مجال اإلدراك ال   

 المزید من المعلومات حول عدة مواضیع في مقدمتها إلىأنهم بحاجة  %90 بنسبةیرى الشباب 

األسرة بنسبة ، ثم كیف یحافظون على تماسك  المنقولةاضاألمر  باإلصابةكیفیة حمایة أنفسهم من 

، ثم التغیرات الطارئة والتغیرات البدنیة في سن البلوغ بنسبة %74األطفال ، وكیف یعتنون ب86%

 ،من الشباب یرون أنهم یعتنون بصحتهم بدرجة جیدة جدا% 81، وٕان نسبة %72تصل لكلیهما 

من الشباب أن التدریب % 85منهم أنهم یستمعون لآلخرین بدرجة جیدة جدا، ویرى % 57 ىكما یر 

بلة ستكون أفضل مما أن حیاتهم المقهم من% 66م، ویعتقد ضاعهأو والتأهیل یساعدهم على تحسین 

% 15 بینما ذكر ؛أن هدفهم الرئیسي في الحیاة هو النجاح في الدراسة% 44هي علیه اآلن، وذكر 

من الشباب وبشدة % 76ویرى مجال تخصصاتهم، أن هدفهم الرئیسي هو الحصول على عمل في 

 في التعبیر عن رأیه  بشدة أن لكل فرد الحق نفسه%86.7 ویوافق، نفسها حقوق الرجلأن للمرأة 

  .بحریة

  

  وقت الفراغ(الحر وقت ال قضاء (  

 المرئیة، اإلذاعةمشاهدة % 64.7 هم الحرة بنسبةقاتأو  یقوم بها الشباب في توزعت األنشطة التي

من % 53منهم بالمطالعة، وقد أفاد % 21شغال بالدراسة، االن% 26.5صدقاء، األزیارة % 32.7

الشباب أن هناك أنشطة كانوا یتمنون ممارستها ولكنهم ال یستطیعونها بسبب عدم وجود تسهیالت 

% 61.2، ویرى %21.9األنشطة ، والتكلفة غالیة لهذه %27.5 یلیه عدم وجود وقت ،64.7%

ترنت في مجتمعهم المحلي، یلي االنراكز الحاسوب و  وجود المزید من مإلىمن الشباب أنهم بحاجة 

  .على التوالي% 39 ،%40، %48: الشبابیة والحدائقاألنشطة ذلك المالعب ومراكز 

  

 المعرفة بوسائل تنظیم األسرة  

 النسبة بینهذه من الشباب، وترتفع % 70  األسرةبلغت نسبة من سمعوا عن وسائل تنظیم 

 الوسائل التي سمع بها هؤالء أكثرالذكور، وكانت لدى %  63مقابل  % 75 إلىلتصل اإلناث 
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من الشباب % 48یرى و ، %32 ، ثم الواقي الذكري%67، یلیها اللولب %93 بنسبة هي الحبوب

 تأجیله، وترتفع هذه اإلنجاب أو لتجنب األسرةبصفة عامة استعمال وسائل تنظیم  األزواج أنه على

 منهم استعمال% 12 بینما رفض ؛% 37.7عنها بین الذكور % 56 إلىصل لت اإلناث النسبة بین

 اإلناث عنها لدى% 17 إلى، وتضاعفت النسبة بین الذكور لتصل األسرةوسائل تنظیم األزواج 

8%.  

من الشباب أن القرار یجب أن یتخذه الزوج % 68 یرى األسرةومن حیث استعمال وسائل تنظیم 

من الذكور أن % 19، بینما یرى %75 إلىلتصل  اإلناث لنسبة بینوالزوجة معا، وترتفع هذه ا

  أطفال في المتوسط  أربعةللزوج وحده حق اتخاذ هذا القرار، ویرغب الشباب في إنجاب  حوالي 

من الشباب % 20بواقع طفلین وطفلتین؛ أي ال یوجد تفضیل بین الجنسین بصفة عامة، وأن نسبة 

% 31، في حین یرى ال تقل عن أربع سنوات والذي یلیه األولمولود یرغبون أن تكون الفترة بین ال

  .منهم أن الفترة المناسبة هي سنتان

  

  المؤشرات الدیموغرافیة: ثانیا

یناقش هذا البعد اتجاهات وعوامل النمو السكاني في لیبیا وعالقته بالسیاسات الوطنیة للسكان، 

 متغیرات دیموغرافیة جوهریة تلعب دورا مهما في تحدید مالمح حركة السكان ألي ةویتضمن ثالث

 اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة متباینة، اتها المتبادلة فیما بینها أبعادنجم عن ترابطها وتأثیر  تمجتمع،

 ، فهناك عالقة وظیفیة بین مؤشري معدالت) الهجرة -  الوفیات - الموالید : (وهذه المتغیرات هي

، وتعد هذه المتغیرات الدیموغرافیة من أهم الطبیعیة للسكانالموالید والوفیات عند قیاس الزیادة 

العوامل المحّددة والمؤثرة في حركة النمو السكاني، وتحدد أیضا توجهات السیاسات السكانیة الوطنیة 

هذا المحور على تها وتأثیرها في حركة السكان والعوامل المعززة لنموهم، وسیقتصر یومدى فاعل

، الحالة االجتماعیة تأخر سن الزواج ، بجااإلن: مناقشة وتحلیل توزیعات السكان حسب متغیرات

  .للسكان دون التطرق إلى متغیر الهجرة) الزواجیة(المدنیة 

ال ریب في أن متغیر النمو السكاني یعد من أهم المؤشرات الكمیة التي یستند إلیها عند دراسة 

موغرافیة، وأحد أهم المؤشرات لتحدید المرتكزات األساسیة لمالمح السیاسات الوطنیة التغیرات الدی

ن على معدالت الموالید والوفیات في تحدید براء والمخططو ن والخللسكان وفعالیتها، ویعتمد الباحثو 
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اتجاهات النمو السكاني، فمعدالته المحددة في ضوء مؤشرات تزاید عدد الموالید أو انخفاضهم  

فهناك . مثل أحد أهم المالمح الكمیة والكیفیة التي تحدد توجهات السیاسات الوطنیة للسكان ونوعهای

بعض السیاسات ال تشجع على تزاید معدالت النمو السكاني للحد من الزیادة السكانیة نتیجة لعوامل 

  .متعلقة باألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة السائدة بالمجتمع

ّل المجتمعات التي تعاني من انفجار سكاني إلى نهج سیاسات سكانیة تعمل على خفض تلجأ ج  

معدالت الموالید والوفیات في آن واحد، وتوّظف إمكانیات المجتمع المادیة لخدمة توجهاتها التنمویة 

 ضمان مستوى معیشي الئق بآدمیة اإلنسان  للسكان وفي حد أدنىبما یحقق الرفاه االجتماعي

، ویسعى هذا النمط من السیاسات إلى المحافظة على الوضع السكاني القائم وال یسمح هوكرامت

بالزیادة التي قد تقود إلى مشكالت اجتماعیة واقتصادیة تهدد األمن االجتماعي واالستقرار السیاسي، 

ب نجافتعمل تلك السیاسات على توجیه األفراد نحو األخذ بسیاسة تنظیم األسرة، والتحكم في اإل

لفترات زمنیة تحددها الحكومة في نجاب وخفض معدالته، وذلك من خالل انتهاج أسلوب تنظیم اإل

 إلى الوالدات في إطار یفضي ضوء برنامجها العام، وتشجع على إتباع أسلوب المباعدة بین

هج  للناوهناك أنواع من السیاسات السكانیة تنهج نهجا مغایر  ،المحافظة على الوضع السكاني القائم

السابق، فقد تسعى بعض المجتمعات التي تعاني من نقص في عدد السكان ومواردها وٕامكانیتها 

 وخفض اإلنجاب تبني سیاسة التوجه نحو زیادة إلىومساحة أراضیها تسمح بزیادة عدد السكان 

برات خدمة للتوجهات الخارجیة الوافدة الستقطاب الخالوفیات، وتشجیع حركة الهجرة خاصة 

 في انخفاض معدالت الموالید انعكاسات سلبیة على الوضع السكاني مستقبال قد ألنها ترىیة، التنمو 

وتزاید معدل فئات كبار  ،المنتجةنقص حاد في القوى العاملة ؤدي إلى یهدد الوجود السكاني، وی

وهناك نوع   مجتمع كهل،إلىالسن وتناقص فئات صغار السن فیتحول المجتمع من مجتمع شاب 

 المحافظة على زیادة إلىن السیاسات الوطنیة تمثلها السیاسة السكانیة المتوازنة التي تسعى أخر م

 أووتزاید معدالت الموالید  معدالت النمو السكاني من خالل التحكم في حركة السكان وضبطها،

طبیعیة المحافظة على معدالتها السابقة، وتناقص عدد الوفیات في سیاق ال یؤثر سلبا على الزیادة ال

د مالمح السیاسات الوطنیة یلذا فإن المتغیرات الدیموغرافیة تعد مؤشرات جوهریة لتحد .للسكان

  .للسكان ألي مجتمع من المجتمعات وتوجهاته
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، ویعبر عنها )اإلنجاب(صوبة مجازا التي تعني الخمدلول لفظة موالید مرتبط بمفهوم : الموالید) أ (

 إجمالي  إلىعدد الموالید في السنة = ام الخمعدل الموالید ( وتقاس ریاضیا بـ اإلحیاء بعدد الموالید 

حیث یوضح عدد الموالید لكل ألف نسمة من ) عدد السكان في منتصف السنة مضروبا في ألف

السكان، وثمة عوامل متعددة تؤثر في معدالت الموالید في أي مجتمع من المجتمعات إجمالي عدد 

 والمهني، واالقتصاديي والثقافي التعلیمدمي و الخضع المعیشي والصحي و مستویات الو : منها

رض وهي في  مساحة األ القوى العاملة، والموارد الطبیعیة،إلىوالحاجة  ومشاركة المرأة في العمل،

  .مجملها متغیرات تعكس المؤشرات التي تحدد السیاسة السكانیة ومالمحها

فاع معدالت الموالید وانخفاض معدالت الوفیات وتزاید وتیرة  وفي الحالة اللیبیة التي تتمیز بارت

 أن تلك التغیرات الدیموغرافیة إلىحركة الهجرة الوافدة ال توجد دالئل كمیة وكیفیة وتشریعیة تشیر 

كلها  وتأخر سن الزواج ، انخفاضهاأو الزواج حاالت وتزاید ، والموالید والوفیات،في معدالت الهجرة

سیاسات عدم وجود  إتباع سیاسات سكانیة واضحة المعالم؛ فلیبیا تعاني من إلىتوضح أنها ترجع 

ضحت أدبیات التخطیط والتنمیة في لیبیا عدم وجود سیاسات وطنیة للسكان أو  وقد ،وطنیة للسكان

  . بل وحتى یومنا هذا ؛ماضيمن منتصف القرن ال األخیرة خالل العقود

ة وهي سیاسة االالسكان تسیر وفقا لمنطق سیاسة الالمبلذا فكل التغیرات الدیموغرافیة لحركة 

 یتصرفون حسب رغباتهم وتوقعاتهم األفراد إلى األمور لحركة السكان تركت فیه الدولة ةهغیر موجّ 

یارات مفتوحة أمامهم من حیث زیادة معدالت الخ، وكانت كل واألیدیولوجیةوتوجهاتهم الفكریة 

  .  تناقصها دون تدخل یذكر من الحكومة أوالموالید 

یعد مؤشر الموالید أحد أهم المتغیرات الدیموغرافیة المؤثرة في النمو السكاني، وهو من 

 النتائج إلىالمؤشرات التي تحدد مالمح السیاسات الوطنیة للسكان في لیبیا مستقبال، واستنادا 

یة المتعددة التي ُأجریت في لیبیا یتضح أن  الحیو واإلحصاءاتالنهائیة للتعدادات العامة للسكان 

صائص الكمیة للسكان تسیر في اتجاه تزاید ملحوظ في معدالت الموالید في مقابل انخفاض الخ

 وانخفاض معدالتها لدى ملحوظ في معدالت الوفیات، وارتفاع معدالت الوفیات في صفوف الذكور،

، ) الموالید والوفیات حسب متغیر النوع حاالتانظر جدول التوزیع البیاني المركب ل(اإلناث 

ن حسب متغیر النوع ومعدل الزیادة النوعي والفرق  یبین توزیعات الموالید اللیبیی)11(والجدول رقم 

                                 )الجدول بالملحق(). م2008ـــ1975(الكمي بینهما، خالل ثالثة عقود تقریبا 
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متغیرا دیموغرافیا أساسیا في تحدید معدالت الزیادة السكانیة بالمجتمع تعد الوفیات :  الوفیات)ب(

 من معدالت هح معالم صافي الزیادة الطبیعیة للسكان من خالل طرح نقصانا، ویوضّ أوزیادة 

السیاسات ینبغي أن تؤخذ في االعتبار عند إعداد الوفیات من المؤشرات الجوهریة التي ، و الموالید

تعین المخططین وصانعي القرار على وضع إستراتیجیة مالئمة لمعالجة أسباب الوطنیة للسكان، و 

تزاید معدالت الوفیات وتأثیرها على النمو الدیموغرافي، ذلك أن كثرة الوفیات بالمجتمع تعد من 

المؤشرات السلبیة التي تؤثر على حركة السكان وتزاید معدالتهم بصور ایجابیة وفقًا لألطر العامة 

 فضال عن أن هناك عالقة قویة ،د السیاسات الوطنیة للسكان في مجتمع من المجتمعاتالتي تحد

موجبة بین الموالید والوفیات في حالة الرغبة في وضع سیاسة سكانیة تحدد اتجاهات الحركة 

  .السكانیة للمجتمع

الجة لمتبعة لمع سلبا وٕایجابا مدى فعالیة السیاسات الوطنیة للسكان ااةوتعكس معدالت الوف

معدالت والعالقة بین   یعكس اثر التحوالت التنمویة على السكان،وهي مؤشر، المسألة السكانیة

تبین بصورة واضحة اثر تباین معدالت الموالید والوفیات وتوزیعها وفقا ، و والوفیاتاإلنجاب 

ت الكمیة  وفي حالة لیبیا یتبین من البیاناالتعلیم،للخصائص الكمیة للسكان حسب النوع والعمر و 

ثبات بآخذ في ) الوفیات(العام لحركة السكان وفقا لمتغیر االتجاه التي توضح توزیعات الوفیات أن 

  . نسبي في ضوء البیانات الكمیة للمدى الزمني ألعوام الدراسة

 اإلحصائیة، وأشارت البیانات العقدین الماضیینارتفاعا ملحوظا على مدى د سجلت الوفیات قل

 تبلور اتجاه مفاده أن الوفیات إلىمتغیر النوع وفقا لصائص الكمیة للوفیات في لیبیا الخالتي توضح 

  في صفوف الذكور منأكثرفي مقابل والدات  اإلناث، في صفوف الذكور أعلى منه في صفوف

یر النوع، والفارق اللیبیین حسب متغالسكان  الوفیات من یبین توزیع) 12( والجدول رقم اإلناث،

خالل  حسب متغیر النوع وي بینهما والفرق المئاإلناث، الوفیات بین الذكور و معدلالكمي في 

  )الجدول بالملحق. (العقدین الماضیین

یعكس االتجاه، ل اة دورها في بلورة هذواالقتصادی االجتماعیةلقد لعبت جملة من المتغیرات 

لنمو السكاني، ونولى في مالمح حركة النمو السكاني في لیبیا الذي یدل على انخفاض معدالت ا

 للسكان اللیبیین، االجتماعیةهذا المقام أهمیة خاصة الستعراض الوضع القائم للحالة الدیموغرافیة و 

تتطلب وضع  مع تحدید المؤشرات التي ، انخفاض النمو السكانيإلىواستخالص العوامل التي أدت 
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جه أو رات التي یمكن أن تكون ذات ثارها السلبیة على المجتمع، والمؤشسیاسات سكانیة لتفادي آ

صائص الكمیة الدیموغرافیة لمعدالت النمو الخوبناء على علیه، ایجابیة یجب أن تبقى على ما هي 

  -:بالمؤشرات التالیة  إجماال السكاني في لیبیا یتضح أنها اتصفت

  .زیادة كمیة طفیفة في حجم السكان  •

  .اإلناث من الزیادة في صفوف أكثرزیادة  كمیة في صفوف الذكور   •

  .انخفاض معدالت الوفیات في مقابل ازدیاد معدالت الموالید   •

  . اإلناثوزیادة في وفیات الذكور مقابل انخفاض في وفیات   •

صائص هذه الخ؛ وبناء على )م2008ـــ1975(األعوام ن خالل  الزیادة الطبیعیة للسكان اللیبی•

: متمثلة فيبالعدید من المؤشرات ال إجماال ة للسكان في لیبیا اتصفتیتبین أن حركة الزیادة الطبیعی

 زیادة كمیة في صفوف الذكور مقابل انخفاض في صفوف زیادة كمیة طفیفة في حجم السكان،

وزیادة في وفیات الذكور مقابل انخفاض في  ، ، انخفاض الوفیات في مقابل زیادة في الموالیداإلناث

یبین توزیعات الوفیات حسب متغیر النوع والفارق الكمي بین ) 13(رقم  والجدول .اإلناثوفیات 

  )الجدول بالملحق(.خالل العقدین الماضیینالوفیات حسب النوع، والفارق المئوي بینهما 

واالنخفاض على مدى  تذبذب الوفیات بین الزیادة إلىالعام لحركة السكان االتجاه     یشیر 

 األعواموانخفاض لوفیات الذكور خالل ، على مستوى فئة الذكور )م1999م ــ 1978(السنوات 

 م، 1999: خالل السنوات) اإلناث( النوع وزیادة سالبة على مستوى متغیرم، 2008ــم 2003

  . كحد أدني% 5.8م كحد أعلى 1996عام % 16.9بمعدالت مئویة مرتفعة بلغت  م2008

 قیاسا بالفارق الكمي بین وفیات االرتفاع إلى     بدأ مؤشر زیادة الوفیات في فئة الذكور یمیل

م وانتهاء 1996بدایة من عام  اإلناث وهي زیادة سالبة لفئة الذكور وموجبة لفئة ،اإلناثالذكور و 

نسمة وفقا للنتائج النهائیة ) 5298152(القرن الحالي بلغ عدد السكان، وفي بدایة م2008بعام 

 أنها إلى معدالت النمو السكاني تذات السیاق أشار ، وفي 2006ألخر تعداد سكاني في لیبیا 

تسیر في اتجاه مخالف للزیادة الكمیة لعدد السكان، فمعدالت النمو تسیر في اتجاه عكسي فهي 

على نحو متدرج ففي الوقت الذي بلغت معدالت النمو أعلى مستوى لها في االنخفاض  إلىتمیل 
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، 1995: دنى معدل لها في تعدادي، سجلت أ%4.21م حیث بلغت 1973،1984: تعدادي

  %.1.8م حیث بلغت 2006

تعد حركة الهجرة ظاهرة بشریة تشهدها كل المجتمعات في الظروف الطبیعیة، وهي : الهجرة  ) ج(

تمثل عامل توازن في عالقة السكان بالموارد االقتصادیة في المجتمع، ولیبیا شأنها شأن كل 

ا السیما بعد اكتشاف النفط، حیث أدى اكتشاف المجتمعات شهدت هذه الظاهرة وعانت من آثاره

على الرغم من ترّكز أغلب األنشطة بالبالد النفط واستثمار موارده إلى انتعاش الحیاة االقتصادیة 

االقتصادیة في المراكز الحضریة، مما أدى إلى نزوح أعداد كبیرة من السكان من المناطق الریفیة 

المدن، األمر الذي أفضى إلى تزاید تیار الهجرة الداخلیة إلى مراكز الخدمات وفرص التوظیف في 

إلى المدن منذ فترة الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي، إال أنه عند ما شرعت الدولة في تنفیذ 

خطط للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المتعاقبة منذ منتصف السبعینیات استطاعت أن تكبح جماح 

ف الوحدات السكنیة بمختلف آالالتنمویة استهدفت إنشاء روعات صة أن المشتیار الهجرة نسبیا، خا

المناطق، باإلضافة إلى خلق فرص عمل آلالف السكان بالجهاز اإلداري بها والتي كانت بمثابة 

  .مسكنات في مناطق الطرد السكاني

لة من ات من القرن الماضي شهدا حایتشیر البیانات إلي أن عقدي السبعینیات والثمانین

نتیجة لتلك % 97التوظیف شبه الكامل للسكان العاملین اقتصادیا، إذ بلغ معدل التوظیف 

، فقد م1995 ،1984: السیاسات، وتم العمل على خفض معدالت الهجرة الداخلیة خالل الفترة

 سنة 11(أن السكان اللیبیین الذین أعمارهم م 1995لسنة لتعداد العام للسكان النتائج النهائیة لبینت 

عدد السكان إجمالي من % 98الذین لم یغیروا مكان إقامتهم بلغت نسبتهم حوالي و ) فما فوق

اللیبیین، وهذا یعني أن حركة الهجرة خالل الفترة بین التعدادین كانت ضئیلة جدا بسبب ما وفرته 

 أن حركة إالمن القرن الماضي؛  األخیر   وخدمات خالل العقد،برامج التنمیة من فرص عمل

ویتوقع أن تبرز ادي والعشرین،  من القرن الحاألولالهجرة خاصة الداخلیة منها ازدادت خالل العقد 

  . مستقبال حدة من السابقأكثركظاهرة 
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  تأثیر الهجرة الداخلیة على التركیبة السكانیة 

 أن تأثیرها یظهر على مستوى الفرد لىإلت موضوع الهجرة او تشیر أدبیات السكان التي تن

سباب األ الهجرة الطوعیة، ولكن السؤال الذي یطرح نفسه ما هي حاالتوالجماعة خاصة في 

  الهجرة ؟ الرئیسیة 

 فالهجرة سواء ؛لها دوافع الهجرةأو  بشكل موجز و األسبابالبد من عرض هذه لى ذلك لإلجابة ع

 والجغرافي االقتصاديمنها التفسیر :  عدة اتجاهاتلىإ جماعیة تخضع في تفسیرها أمكانت فردیة 

ة تشكل عوامل طرد االقتصادیالظروف االقتصادي للهجرة یكشف عن أن ، فالتحلیل االجتماعيو 

 إلىة تحدث خلال یقود االقتصادیكالبطالة والتضخم وقلة فرص التوظیف، حیث أن ندرة الموارد 

  . الهجرةإلىرون  الحصول على حاجاتهم فیضطاألفرادعدم قدرة 

یرى الجغرافیون أنه یفترض أن یكون هناك توازن بین خصائص المنطقة الجغرافیة وخصائص 

حتفاظ بعدد محدد من السكان، وأن أي اال فالظروف الجغرافیة لكل منطقة تسمح بعلیهسكانها، و 

ومن ، لمنطقةعدد یزید عن الحد المسموح به یصبح عددًا زائدا یخل بمقتضیات الظروف الجغرافیة ل

 الثقافي وجهة االجتماعيویطرح التفسیر ، ثم یصبح المخرج الوحید هو هجرة أعداد من السكان

رسال ومجتمع اإلنظر متكاملة عن الهجرة فینظر للمهاجرین على أنهم حلقة وصل تربط بین مجتمع 

  .مهاجرینوأن الظروف السائدة في كال المجتمعین تلقي بآثارها على الهجرة وال، ستقبالاال

لهجرة من المناطق ذات الندرة لة والمعیشیة عامل ضغط للسكان االقتصادیالظروف لقد شكلت 

 الذي یتصف بقصور االقتصادي التخطیط سوء إلى المدن الرئیسیة بسببة االقتصادیفي الموارد 

 عند التخطیط للمشروعات التنمویة، وانتهاج  سیاسة عشوائیة عند معالجة االجتماعیةالعدالة 

 ةلا سیاسة تكدس العمأو شبه الحضریة، أوالبطالة، وتدني فرص العمل خاصة في المناطق الریفیة 

في  مبدأ التخصص إلى خدماتها، فضال عن عدم استنادها إلىبالمؤسسات الحكومیة دون الحاجة 

  . اإلنتاجوزیادة األداء یتصف بجودة المهني الذي األداء 

 المعیشیة على مستوى المناطق كما المجاالتالتنموي في بعض األداء تبین من  مؤشر لقد 

م أن بعض المؤشرات  سیكون لها 2010لحالة السكان في لیبیا األول ورد في التقریر الوطني 

  -:انعكاس على ظاهرة الهجرة الداخلیة منها
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 أخرى، وعلى الرغم من أن إلى على مستوى المناطق تباین من منطقة ةاإلعالیوضح دلیل   •

ز في سیاسة التوظیف قد او ن التجاالقتصادي بالمناطق حیث إالمعدل ال یعكس وضع النشاط 

 إلىانعكس على ارتفاع هذا المعدل وانخفاضه بین منطقة وأخرى، فإنه یمكن تصنیف المناطق 

  :مجموعتین

عددها ثمان مناطق و  على المتوسط العام اإلعالةیرتفع فیها معدل مناطق  :األولىالمجموعة  

، المرقب، مصراته، سرت، الكفرة، الواحات، ، بنغازيالمرج: للیبیا آنذاك وهياإلداري حسب التقسیم 

  . سبها

 عن المتوسط العام في بقیة المناطق وعددها اإلعالةینخفض فیها معدل مناطق  :المجموعة الثانیة

 منطقة، وفي الوقت الذي یعكس معدل التوظیف للموارد البشریة المتاحة في المجتمع وفعالیة )14(

فإن دلیل التوظیف ، ة في صفوف القوى العاملة الوطنیة في محاربة ظاهرة البطالاالستخدامسیاسة 

وفي حالة لیبیا  فإن المناطق التي ارتفع فیها معدل ، اإلعالةیجب أن یتوافق عكسیًا مع معدل 

، الكفرة،  الواحات: بها وهياإلعالةمنطقة اتسمت أربع منها بارتفاع معدل ) 14(التوظیف وعددها 

  .مصراته، سرت

 إمكانیة حدوث هجرة داخلیة في إلىتباینها ینبئ  للمناطق اإلجمالیة االرتفــاع أن حصیلة   •

  ، الجفارة ، المرقب ، سرت ، مصراته ،الكفرة ،  الواحات ، المرج ،طبرق: طق فمنا ،لــالمستقب

  ، وادي الشاطي ، نالوت ،مس سابقا، الجبل الغربيالخمناطق الشمال الغربي ما یسمى بالنقاط و 

منطقة یحتمل أن تكون مناطق طاردة للسكان إذا لم ) 15( غات وعددها  ، وادي الحیاة ،مرزق

  . المعیشیة التي شملها هذا المؤشرالمجاالت اقتصادیة تكفل تحقیق تنمیة في یتم تبني سیاسة

  الهجرة الوافدة

 لیبیا قد بلغ أعلى مستویاته خالل الفترة إلىضحت البیانات السكانیة أن حجم الهجرة الوافدة أو 

 التنمویة التي تبین مدى اتعو  حیث شهد المجتمع اللیبي تنفیذ بعض المشر  ،م1973-1984

ة المؤهلة شأنها شأن جل المجتمعات ــنتیجة لنقص العمالة الوطنی، جة لیبیا للعمالة الوافدة حا

 العمالة الوافدة بسبب قلة أعداد السكان اللیبیین مقارنة لما تتطلبه  سیل، وقد كان تدفق النفطیة

  .دمیةالخخطط التنمیة من قوى بشریة عاملة خاصة في مجال البناء والتشیید والقطاعات 



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 58

حیث سجل نحو جدا  ا مرتفع   لقد بلغ معدل نمو السكان غیر اللیبیین خالل تلك الفترة معدال

، وفي السنوات الالحقة تدنى معدل نمو %4.2مقارنة بمعدل نمو السكان اللیبیین الذي بلغ % 6.9

م، 1995 ، 1984: خالل الفترة% 0.05إلىلیصل إلى أدنى مستوى السكان غیر اللیبیین 

 أن حجم السكان غیر اللیبیین قد إلى أیضا وتشیر البیانات ،م2006  ،1995: في الفترة% 0.01

م مقارنة بما 2006سنة % 6.3حتى وصلت نسبتهم االنخفاض  في ا أخرى آخذإلىتباین من فترة 

  .عدد السكانإجمالي من % 8.5م 1984 سنة علیهكانت 

   للسكانجتماعیةاالتأثیر الهجرة الوافدة على البنیة 

الذي یتمثل في زواج ، االجتماعیة للسكانثار السلبیة للهجرة الوافدة تأثیرها على البنیة اآلمن 

في مقابل  ارتفاع  ،  ارتفاع نسبة الذكور غیر المتزوجینإلىاللیبیات من غیر اللیبیین، ومرد ذلك 

د ترتب على هذه الزیجات عدم  وق ،نسبة العنوسة بین الفتیات اللیبیات نتیجة لتأخر سن الزواج

 بل أن بعض الزیجات لم توثق في السفارات التي ینتمي  ، لزوجاتهم عند مغادرة البالدهماصطحاب

أي وجود . المعروف في بعض المجتمعات) البدون(مما ُینذر بوجود ظاهرة  األزواج  هؤالءإلیها

ولكن وجود هذه الظاهرة من المؤكد بائهم وال جنسیات أمهاتهم، و أسكان مقیمین ال یحملون جنسیات 

 دراسة عمیقة تبین حجم هذه الظاهرة إلى وبالتالي فهي تحتاج  ،بیانات دقیقةال تتوفر عنها 

  . بالمجتمع اللیبياوتداعیاته

   للسكاناالقتصاديأثیر الهجرة الوافدة على النشاط ت

تنمویة التي ُنفذت في ال شك أن العمالة الوافدة ساهمت بشكل كبیر في تنفیذ المشروعات ال

خالل المراحل المدربة رة یلخبا وجود العناصر الوطنیة إلى التي افتقرت المجاالت خاصة في ،لیبیا

 االقتصادیجابیة في مساهمة العمالة الوافدة في اال وهذه تعد من النتائج  ، لخطط التنمیةاألولى

 بالعمالة الوافدة بطریقة غیر منظمة والتي سادت في لیبیا لعدة االستعانة غیر أن سلبیات  ،اللیبي

 إلى، وأدت االقتصادي في بعض قطاعات النشاط ها ستغناء عنأالمراحل تتمثل في صعوبة 

،   والحرفیة والزراعیةواإلنتاجیةدمیة من األنشطة الخكثیر الخراط في االنعزوف اللیبیین عن 

 من ثلثي أكثر أن العمالة الوافدة تشكل إلىم تشیر 2006نة فبیانات التعداد العام للسكان لس

، وكان نصف العاملین تقریبا یعملون في  %66العاملین في قطاع التشیید والبناء حیث بلغت 



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 59

، ونحو %28 من ربع العاملین في قطاع الزراعة أكثر، و %49.6قطاع الصناعات التحویلیة 

العاملین عدد إجمالي من % 23طاعم والمقاهي خمس العاملین في قطاع التجارة وخدمات الم

  . اقتصادیا في لیبیا

 لهذه القطاعات سوف یظل حكرا على العمالة الوافدة االستخدامتوضح هذه النسب بأن حجم 

فضال عن عزوف لعقود قادمة، خاصة أن تأهیل العمالة الوطنیة في هذه القطاعات ضعیف،

یجابیة للعمالة الوافدة الرسمیة أما الجانب أالبالنسبة للنتائج هذا . لة هذه المهناو مز العمالة الوطنیة 

عداد كبیرة أعلى العمالة الوافدة فهو یكمن في تدفق العمالة غیر القانونیة باالعتماد السلبي في 

  .له بشيء من التفصیلاو  وهذا ما سنتن، من إیجابیاتهاأكثرفكانت سلبیاتها 

  جتمعتأثیر العمالة غیر القانونیة على الم

كم،  ) 4600(   إن المساحة الهائلة التي تشغلها لیبیا، والحدود البریة الطویلة التي تقدر بحوالي 

  معها في إمكانات التنمیة والتغیررتها لست دول تتبایناو  ومج ،ة الوفیرةاالقتصادی واإلمكانات

، ویحتل   تقریباكم) 1900(ها على ساحل بحري یمتد لمسافة تطاللاالقتصادي ، باإلضافة إلى ا

حالم ألعداد كبیرة من السكان في أفریقیا جنوب األروبا قارة أو موقعا ممیزًا في اتصال لیبیا ب

یة لدخول لیبیا والعرب اإلفریقیة  توافد أعداد كبیرة من العمالةإلىكل هذه العوامل أدت  ، الصحراء

ا ما علیهت اقتصادیة واجتماعیة خطیرة یصعب السیطرة  عنه مشكالبطرق غیر قانونیة ، مما نتج

 جهود دول المنبع لهذه الموجات  باإلضافة إلىولین في لیبیا،لم تتضافر جهود السكان والمسؤ 

صول شرعیة للو لوافدة غیر الالعمالة عد الهدف المنشود ل التي تأألوروبیة وكذلك الدول ،البشریة

عد من أبرز بلدان التي تلمهاجرین غیر القانونیین في لیبیا  من ااآلالف، فضال عن  تواجد إلیها

  .العبور في شمال أفریقیا

 التي تبین حجم تواجد المهاجرین غیر القانونیین في لیبیا اإلحصاءاتم من عدم دقة    على الرغُ 

 من ملیوني مهاجر من جنسیات أفریقیة مختلفة أكثر وجود إلى الرسمیة اإلحصاءاتبعض تشیر 

 تواجد المهاجرین إلىالسجالت والتقاریر ذات العالقة بین ن في البالد بصورة غیر قانونیة، وتیقیمو 

، وعلى الرغم من خطورة في لیبیاهجرة غیر قانونیة من كل دول غرب أفریقیا ووسطها بأعداد كبیرة 

سیة للضغط النظام السابق تواجدهم كوسیلة سیاقد استخدم وتفاقم المشكالت الناجمة عنهم فهم تواجد
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المترتبة عن السلبیة دون أن یضع في اعتباره النتائج ،  في تعامله معهمأألوروبیةعلى الدول 

من مشكالت اجتماعیة وأخالقیة، ویتضح من نتائج دراسة محلیة أعدت لتقییم في البالد تواجدهم 

السلبیة تبلورت ثار اآلالهجرة غیر القانونیة أن العمالة الوافدة غیر القانونیة نجمت عنها جملة من 

 سلوكیة، مشكالت أخالقیة، مشكالت، مشكالت صحیة: في مشكالت متنوعة منها مشكالت

 قانونیة؛ فضال عن مشكالت اجتماعیة سیاسیة مع دول شمال مشكالت اقتصادیة، مشكالت

  .المتوسط

 لیبیا دون أن یمروا إلى، فالعمال المهاجرون یدخلون األولى    وتحتل المشكالت الصحیة المرتبة 

ال یحملون وثائق صحیة تفید خلوهم وهم اض، األمر بعملیة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من 

 في المرتبة الثانیة من حیث درجة األخالقیةطیرة والمعدیة، وتأتي المشكالت الخاض األمر من 

موال األتجار في المخدرات للحصول على اال و ،مورالخخطورتها إذ یمتهن بعض المهاجرین تصنیع 

 في استهدافها لفئة االجتماعیةدون التعرض لمشاق العمل، وتكمن خطورة هذا النوع من المشكالت 

م المجتمع في رقیه وتقدمه، ومن المشكالت السلوكیة الناجمة عن تواجد علیهالشباب الذین یّعول 

حتیال االیین السرقات وجرائم القتل والتزویر و ف اللیباو المهاجرین غیر القانونین التي تثیر مخ

: یمكن تلخیصها فيفة التي ترتبط بتواجد الهجرة غیر القانونیة االقتصادیأما المشكالت ، والشعوذة

دویة والمواد الطبیة، تزویر األغذیة و األتهریب  أو  المالي للسلع المدعومة سواء لالستهالكاألنفاق

  . بلدانهمإلىفحة هذه الظواهر وترحیلهم  المالي لمكااألنفاقالعمالت، 

 خلق إلىغرافي مفاده إن الهجرة الداخلیة كظاهرة بشریة تهدف و    خالصة مناقشة هذا العامل الدیم

م من تدني حجم الهجرة الداخلیة في ة وحجم السكان، وعلى الرغُ االقتصادی اإلمكاناتوازن بین ت

، فإن واالقتصادي اإلداريبعها النظام السابق والفساد بسبب سیاسة التوظیف التي ات األخیرة العقود

 مناطق الجذب في المراكز الحضریة، إلىمنابع الهجرة ال تزال كامنة وربما تراجع تیارات الهجرة 

  .  وضوحا على التركیبة السكانیةأكثرومن ثم تكون نتائجها 

 إال التنمیة خاصة العمرانیة منها أما الهجرة الوافدة فكان لها نتائج إیجابیة في سرعة تنفیذ برامج

دمیة التي ارتبط أداؤها بالعمالة الخ و األنشطة االقتصادیةأن عزوف اللیبیین عن ممارسة بعض 

 سلبیة للعمالة الوافدة في األكثر اللیبي، ویتمثل الجانب االقتصادالوافدة یعد من النتائج السلبیة على 
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ارتبط ظهورها بالعدید من المشكالت الصحیة والسلوكیة بروز ظاهرة الهجرة غیر القانونیة، والتي 

  .ة والقانونیة واالقتصادی
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  التوزیع الجغرافي للسكان والكثافة السكانیة

  تمهید

 في تحدید مالمح التوزیع الجغرافي أساسي الطبیعیة والعوامل التاریخیة دور   لقد كان للظروف 

الریفیة والحضریة في لیبیا، فالمساحة الشاسعة التي فة السكانیة بالتجمعات السكانیة للسكان والكثا

ي على نحو او ، والظروف المناخیة التي تتسم بسیادة المناخ الصحر 2كم )1,676,198( تبلغ 

أسهمت  ،ن نسمة عددهم ستة مالیییتجاوز، وقلة عدد السكان الذین لم بالدمن مساحة ال% 90

من مساحة  البالد % 10ید مالمح الكثافة السكانیة ونمط التوزیع المرّكز على نحو بدورها في تحد

عدد السكان،  بینما تتوزع النسبة الباقیة من السكان وقدرها  إجمالي من % 90التي یقطنها حوالي 

  .مساحة لیبیا إجمالي  من 90%على نحو % 10

 مناخ معتدل ومیاه وفیرة وتربة خصبة    إن الظروف الطبیعیة المالئمة لالستقرار البشري من

ساعدت على ترّكز السكان في المناطق الشمالیة الغربیة بمحاذاة الساحل من مصراته شرقا حتى 

 تاریخي في ارتفاع معدل الكثافة مدینة طرابلس في هذه المنطقة دور غربا، وكان لموقع ةزوار 

عدد  إجمالي من % 54بما یعادل   ملیون نسمة تقریبا، 2.8السكانیة حیث استقطبت لوحدها 

نسمة ما ) 377000( بینما یقطن الجبل الغربي حوالي ،م2006السكان اللیبیین حسب تعداد سنة 

 وبهذا یكون الجزء الشمالي الغربي من لیبیا الذي ،عدد السكان اللیبیینإجمالي من % 7یعادل 

نسمة، ) 3258899( بما یعادل ،یایشمل سهل الجفارة والجبل الغربي یستوطنه نحو ثلثي سكان لیب

 إلى نسمة لكل كیلو متر في طرابلس 1194یم من اإلقلوتتباین الكثافة السكانیة بین مناطق هذا 

لل في التوزیع الجغرافي الخ نسمة لكل كیلو متر مربع كما في نالوت مثال، ویعكس هذا التباین 1.3

 في التخطیط، االعتماد علیهدقیقا یمكن للسكان بالرغم من أن الكثافة العامة ال تعطي مؤشرا 

  . ح العالقة بین السكان والموارد بالمناطقإیضا شفافیة في أكثروبالتالي فالكثافة الفیزیقیة تكون 

مدینة بنغازي بؤرة الترّكز السكاني الثانیة في لیبیا، فتمثل    أما في الجزء الشمالي الشرقي من لیبیا 

على الرغم من أن الثقل السكاني في و ن المناطق المحیطة بها،  في جذب سكاتمیز مدورفهي ذات 

 أن عوامل الجذب تتشابه بینهما إال ،یم ال یماثل نظیره في الجزء الشمالي الغربي من لیبیااإلقلهذا 
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 والتربة الصالحة للزراعة، وتعد المنطقة الممتدة بین ، ووفرة المیاه،من حیث المناخ المعتدل

 وبناء ،شرقا)  مساعدتوكره،(المنطقة الممتدة بین من  للسكان زا تركّ أكثر المناطق )توكرهابیا، اجد(

خضر، األسهل بنغازي، مرتفعات الجبل : (ن سكان هذه الجزیرة البشریة التي تشملإعلى ذلك ف

% 24.5نسمة یشكلون نسبة ) 1296047(یقطنها نحو ) الشریط الساحلي حتى الحدود المصریة

من مساحة لیبیا بكثافة % 9بقعة جغرافیة بنسبة ن لیبیا تقریبا، یتوزعون على عدد سكاإجمالي من 

 في منطقة 2كملكل  نسمة 1,7 نسمة في منطقة بنغازي، و 2كم لكل  نسمة54 بین تتراوحسكانیة 

البطنان، وتوضح خارطة توزیع الكثافة السكانیة في لیبیا أن خارج هاتین الجزیرتین البشریتین 

یبلغ ) الجفرة ، سرت ( السكانیة بشكل ملحوظ، ففي المنطقة الوسطى التي تشمل تنخفض الكثافة

) 225437(تقریبا، تنتشر على مساحة تقدر بنحو % 3.4نسمة بنسبة ) 178685(عدد السكان 

  . 2 في كل كم  نسمة1 - 1,5 بین تتراوح بكثافة سكانیة ،من مساحة لیبیا% 13.4 بنسبة 2كم

نسبة تضم فهي ) حوض فزان، الواحات الشمالیة ،  الكفرة :(تي تشملأما المنطقة الجنوبیة ال

 في 2كم لكل  نسمة7:  ما بینتتراوح بكثافة سكانیة ،عدد سكان لیبیاإجمالي تقریبا من % 10

  .  في منطقة الكفرة2كملكل  نسمة 1 إلى منطقة سبها

  التركیبة الریفیة الحضریة للسكان

في التعدادات العامة   والتعداد تعریفا للتجمعات الحضریة والریفیةاإلحصاء اعتمدت مصلحة 

 خمسة إلىتلك التجمعات التي تقع في مراكز البلدیات، وتلك التي یصل عدد سكانها :" للسكان بأنها

 المحالت الواقعة داخل  باإلضافة إلى، حتى وٕان لم تقع في مركز البلدیةأكثر نسمة فاآلف

  " . مخططات المدن

 أن إلىتشیر  األخیرة التعداداتبأسیسًا على ذلك فإن البیانات المتاحة عن حالة السكان    ت

، فقد بلغ معدل النمو الحضري خالل الفترة االرتفاعمعدالت نمو السكان الحضر في لیبیا تتمیز ب

% 88.2 إلى% 59.8 ارتفاع نسبة التحّضر من علیهمما ترتب تقریبا، % 3.9م 1973-2006

 عاملین إلى النسبیة لسكان الحضر واألهمیة في معدل النمو االرتفاعالفترة، ویرجع خالل تلك 

  -:رئیسیین هما
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ارتفاع معدالت الهجرة من األریاف إلى المدن وارتفاع عدد المحالت التي تجاوزت عتبة  )1(

 . نسمةفآلاالخمسة 

، حیث نجد أن المناطق لسكانا ةكثافتوزیع التباین المكاني في توزیع السكان الحضر بتأثیر   )2(

،  ، بنغازي طرابلس(ذات الكثافة السكانیة المرتفعة مرتبطة بوجود مدن كبیرة في إقلیمها مثل

 ).، والزاویة مصراته

   أن أغلب المناطق شهدت نموًا حضریًا كمیا متزایدًا في السنواتإلىلدراسات اتشیر بعض 

وبالتالي ، الحضریة في لیبیا هرمیة المراكز جد فجوة  فيأو مما ، خاصة في المدن الكبرىاألخیرة 

 مع قلة عدد المدن المتوسطة ، حجم السكان في المدن الكبرى وانخفاض في المدن الصغرىتنامى

  -:اآلتيالحجم، وما یمكن مالحظته على التركیبة السكانیة الحضریة في لیبیا 

لمدن الزیادة السكانیة أن النمو الحضري في لیبیا كان عشوائیًا ولم تستوعب مخططات ا  •

  .المتوقعة

ساب المدن المتوسطة وصغیرة  التخطیطیة على حاألقالیمتنامي ظاهرة المدن المهیمنة في   •

  .الحجم

ختناقات اال، البطالة، التلوث:  تزامن وتیرة التحّضر السریع مع المشكالت الحضریة مثل  •

 ولم یقتصر ،النمو العشوائي للمدن، ةاألساسیدمات الختدني مستوى ، السكن العشوائي، المروریة

 یتطلب علیهذلك على المدن الكبرى فقد وجدت هذه المظاهر في المدن المتوسطة الحجم، و 

 استكمال المشروعات إلى تبني خطط تنمویة لمعالجة هذه المشكالت برؤیة تهدف األمر

املة في تلك خلق فرص عمل حقیقیة للقوى العو العمرانیة في المدن الصغرى والمتوسطة، 

 تخفیض معدل نمو المدن الكبرى المهیمنة من خالل إلىٕاتباع سیاسة إنمائیة تهدف  و المناطق

  .األخرىتعزیز تنمیة المناطق 

  العوامل المؤثرة في التوزیع الجغرافي للسكان

توزیع السكان حسب الكثافة (    لقد حددت الظروف الطبیعیة مناطق الترّكز السكاني في لیبیا 

 إلى حد كبیر، حیث ُیعزى تركزهم في المناطق الشمالیة الغربیة والشمالیة الشرقیة إلى) فیاجغرا
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مة المناخ ووفرة المیاه وخصوبة التربة، وتشتتهم على شكل مستوطنات صغیرة متفرقة بالواحات مالء

  . یة او الصحر 

اني، ومناطق لتوزیعي للسكان جعل المناطق الوسطى والجنوبیة مناطق تخلخل سكاهذا النمط 

ن مراكز التوّطن وحیث إالسهول الساحلیة في الشمال الغربي والشمال الشرقي مراكز تركز سكاني، 

ممارسة نشاطهم لیة قد اعتمدت على مصادر المیاه الجوفیة الستغاللها او في الواحات الصحر 

 السیئ لهذا المورد یؤثر بسبب استنزافه على المدى الطویل، ومن ثم االستخدام، فإن االقتصادي

 مما ینتج عنه حدة التخلخل السكاني في تلك المناطق وما یترتب ،یكون دافعا على هجرة السكان

  .ف أمنیةاو  من مخعلیه

ت في ن نجحة لتنمیة المناطق النائیة أنها وإ    لقد تبّین من الجهود المبذولة في السنوات الماضی

 أنها لم تنجح في خلق تیارات هجرة عكسیة من إال ، المدنإلى األریافكبح تیارات الهجرة من 

من المكانیة  الریف، إلعادة توزیع السكان بما یتالءم وخلق توازن بین متطلبات التنمیة إلىالمدینة 

فقد ، رىجهة، وترّكز السكان في بعض المناطق بسبب إمكانات ومحدودیة الموارد من جهة أخ

 خلق إلى اعیة كبرى في تلك المناطق لم یؤداتضح أن تنمیة قطاع الزراعة بإنشاء مشروعات زر 

لم یتحقق ، و تجمعات سكانیة جدیدة مرتبطة بها ألنها كانت مشروعات إنتاجیة ولیست استیطانیة

اعي، بل  الصنأو في القطاع الزراعي االستثماریة بفعل او النمو السكاني في بعض المناطق الصحر 

 والتجارة؛ فتركز الكثافة السكانیة بالمدن واإلدارةدمات الخكان نتیجة لالستثمار في مجال  قطاع 

الخدمات والضغط على  تدني إلى مما أدى ، نقطة التشّبعإلىالكبرى في المناطق الشمالیة قد وصل 

 استنزاف المیاه إلىؤدي  سیاآلن، والتوسع في ممارسة النشاط الزراعي كما هو قائم الموارد البیئیة

 تبني سیاسات سكانیة إلعادة إلىمن ثم فالدولة في حاجة و ا الزراعة، علیهالجوفیة التي تعتمد 

 البشریة للمناطق في واإلمكاناتتوزیع السكان لتحقیق التوازن بین النمو السكاني والموارد الطبیعیة 

  .لسكانیة للتوزیع الجغرافي للسكان تحدید مالمح السیاسات اإلىإطار إستراتیجیة عامة تهدف 

  

   لتوزیع السكان جغرافیااإلستراتیجیةالمالمح 
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من خالل العرض السابق لحالة التوزیع الجغرافي للسكان في لیبیا اتضح أنه غیر متوازن، مما 

 ّحدة إلى على الموارد على المدى البعید في المناطق الشمالیة، كما أنه سیؤدي ایجعله یخلق ضغط

 وتشتت السكان في المناطق الوسطى والجنوبیة، وسوء استخدام ،تخلخل السكان على المدى البعید

فالسیاسة السكانیة ، ولذلك  وشرقااالشماالتجاه موارد المیاه في تلك المناطق سیدفع حركة السكان ب

  :المقترحة لمعالجة هذا الوضع تتمثل في ما یأتي

 اقتصاد المعرفةتبني سیاسة تنمویة تعتمد على . 

 العمل على رفع معدل النمو السكاني في  مناطق الوسط والجنوب. 

 توفیر الخدمات وفرص العمل بها. 

 تغییر نمط استغالل الموارد المائیة واستخدام األرض. 

  دمج سیاسة إعادة توزیع السكان ومعالجة مسالة الترّكز السكاني غیر المتوازن بین المناطق

  .وٕادماجها ببرنامج التنمیة المكانیة
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  السكان اللیبیون النشطون اقتصادیا وأوجه النشاط االقتصادي: البعد الرابع

  تمهید

سیاق توزیع السكان حسب مساهمتهم لیبیا وبالتحدید في  لم تحظ السیاسات السكانیة في 

یة وسوق العمل في لیبیا بالدراسات المتخصصة، شأنها في ذلك شأن الكثیر من القضایا االقتصاد

بالمجتمعات النامیة، األمر الذي جعل قدرا كبیرا من مواردها البشریة والمادیة تذهب هدرا نتیجة لقلة 

 الشاملة، موغرافیة في استراتیجیات التنمیة البشریةالدیو االجتماعیة والثقافیة االهتمام باألبعاد 

المتتبع للشأن السكاني وقضایا التنمیة في لیبیا ال یجد ما یسعفه من ُأطر تنمویة شاملة ومرجعیات و 

 بحیث یمكن ،ول حیاة السكان اللیبیین وخصائصهماتتندقیقة دیموغرافیة واقتصادیة واجتماعیة 

التي تعد مكونا و ات السكانیة المالئمة لخصائص المجتمع اللیبي السترشاد بها في إعداد السیاسا

التعدادات العامة للسكان وسجالت ما ورد بأساسیا من مكونات التنمیة المستدامة، ما عدا 

 والمسوح والتقاریر الصادرة عن الجهات الرسمیة وما احتوته من بیانات كمیة ،اإلحصاءات الحیویة

صائص الدیموغرافیة للسكان الخالمح السیاسة السكانیة ذات العالقة بتوظیفها لرسم مفي حاجة إلى 

  .ياالقتصادأقسام النشاط حسب اللیبیین النشطین اقتصادیا 

 15( أدبیات السكان المتوفرة ذات العالقة بتوزیعات السكان اللیبیین النشطین اقتصادیا توضح

والدیموغرافیة بعض یة التعلیمریة و على مختلف تصنیفاتهم المهنیة والنوعیة والعم) سنة فأكثر

تشخیصها وتحلیلها واستشراف مستقبلها، انطالقا من رؤیة علمیة یمكن هذا البعد المؤشرات المهمة ل

 ها، التي تقف وراءاألبعادلوقوف على جوانب القوة وأوجه القصور فیها، والتّعرف على تمكن من ا

قوامها الدین  مرجعیات محلیة ستنادا إلىاكادمیین وخبراء وطنیین امن منظور شمولي بجهود 

جسدتها دولیة اإلسالمي الحنیف، وارث ثقافي حضاري یجسد الهویة الوطنیة اللیبیة، وخبرات 

تجارب المجتمعات الرائدة في هذا المجال إقلیمیا وعالمیا لالسترشاد بها، حتى یمكن استثمار الموارد 

الرخاء، التقدم و السكان اللیبیین بحیاة  بما یعود على مي،بشكل علالبشریة والمادیة المتاحة والممكنة 

  .ویمّكن لیبیا من أن تصبح  عضوا مشاركا بفعالیة في المجتمع الدولي
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ل هذا البعد تحلیل توزیعات السكان اللیبیین النشطین اقتصادیا حسب ناو في سبیل هذه الغایة یت

النتائج النهائیة من واقع   تقریبان الزمنتقدر بعقدین م زمنیة  عن فترةاالقتصادي النشاط أقسام

 تم كلما دع1984 ما ورد بتعداد إلى اإلشارة، مع )م2006 -1995(للتعدادین العامین  للسكان 

لدیموغرافي االتي شكلت واقعهم  هذه الفترة من حیاة السكان اللیبیینقرب  نظرا لإلى ذلك،الحاجة 

خصائص  تناول  اثنین من الزمن مستقبال، وسیتمأو الحالي وربما سیمتد تأثیرها لعقد واالقتصادي

خالل تلك الفترة  االقتصادي النشاط أقسامتوزیع السكان اللیبیین النشطین اقتصادیا حسب النوع و 

 : على النحو التاليالزمنیة 

 .االقتصادي  النشاطأقساماللیبیین النشطین اقتصادیا حسب النوع و السكان توزیع  - 1

 .االقتصادي النشاط أقسام اللیبیین النشطین اقتصادیا حسب فئات العمر و السكانتوزیع  - 2

 .االقتصادي النشاط أقسامیة و التعلیم اللیبیین النشطین اقتصادیا حسب الحالة السكانتوزیع  - 3

 -: اللیبیینضاع السكانأو  اللیبیین النشطین اقتصادیا على السكانانعكاسات توزیع  - 4

  .االقتصاديالنشاط با علیمساهمة السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا ف)  أ( 

  . الوطنیةحجم القوة البشریة) ب(

  . بین السكان اللیبیینحجم التوظیف ) ج(

  .اإلعالة للسكان اللیبیین العاملین اقتصادیامعدل  ) د(

  .بین السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا معدل البطالة) ه(

  االقتصادي النشاط أقسام اللیبیین العاملین اقتصادیا حسب النوع و السكانیع توز : الأو 

 النتائج النهائیة للتعداد حسب)  سنة فما فوق15(بلغ عدد السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا 

عدد السكان إجمالي من % 23.35فردا یشكلون نسبة ) 1025083( م1995 للسكان لسنة العام

 یشغلون أنشطة اقتصادیة متنوعة، ویظهر ارتفاع نسبة نسمة) 4389739(یین البالغ عددهم اللیب

، بینما %81.40ون نسبة لیشك) 834 493(بدرجة كبیرة حیث بلغ عدد الذكور ن اإلناث الذكور ع

 أن هذه إالالعاملین اقتصادیا، اللیبیین من مجموع % 18.59بنسبة ) 190590( اإلناثبلغ عدد

 )90395(فردا، منهم ) 107494(ن الذین لم یسبق لهم العمل البالغ عددهم تشمل العطالیاألعداد 
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اللیبیین من مجموع % 15.90ناث بنسبة من اإل) 17099(، مقابل %84.09ذكور بنسبة من ال

فردا بنسبة ) 917589(ا هو في الواقع علین عدد العاملین فن عن العمل، ومن ثم فإالمتعطلی

وبذلك ، م1995 كما جاء بتعداد سنة %23.35ي عدد السكان اللیبیین ولیس إجمالمن % 20.90

ذكور بنسبة من الفردا ) 744098(فالتوزیع النوعي للیبیین العاملین اقتصادیا فعلیا هو عدد 

ویبدو واضحا ارتفاع نسبة الذكور %. 18.91بنسبة ) 173491( اإلناثعددكان ، و 81.09%

  : سواء من حیثاألعدادفي كل هذه  اإلناث عن

  من إجمالي % 81.40بوجه عام، حیث بلغت نسبتهم +)  سنة 15(اللیبیین العاملین اقتصادیا

 .عدد اللیبیین النشطین اقتصادیا

 من مجموع اللیبیین النشطین % 84.09عاطلین الباحثین عن العمل ألول مرة بنسبة ال

 .اقتصادیا

  اللیبیین النشطین اقتصادیامن مجموع% 81.09العاملین اقتصادیا فعلیا بنسبة . 

م اتساع الهوة بین 1995تظهر البیانات الواردة بالنتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة 

ة، مع أنه ال یوجد فرق كبیر في التركیب النوعي األنشطة االقتصادی في اغلب اإلناثالذكور و 

من % 49.18مقابل % 50.82ور بلغت بینت نتائج التعداد المشار إلیه أن نسبة الذك، فقد للسكان

 والعمل للجمیع دون تمییز التعلیمب االلتحاق  على توفر فرصعالوة عدد السكان اللیبیین، إجمالي 

ا الرجل، والجدول رقم علیه تتمتع المرأة بمزایا عمل ال یحصل األحیانللنوع؛ بل في الكثیر من 

لسنة  االقتصادي النشاط أقساما حسب النوع و  یبین توزیع السكان اللیبیین النشطین اقتصادی)14(

  )الجدول بالملحق. (م1995

 االقتصادنشاط  جهأو بمختلف  اإلناث  ارتفاع نسبة الذكور عن)14(  یتبین من الجدول رقم 

دمات الخدمات العامة و الخمن الجنسین في أعمال فعلیا العاملین اللیبیین اللیبي، ویالحظ ترّكز 

 المنتجة اقتصادیا، فقد بلغ عدد باألعمال والثقافیة والترفیهیة، في حین یقل تواجدهم االجتماعیة

فردا، وهذا العدد ال یمثل ) 111915(عدد مثال الزراعة والغابات والصید أنشطة اللیبیین العاملین ب

مالئمة مع أن هذه األنشطة االقتصادیة ا علیالعاملین فاللیبیین  من مجموع %12.19سوى 

ن إ، أما من حیث النوع ف وحرفیاالمجتمع اللیبي دیموغرافیا وجغرافیاكثیر من الفئات بائص لخص
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% 92.24 في مقابل% 7.76 حیث بلغت منخفضة جدااألنشطة بهذه  اإلناث نسبة انخراط

  .لذكورل

 المنتجة اقتصادیا ذات الطابع الفني األنشطةوال یختلف األمر كثیرا من حیث ترّكز العاملین ب

 والمحاجر واستخراج النفط المهني كما هو الحال بأنشطة الصناعات التحویلیة، وأعمال التعدینأو 

 من الجنسین مع استمرار ارتفاع نسبة الذكور األنشطةالعاملین بهذه اللیبیین تقل نسبة والغاز، حیث 

العاملین قد بلغ عدد ، فالروافد األساسیة لالقتصاد الوطنياحد تعد ا عن نسبة اإلناث مع أنه

ا، وترتفع علیمن مجموع اللیبیین العاملین ف% 8.15فردا بنسبة ) 74808(بالصناعات التحویلیة 

، ویبدو واضحا تدني %13.52نسبة اإلناث كانت ، بینما %86.48إلى لتصل نسبة الذكور بینهم 

اعات تتسم  العاملة اللیبیة في أنشطة الصناعات التحویلیة، وهذه األنواع من الصنةمساهمة القو 

بالحاجة إلى فنیین وعمال مهرة باإلمكان التوسع فیها لتوطین الخبرة وخلق مواطن شغل وسد 

، وهي لیست صناعات إنشائیة  بل وربما التصدیر للدول المجاورةالحاجات الضروریة للمجتمع

لى ، عالوة عتحتاج إلى تقنیات عالیة ومخترعین ومهندسین على درجة عالیة من التخصص الدقیق

  .توفر المواد األولیة للكثیر من الصناعات بالبالد

الذي یعد النشاط األهم بالنسبة لقطاع التعدین والمحاجر واستخراج النفط والغاز وكذلك الحال 

% 2.10فردا، ویساهم في استیعاب نسبة ) 19285(بلغ عدد العاملین به  باالقتصاد اللیبي، فقد 

ا، وهي بطبیعة الحال نسبة متدنیة بالنظر إلى تعدد مجاالت العمل علیالعاملین فاللیبیین من مجموع 

 أم إداریة أم فنیة أمبهذا النشاط وانتشارها في مختلف المناطق اللیبیة سواء كانت أعمال میدانیة 

 على بشكل أساسيخدمیة، إال أن سیاسة التوظیف التي تتبناها الشركات العاملة في لیبیا تعتمد 

 تجلبها من الخارج بما في ذلك األعمال الفنیة جر من دول شرق آسیا وٕافریقیارخیصة األالعمالة 

 وخاصة في ظل تهاون الخدمات والمناولة خاصة في مجاالت النفطحتى البسیطة والحرفیة و 

ترتفع األنشطة وفیما یتعلق بالتوزیع النوعي لهذه األجهزة ذات العالقة في التعاقد مع هذه الشركات، 

ى تقریبا فكانت األخر  عن اإلناث ارتفاعا كبیرا كما هو الحال في سائر مجاالت العمل نسبة الذكور

من اإلناث، وربما یكون للفارق النوعي هنا ما یبرره إذ أن % 3.52ذكور في مقابل % 96.47

 عن المدن أو اً بعیدیقع منتشرة بین مختلف المناطق، والعدید منها األنشطة مواقع العمل بهذه 

  .المحاجر والحقول النفطیةأنشطة اآلهلة بالسكان خاصة المناطق 
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السكان من مجموع % 1.84فردا یساهمون بنسبة ) 16949(وفي نشاط التشیید والبناء یعمل 

إناث، % 3.66مقابل % 96.34ة نسبالهم من الذكور حیث بلغت ا، وجلّ علیاللیبیین العاملین ف

مة هذا النشاط للذكور، ولكن  غریبا نظرا لمالءمرافي هذا النشاط ال یعدو أ اإلناث وانخفاض نسبة

 الكبیر لنسبة اللیبیین االنخفاض  إعادة النظر في سیاسات سوق العمل هو إلى الذي یحتاج األمر

على مدى العقدین عن العمل  ا توقفاألعمال التشیید والبناء؛ في الوقت الذي لم تشهد هذه مجاالتب

المعروف في لیبیا تواجد العمالة غیر الوطنیة الدائم بهذه ین من القرن العشرین، ومن األخیر 

ة في غیاب شبه كامل للجهات واالقتصادییرسمون سیاساتها الفنیة هم الذین ؛ بل غالبا األعمال

 الرقابیة الرسمیة، وترتب على ذلك تّشوه في النمو العمراني غیر المخطط بوسط األجهزةالمعنیة و 

 صیانة بعض المباني تحت رحمة أو إنشاء إلىفي حاجة هم  الذین اداألفر المدن وأطرافها، وترك 

وغالبا ما یكونوا غیر لیبیین، المتحكمین بهم اللیبیین أو غیر اللیبیین  ا سرةالسمأو  األجنبیةالعمالة 

األمر الذي عمل على تقلص أعداد اللیبیین بهذا النشاط وازدیاد عزوفهم عنه في ظل الحصول 

  . على أموال من الدولة بطرق مختلفة

من مجموع اللیبیین % 3.28فردا یشكلون نسبة ) 30123(یضم قطاع الكهرباء بالنسبة لو 

، %4.59مقابل % 95.40 لتسجل أیضابدرجة كبیرة بینهم ر ا، وترتفع نسبة الذكو علیالعاملین ف

خلل دیموغرافي ینم عن وجود  ا سلبیامؤشر  اإلناث ولكن في هذا الموضع یعتبر تدني مشاركة

 والوظائف بهذا القطاع مناسبة للعنصر النسائي سواء من حیث األعمال، فغالبیة نوعي اقتصادي

یكمن في درجة االنخفاض م فالتفسیر الممكن منطقیا لهذا  العمر، ومن ثأوالتأهیل أو مواقع العمل 

، حیث التكدس الكبیر الذي جعل  والصحةالتعلیم إلىألعمال معینة غالبا ما تتّجه  اإلناث تفضیل

رث إلنتاج ذه األوضاع ، وهمن هذه المجاالت أشبه ببرامج الضمان االجتماعي والرعایة االجتماعیة

اإلعالمي المنادي طاب الخلحراك المهني للمرأة رُغم الشعارات الزائفة و ثقافي تقلیدي یحد من وتیرة ا

لذلك  الحناجر كما هو الحال في سائر النظم الدكتاتوریة؛ و یتجاوزالذي ال و ین المرأة تمكاة و او المسب

لمزید من بدأت مشاركة المرأة في االقتصاد الوطني ومشروعات التنمیة مشاركة زائفة تحتاج إلى ا

سیاسات ناجعة تعمل على تفعیل دور المرأة في األعمال  العلمي إلیجادالتقییم والبحث الرصد و 

  .المناسبة لها فعلیا
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 وخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق ،دمات المتعلقة بهاالخوفیما یتعلق بتجارة الجملة والتجزئة و 

ا، علیمن مجموع اللیبیین العاملین ف% 8.93فردا یمثلون نسبة ) 82000(بلغ عدد العاملین بها 

في حین  اإلناث،من % 3.58مقابل % 96.41وترتفع نسبة الذكور بینهم بدرجة كبیرة حیث بلغت 

فردا من قوة العمل اللیبیة، یشكلون نسبة ) 62215(صالت ایضم قطاع النقل والتخزین والمو 

جدا بهذا متواضعة  اإلناث شاركةا، وال تزال نسبة معلیمن مجموع اللیبیین العاملین ف% 6.78

 %3.67 یتعدذكور بینما لم % 96.33 التوزیع النوعي للعاملین بهذا القطاع النشاط حیث سجل

  . إناث

) 19481(وفي مجال المصارف ومؤسسات التمویل والتأمین بلغ عدد العاملین من الجنسین 

% 81.06وقد بلغت نسبة الذكور ، %2.12بنسبة یساهم في استیعاب القوة العاملة اللیبیة ، فردا

رُغم  اإلناث في هذه األعمال إناث، ویظهر واضحا انخفاض نسبة انخراط% 18.93في مقابل 

  .لعمل المرأةمناسبتها 

فردا بنسبة ) 4487( غیر مبینة أووقد بلغ عدد العاملین بأنشطة غیر واضحة التصنیف 

% 5.19مقابل ، %84.09 ا غالبیتهم من الذكور بنسبةعلیمن مجموع اللیبیین العاملین ف% 0.05

فردا یمثلون ) 107494(ل مرة فقد بلغ عددهم و ناث، أما المتعطلون الباحثون عن عمل ألمن اإل

  .من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا% 10.48نسبة 

ة صائص الدیموغرافیالخ حدثت بعض التغیرات الطفیفة على )م2006(وفي العقد التالي   

 ، والفارق النوعياالقتصادي،المساهمة بالنشاط درجة لقوة العمل اللیبیة من حیث واالقتصادیة 

 انخفاض نسبي للفارق إلىأدت هذه التغیرات قد ، ف عامة اللیبياالقتصادعلى هیكل انعكست 

 المختلفة على االقتصاديجه النشاط بأو النوعي في صفوف القوة العاملة اللیبیة من حیث مشاركتها 

 بالنسبة النخراطهم اإلناث بین الذكور و اً  من الناحیة النظریة، ولكن مع ذلك ال یزال الفرق كبیر األقل

 الذي یفرض تساؤال مهما األمرفي أعمال معینة،  اإلناث ر تركزا واستمر ،بمؤسسات العمل المتباینة

یة التعلیم المؤسسات االتي تعّج بهناث  اإل الهائلة مناألعداد ذات التعلیممفاده أین تذهب مخرجات 

  تواجد الذكور بها؟بكثیر مراحلها بدرجة تفوق تخصصاتها و على مختلف 
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ا ی تحلیل توزیع السكان اللیبیین العاملین اقتصادإلىللوقوف على هذه المعطیات تدعو الحاجة 

اللیبیین النشطین تحلیل توزیع السكان ة بذات السیاق المتبع في األنشطة االقتصادیعلى مختلف 

  ).م1995(اقتصادیا لتعداد 

فردا حسب النتائج النهائیة للتعداد ) 1675880(قد بلغ عدد السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا ل

عدد السكان اللیبیین البالغ إجمالي من % 31.63م، یشكلون نسبة 2006العام للسكان لسنة 

ن اإلناث  متنوعة، وترتفع نسبة الذكور عنسمة، یشغلون أنشطة اقتصادیة) 5298152(عددهم 

بنسبة ) 477472( اإلناث، بینما بلغ عدد%71.51بنسبة ) 1198408( الذكورحیث بلغ عدد

 ةمن مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا، وقد تحقق تقلیص الهوة النوعیة بدرجة ملحوظ% 28.49

  :عن العقد السابق على النحو التالي

 %71.51: م 2006   -  %81.40:  م1995 اقتصادیا ن العاملینسبة الذكور  -

 %28.49: م 2006   -  %18.59: م1995العامالت اقتصادیا   اإلناث نسبة -

  

ة االقتصادیصائص الدیموغرافیة الخت علمیة دقیقة عن الولكن هذه المؤشرات ال تعطي دال

للسكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، لكونها تتضمن المتعطلین الذین لم یسبق لهم العمل البالغ 

لغت إذ ب بینهم من الذكور األكبر، والنسبة %20.33فردا یشكلون نسبة ) 340786(عددهم 

من مجموع اللیبیین المتعطلین الذین لم یسبق لهم العمل، من اإلناث % 25.99مقابل % 74.01

ن العدد الحقیقي للیبیین وبالتالي فإ البدیهي أن تؤثر تلك النسبة على قیمة المؤشرات التحلیلیة؛ ومن

من مجموع % 79.66 یشكلون نسبة ،فردا) 1335094 ( في الواقعا هوعلیالعاملین اقتصادیا ف

عدد لي إجمامن % 25.19ا هي علیاللیبیین العاملین اقتصادیا؛ بمعنى أن نسبة العاملین اقتصادیا ف

كما وردت بالتعداد المشار إلیه، ومن ثم تكون النسبة النوعیة % 31.63السكان اللیبیین ولیست  

  %.29.13ذكور مقابل % 70.78م هي 2006ا لسنة علیللعاملین ف

ة واالقتصادیق بعض التقدم لسد الفجوة النوعیة للخصائص الدیموغرافیة یهذه النتائج تحقتبین 

% 81.40 والتي كانت لدى الذكور ةملین اقتصادیا مقارنة بفترة التعداد السابقللسكان اللیبیین العا

من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا، وبالرُغم من استمرار ارتفاع نسبة % 18.59وبالنسبة لإلناث 
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 الذین لم یسبق لهم ین العاملین اقتصادیا، والعاطلینفي عدد السكان اللیبی اإلناث الذكور عن

ذكر في التركیب النوعي للسكان، فقد  بینت نتائج ال یوجد فرق یُ فعلیا ف، والعاملین اقتصادیا العمل

وقد ازداد ، 103مسجلة نسبة نوعیة قدرها % 50.73م أن نسبة الذكور بلغت 2006تعداد 

 من % 50.82التعداد السابق حیث كانت نسبة الذكور بالتركیب النوعي قلیال عن انخفاض الفرق 

 والتدریب والعمل أمام المرأة بمختلف التعلیم على إتاحة فرص عالوة عدد السكان اللیبیین،  إجمالي

 .المناطق

في توزیع اللیبیین العاملین اقتصادیا عن العمل ن یال شك أن الفرق الناتج عن احتساب المتعطل

االعتماد ن إصائص الدیموغرافیة للقوة البشریة اللیبیة، ومن ثم فالخله تأثیرات سلبیة على حقیقة 

طین  نتائج غیر دقیقة من شانها أن تزید في تضلیل المخطإلىعلى المؤشر السابق سیؤدي حتما 

 یبین توزیع السكان اللیبیین النشطین )15( استراتیجیات التنمیة المستدامة، والجدول رقم وواضعي

  )الجدول بالملحق(.م2006 كما ورد بتعداد االقتصادي النشاط قسامأاقتصادیا حسب النوع و 

اللیبیین لسكان حول ا یمكن مالحظة عدة خصائص دیموغرافیة )15( الجدول رقم إلىبالنظر 

  -:النشطین اقتصادیا من حیث

 كان علیهاقل مما ، إال أنه ةاألنشطة االقتصادیبسائر  اإلناث استمرار ارتفاع نسبة الذكور عن -1

 .)م1995 (یاتتسعین فترة الفي

ا من علیالعاملین فمختلف أوجه النشاط االقتصادي بالنسبة للیبیین دمي على الخغلبة الطابع  -2

االجتماعیة والثقافیة دمات الخدمات العامة و الخالجنسین، فقد ازداد ترّكزهم في أعمال 

  .قتصادیاالمنتجة اباألنشطة الكبیر في انخراطهم االنخفاض ، مقابل والترفیهیة

 یتبین أن عدد االقتصادي النشاط أقسام حسب النوع و فعلیاومن خالل تحلیل توزیع العاملین 

، فعلیامن مجموع العاملین % 8.84فردا یشكلون نسبة ) 118408(العاملین بالزراعة والصید بلغ 

اللیبیین  من مجموع %16.04نسبة اإلناث  ، في حین لم تتعد%83.93 بینهم وتبلغ نسبة الذكور

 العاملین اقتصادیا بالفعل، ویالحظ حدوث تغیرات ملحوظة من حیث تقلص أنشطة الزراعة في لیبیا

م مقابل 2006سنة % 3.35نسبة حیث بلغت  في العقد السابق علیهعما كانت بدرجة كبیرة 

  .م1995سنة % 12.19
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  م نسبة2006 سنة  فيالذي سجلللعاملین اقتصادیا كذلك الحال فیما یتعلق بمتغیر النوع 

% 92.24 )م1995 (یاتتسعینفترة اللإلناث، بینما كان في  %16.04للذكور مقابل % 83.93

هو تغیر سلبي یشیر ) النوعي(األخیر  أن التغیر إال، اإلناثلدى % 7.76لصالح الذكور مقابل 

  . ازدیاد متواضع في ممارسة النساء إلعمال الزراعة والصیدإلى

 ریادة اللیبیین لها، فنشاط صید إلىة المنتجة فهي ال زالت تفتقر االقتصادیألنشطة اأما 

 عدد العاملین بهذا یتجاوزالضئیلة من حیث استیعاب القوة العاملة إذ لم األنشطة  یعد من األسماك

م من ، بالرغُ فعلیااللیبیین العاملین إجمالي من % 0.08 نسبتهم تتجاوزفردا ال ) 114(سوى النشاط 

ذات األصناف الجیدة البیئة المحیطة تجود على اللیبیین بخیرات وفیرة من الثروة السمكیة أن 

، ومناخ  تقریباكم) 2000(مسافة المطل على البحر المتوسط لاللیبي طول الشاطئ ة، نظرا لختلفالم

كون  به، ومن حیث النسبة النوعیة یكاد یاألسماكفر أنواع وكمیات عدیدة من اتو ساعد على معتدل 

  .بهذا النشاط% 2.96فنسبة اإلناث لم تتعد كلهم من الذكور تقریبا 

وبالنسبة ألعمال التعدین والمحاجر بما في ذلك استخراج النفط والغاز، فقد بلغ عدد العاملین 

من الذكور % 93.67، منهم من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا%2.56 فردا بنسبة) 34109(

م التي 1995 عن النسبة الواردة بتعداد سنة ا طفیفا، محققا بذلك ازدیاداإلناثمن % 6.33مقابل 

 في عدد االزدیادفي الغالب ناجم عن  هذا الفرق أنیاد ال یذكر خاصة ، وهو ازد%2.10كانت 

أعمال ویقل تواجد اللیبیین العاملین اقتصادیا في هذه المجاالت بالرغم من السكان بین الفترتین، 

توفر الموارد الطبیعیة وأیضا  ،التي تتطلب إنتاج المحاجر والتعدینفي المجتمع  المتنامیة شاءاتاإلن

 اللیبي، وفي االقتصاد على أن النفط والغاز یعد من أهم موارد عالوة بمختلف المناطق في لیبیا؛ 

الكثیر لكن ریجین من المعاهد والجامعات المتخصصة في هذه العلوم و الخذات الوقت ازدیاد أعداد 

تواجد األنشطة فإن ذه بهأعداد البطالة المقنعة؛ وعلى صعید المشاركة النوعیة الیزال ضمن منهم 

زادت مشاركتهن حیث ، اإلناث بدرجة كبیرة، ولكن حصل تقدم متواضع في وضع مرتفعالذكور 

  .عن الفترة السابقة %2.81نسبة ب

من مجموع % 2.41فردا بنسبة ) 32236(بلغ عدد العاملین في أعمال التشیید والبناء و 

، ویبدو اإلناثمن % 4.65مقابل % 95.34اللیبیین العاملین اقتصادیا، وتبلغ نسبة الذكور بینهم 

صائص البیولوجیة للمرأة الخ إلىبهذا النشاط وهو أمر طبیعي بالنظر  اإلناث واضحا قلة مشاركة
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 الجدیر بالمالحظة األمر، ولكن األعماله لة هذاو  التقلیدیة لمز األنماط دةالعاملة خاصة في ظل سیا

ال  النسبي لهذا القطاع في استیعاب القوة العاملة عن فترة التعداد السابق التي كانت االزدیادهو 

، وكذلك الحال فیما یتعلق بانخفاض بسیط فعلیاالعاملین اللیبیین من مجموع % 1.84تتجاوز نسبة 

، ومع ذلك فان عن الفترة السابقة% 1.10خفاضا قدره نسبة الذكور انحیث سجلت النوع في نسبة 

 جدوى لنسبة انخراط اللیبیین العاملین اقتصادیا بالفعل في هذا النشاط غیر ذي االزدیادهذا 

من قوة % 2.41ستوعب قد ااقتصادیة وال یساعد على دعم عملیات التنمیة؛ فإذا كان هذا القطاع 

 في هذا النشاط في ظل التنامي المستمر الذي شهده هذا باألعمالیقوم الذي العمل اللیبیة فمن 

  غیر ناجم عن تخطیط حضري متوازن؟جله حتى ولو كان األخیرین  ینالنشاط في العقد

% 94.70فردا، وتبلغ نسبة الذكور منهم ) 39603(أما قطاع الكهرباء والمیاه والغاز فقد ضم 

من مجموع اللیبیین العاملین % 2.96یعاب ، ویساهم هذا القطاع في استاإلناثمن % 5.29مقابل 

من % 3.28 مظهرا تراجعا عن العقد السابق حیث كانت نسبة مساهمة هذا القطاع لقوة العمل فعلیا

قلیال عن النسبة السابقة  اإلناث ، وعلى صعید النوع ازدادت مشاركةفعلیامجموع اللیبیین العاملین 

جملة والتجزئة وٕاصالح المركبات ذات المحركات ، وبالنسبة ألنشطة تجارة ال%4.59البالغة 

فردا ) 100865(األنشطةجات الناریة والسلع الشخصیة والمنزلیة فقد بلغ عدد العاملین بهذه اوالدر 

من مجموع العاملین بها، وتشكل % 3.51مقابل % 96.49من الذكور بنسبة ) 97333(منهم 

، وفي هذا الموضع ال یمكن المقارنة مع علیافمن مجموع اللیبیین العاملین % 7.55األنشطة هذه 

لرصد وتحلیل مظاهر التغیر بسبب فصل أعمال المطاعم والمقاهي ) م1995(نتائج التعداد السابق 

 المؤكد هو تزاید نسبة الذكور عن األمر أن إالم، 2006في تعداد األنشطة والفنادق عن هذه 

ن في أعمال  المنخرطو  الوطني، أماتصاداالقفي هیكل األنشطة هذه مردود ، وتواضع اإلناث

مقابل % 85.22فردا، یشكل الذكور منهم ) 4930(الفنادق والمطاعم والمقاهي فقد بلغ عددهم 

 ،العاملین اقتصادیامن % 0.36األنشطة مساهمة هذه نسبة ، وال تتعدى  من اإلناث14.78%

لالقتصاد  امصدر الخدمات السیاحة و ستغراب فالبالد ال تعتمد على أنشطة االوهذه النسبة ال تثیر 

لى أن العاملین  باإلضافة إ المتقدمة؛أو النامیة األخرىكما هو الحال في اغلب المجتمعات الوطني 

، وفي األنشطةهم في الغالب من غیر اللیبیین، ثم تواضع مشاركة النساء في هذه األنشطة بهذه 

ثقافة السائدة بالمجتمع اللیبي التي تعكس درجة  حد كبیر بالإلىكلتا الحالتین یبدو أن ذلك مرتبط 
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 دون ممارسة االحفهذان العامالن  ،المحافظ فیما یتعلق بالنساءاالتجاه  و ،التفضیل لدى الذكور

  .على نطاق واسع األعمالاللیبیین النشطین اقتصادیا لهذه 

) 64535(األنشطة عمال النقل والتخزین والمواصالت بلغ عدد العاملین بهذه أوفیما یتعلق ب

من مجموع اللیبیین % 5.23نسبة اإلناثفي حین تبلغ % 94.77فردا، یشكل الذكور منهم نسبة 

مسجلة انخفاضا ملحوظا لمساهمة % 4.83 اللیبي باالقتصاد األعداد، ومساهمة هذه فعلیاالعاملین 

 فعلیا للعاملین ، ولكن من حیث التوزیع النوعي%6.78هذا النشاط عن العقد السابق التي كانت 

لإلناث؛ مما یعني % 3.66مقابل % 96.33فقد انخفضت نسبة مساهمة الذكور قلیال حیث كانت 

  . اإلناثحدوث ارتفاع تدریجي في نسبة مساهمة 

من مجموع اللیبیین % 3.53فردا بنسبة ) 47190(وقد بلغ عدد العاملین بالصناعات التحویلیة 

، وما %8.23نسبة اإلناث، بینما بلغت %91.77ور بینهم فكانت ، وترتفع نسبة الذكفعلیاالعاملین 

 الوطني في االقتصادیمكن مالحظته حول خصائص اللیبیین العاملین اقتصادیا الدیموغرافیة وحالة 

 المجتمعات في تقدمها هو تراجع مساهمة الصناعات التحویلیة علیههذا النشاط الحیوي الذي تّعول 

، فقد كانت نسبة العاملین بهذا النشاط تشكل %4.62 بنسبة  من الضعفرأكث اللیبي باالقتصادفي 

العامالت  اإلناث تغیر النوعي انخفضت نسبةم، وبالنسبة للفعلیامن مجموع العاملین % 8.15

  %.13.51بالصناعات التحویلیة عن العقد السابق الذي بلغت فیه مشاركتهن نسبة 

فردا یشكل الذكور منهم ) 17908(بها غ عدد العاملین الوساطة المالیة بلفیما یتعلق بأعمال و 

في هذا  اإلناث ویظهر ارتفاع ملحوظ لنسبة، % 19.81ة اإلناث، وبلغت نسب%80.15نسبة 

 رمزي ال ذا النشاط بشكل عام  لهاالقتصادي أن المردود إال، األخرى العمل مجاالتالنشاط عن 

جه أو یا، وربما المساهمة في تحریك بعض  فرص عمل للنشطین اقتصادإیجاد سوى ایضیف جدید

ت الذي استوعب  كثیرا في نشاط العقارااألمر حد ما، وال یختلف إلى األنشطة االقتصادیة

من من اإلناث % 17.89مقابل % 82.11 نسبة الذكور منهم فردا، حیث بلغت) 11663(

  .فعلیامجموع اللیبیین العاملین 

، اإلجباري االجتماعي العامة والدفاع والضمان اإلدارة تمجاال كبیرا في االختالفبینما یظهر 

لإلناث، % 12.34للذكور مقابل % 87.65فردا، بنسبة ) 344654(فقد بلغ عدد العاملین بها 



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 78

تهم إذ تفوق نسبكالمعتاد دمیة الخ المجاالتوما یمكن مالحظته هو ارتفاع نسبة اللیبیین العاملین ب

 تدني  باإلضافة إلى،فعلیامن مجموع اللیبیین العاملین % 25.81ربع القوة العاملة حیث بلغت 

 عمل مالئمة للمرأة بیولوجیا ومهنیا واجتماعیا، ویمكن أن نستشف مجاالتبها وهي  اإلناث مساهمة

هنیة  العتبارات ماألنشطة االقتصادیةمن هذا تعزیز للرأي السابق حول درجة التفضیل لممارسة 

 حیث بلغ عددهم التعلیمكما یظهر ارتفاع كبیر في انخراط اللیبیین ب؛ واجتماعیة وثقافیة

 وهو یعد احد ،للذكور% 36.58في مقابل % 63.31منهم نسبة  اإلناث فردا، تشكل) 411454(

عن الذكور، وبطبیعة الحال هذا أمر  اإلناث  العمل التي شهدت ارتفاع نسبةمجاالتاثنین من 

 العمل مجاالت ولم تتغیر نظرة المجتمع حیال مشاركة المرأة في ، في لیبیا منذ عقود طویلةمعروف

 الذي األمر والصحة، وفي واقع التعلیمیفضلن ممارسة أعمال الزلن النساء ، فالمختلفة بدرجة كبیرة

كنتاج  باألسرة االجتماعیةبل هم الرجال على مختلف مكانتهم وحدهن یقف وراء ذلك لیست النساء 

للثقافة التقلیدیة السائدة بالمجتمع اللیبي شأنه في ذلك شأن العدید من المجتمعات العربیة؛ وتجدر 

حبذا لو ساهمت هذه ف، فعلیامن اللیبیین العاملین % 30.81 یضم التعلیمأن قطاع إلى المالحظة 

ثل في تكدس أعداد  تمیة جیدة، ولكن واقع الحال یبین خالف ذلكتعلیمعداد مخرجات إالكوادر في 

كبیرة ضعیفة التأهیل بمؤسسات التعلیم المختلفة، والكثیر من هذه اإلعداد یستخدم كافة السبل التي 

 إلى الذي یدعو األمر، تجعله یتحصل على مرتب شهري دون ممارسة أعمال التدریس والتدریب

  .تعلیم في لیبیاللالتفكیر الجاد في السیاسة السكانیة 

عن الذكور هو قطاع الصحة والضمان  اإلناث  الذي شهد ارتفاع نسبةوالقطاع الثاني

هذا ضم فقد ،  اللیبیة مع أنه اقل كثیرا من حیث القدرة على استیعاب القوة العاملةاالجتماعي،

من ذكور % 45.32مقابل في % 54.32 اإلناث بینهم فردا، وتبلغ نسبة) 68498(المرفق 

 االجتماعي في مجملها نسبة عملتمثل نسبة العاملین بالصحة والو ، فعلیامجموع اللیبیین العاملین 

  . فعلیامن مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا% 5.13

 فهي ال تختلف كثیرا عن سائر األخرى والشخصیة االجتماعیةدمات الخأما خدمات المجتمع و 

 توفیر فرص عمل من حیث الفارق النوعي لصالح الذكور، ومدى المساهمة في األنشطة األخرى

بینما % 86.76نهم كل الذكور مفردا یش) 24200(األنشطة، فقد بلغ عدد العاملین بهذه للیبیین

 حیث االقتصادي متواضعة في النشاط األنشطة بنسبة، وتساهم هذه %13.23نسبة اإلناثكانت 
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 ال تكاد  فهيباألسراصة الخدمة المنزلیة الخ أفراد، وفیما یتعلق بأعمال خدمات %1.81بلغت 

 نسبة تتجاوز، وال %89.03فردا جلهم من الذكور بنسبة ) 465(تذكر، فقد بلغ عدد العاملین بها 

، وكذلك الحال بالنسبة فعلیامن مجموع اللیبیین العاملین % 0.023العاملین بها من الجنسین 

 فردا بنسبة )185(هم  والسفارات فقد بلغ عددواإلقلیمیةت الدولیة للعاملین بالمنظمات والهیآ

للذكور مقابل % 84.86، وتبلغ النسبة النوعیة فعلیامن مجموع اللیبیین العاملین % 0.013

فردا یمارسون أنشطة غیر واضحة ) 13312(كما یوجد . األعمالبهذه  اإلناث من% 15.13

  .اإلناثمن % 25.95من الذكور، % 74.04 غیر مبینة منهم أوالتصنیف 

  لعاملین اقتصادیا حسب فئات العمر وأقسام النشاط االقتصاديتوزیع اللیبیین ا: ثانیا

م أن إجمالي عدد اللیبیین العاملین 1995أظهرت النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة 

نسمة بما في ذلك العاملین بأنشطة غیر واضحة التوصیف أو غیر ) 1025083(اقتصادیا بلغ 

نسمة من ) 190590(ة إلى الباحثین عن العمل ألول مرة، منهم مبینة أثناء فترة التعداد، باإلضاف

من إجمالي عدد % 23.4اإلناث، وتمثل نسبة اللیبیین العاملین اقتصادیا من الذكور واإلناث 

یبین توزیع السكان اللیبیین العاملین ) 16(نسمة، والجدول رقم ) 4389739(اللیبیین البالغ عددهم 

ت العمریة وأقسام النشاط االقتصادي حسب نتائج التعداد العام للسكان اقتصادیا حسب النوع والفئا

 ومن البدیهي أن نسبة التحاق األفراد العاملین اقتصادیا ومعدل أدائهم تختلف من ،م1995لسنة 

فترة زمنیة ألخرى حسب المدى العمري للسكان العاملین اقتصادیا الذي حدد بخمس سنوات في 

 .ذكورن، ویمكن الوقوف على ذلك من خالل البیانات الواردة بالجدول المالتعدادات العامة للسكا

  )الجدول بالملحق(

هم أألكثر )  سنة29- 25(من الفئة العمریة العاملین أن األفراد ) 16(یتبین من الجدول رقم   

األنشطة االقتصادیة المختلفة والباحثین عن العمل، حیث بلغ عدد األفراد العاملین بانخراطا 

من مجموع السكان اللیبیین العاملین % 21.9فردا یشكلون نسبة ) 224761(اقتصادیا منهم 

وهذه النتائج تشیر إلى ارتفاع % 72.0بنسبة ) 161939(اقتصادیا، وقد بلغ عدد الذكور بینهم 

عاملین اقتصادیا وانخفاض نسبة اإلناث على الرغم من أنها مرحلة عمریة مبكرة نسبة الذكور ال

ط العمر عن تنخفض فیها أعباء الحیاة االجتماعیة بالنسبة لإلناث خاصة بالنظر إلى تأخر متوس

ومن جهة ثانیة ترتفع نسبة الباحثین عن .  سنة هذا من جهة28.2الذي بلغ في تلك الفترة الزواج 



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 80

تقریبا من مجموع % 82 مرة على مستوى النوع في هذه الفئة العمریة حیث بلغت العمل ألول

من % 11.3الباحثین عن عمل، إال أنها على مستوى النوع تنخفض كثیرا لدى اإلناث فكانت 

الفئة العمریة من ن اقتصادیا  العاملو  أما األفراد،مجموع الباحثین عن عمل من هذه الفئة العمریة

من مجموع اللیبیین % 17.2فردا یشكلون نسبة ) 177318(د بلغ عددهم سنة فق) 34- 30(

، أي أن مساهمة الذكور في األنشطة االقتصادیة تتناسب طردیا %75.9العاملین اقتصادیا، بنسبة 

  .مع تقدم العمر

ن ، فقد بلغ عدد السكان اللیبیی) سنة24-20(الفئة العمریة من األفراد یأتي    وفي المرتبة الثالثة 

من مجموع % 16.8فردا، یشكلون نسبة ) 172135(العاملین اقتصادیا من هذه الفئة العمریة 

من مجموع % 76.3السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، وترتفع نسبة النوع لصالح الذكور فبلغت 

 ألول األفراد العاملین اقتصادیا من هذه الفئة العمریة، وبشكل عام ترتفع نسبة الباحثین عن العمل

، %80.1كور الذمن مجموع أفراد هذه الفئة العمریة، ویشكل% 33.0مرة في هذه الفئة حیث بلغت 

الوقت مبكر والزال بعد هم تعلیم لم یستكملوا األفراد في هذا العمر یكون اغلب ویبدو ذلك منطقیا إذ

   .لبحث عن العمل بالنسبة للكثیر منهمل

حیث )  سنة64-60(هي الفئة العمریة ف األنشطة االقتصادیة ب انخراطااألقل   أما الفئات العمریة 

عدد  إجمالي من % 2.9، ال یشكلون سوى نسبة فردا) 30190(ملین اقتصادیا منهم بلغ عدد العا

، %3.81 نسبة اإلناث بینهم تتجاوز، وغالبیتهم من الذكور فلم سكان اللیبیین العاملین اقتصادیاال

عدد السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا جمالي قارنة بالنسبة العامة إلوهذه النسبة المنخفضة جدا م

الكثیر من مواطن لعاملین اقتصادیا مع تقدم العمر و لها ما یبررها، ففي هذه السن تنخفض نسبة ا

 االختیاري على قانون التقاعد عالوة ، )سنة 60(العمل یسري فیها قانون التقاعد ببلوغ العامل عمر 

خدمة فما فوق في بعض المؤسسات، ولذلك ربما تكون فئات ) سنة 20( بعد قضاء مدة الذي یبدأ

 الذي االختیاري منهم من فضل التقاعد أو، )سنة 60(سن التقاعد كثیرة شملها التقاعد أما ببلوغها 

 المرض والوفیات التي حاالت أیضا االعتبار في األخذخدمة، مع ) سنة 20(یبدأ بعد انتهاء مدة 

، باإلضافة إلى انخفاض نسبة هذه الفئة عادة ما تزداد انتشارا وترتفع معدالتها مع تقدم العمر

  .العمریة بالمجتمع مقارنة بالفئات العمریة األخرى
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 بالفئة األفراد هم األنشطة االقتصادیة مشاركة في األقل  وفي المرتبة الثانیة من حیث النسبة 

فردا، اغلبهم من الذكور حیث بلغت نسبتهم ) 37106(، فقد بلغ عددهم  ) سنة19 -15(العمریة 

هذا المؤشر الكمي النوعي انخفاض من مجموع العاملین من هذه الفئة العمریة، وربما یفسر % 89

خاصة في  اإلناث  الجامعي وتزاید عددالتعلیم في مرحلة التعلیمتسرب الطالب الذكور من 

دمات الخ و  اإلناث في مجاالت اإلدارةضحت البیانات ارتفاع عددأو ة، وقد التخصصات النظری

یة متوسطة م المتحصلین على مؤهالت علاألفرادالعامة وهي أعمال تستوعب أعدادا كبیرة من 

هو ارتفاع نسبة  الباحثین عن العمل باالهتمام  الثاني الجدیر األمرغالبیتهم من العنصر النسائي، و 

جلهم من الذكور، وهي مرحلة عمریة مبكرة ال یستطیع % 41.2بلغت فقد لعمریة من هذه الفئة ا

فیها الفرد إنهاء متطلبات الكثیر من التخصصات العلمیة، وهذا یؤید فكرة التسرب الدراسي مبكرا 

 أعمال خدمیة وممارسة أعمال هامشیة غالبا ما تكون غیر قانونیة وغیر ذات جدوى إلىوالركون 

  . على الدولةاالتكال بأیة وسیلة و االنتفاعولة، وانتشار ثقافة اقتصادیة للد

 الحادي  من القرناألول اللیبي في منتصف العقد االقتصادلم یظهر تغیر یذكر على هیكل   

 على مورد النفط هو السائد في عي الذي یعتمد بشكل كامل الریاالقتصادالعشرین، بل استمر نمط و 

ة للیبیین النشطین اقتصادیا واالقتصادیصائص الدیموغرافیة  الخ ، ولذلك ظلتاالقتصاديالنشاط 

 یبین )17(، والجدول رقم )م1995(یات من القرن الماضي تسعین في منتصف العلیه على ما هي

 كما و رد واألنشطة االقتصادیةتوزیع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا حسب النوع وفئات العمر 

  )الجدول بالملحق (.م2006سنة د تعدابالنتائج النهائیة ل

 االقتصادي النشاط أقسام توزیع العاملین اقتصادیا حسب النوع وفئات العمر و إلىوبالنظر   

، ویتركز فعلیامن مجموع اللیبیین العاملین % 7.0یتضح أن أنشطة الزراعة والصید تساهم بنسبة 

% 18.9فردا بنسبة ) 22307( بلغ عددهم حیث، ) سنة34-30(نهم بالفئة العمریة عدد كبیر من

من .% 79.6 إلىمن مجموع العاملین بأنشطة الزراعة والصید، وترتفع نسبة الذكور بینهم لتصل 

ال األسماك ف العاملین بنشاط صید األفرادوتقل نسبة ،  العاملین من هذه الفئة العمریةاألفرادمجموع 

ساهم ی من الممكن أن وكانن العاملین اقتصادیا،  عدد السكان اللیبییإجمالي من % 0.07 تتجاوز

ب علیمن خالل إقامة صناعات تتولى حفظ وتاإلجمالي الدخل القومي هذا النشاط في ازدیاد 

 تقنیات عالیة إلىأن هذا النشاط ال یحتاج أم للتصدیر، خاصة  سواء لالستهالك المحلي األسماك
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)  سنة39- 35( بالفئة العمریة ه هم األفرادعاملین بمعقدة ورؤوس أموال كبیرة، ویالحظ أن اغلب ال

  ..%96جلهم من الذكور حیث بلغت نسبتهم و 

 من اللیبیین األكبریترّكز العدد ف أما أنشطة التعدین والمحاجر وخاصة استغالل النفط والغاز 

 بعد ذلك ثم) ة سن39-  35(، )  سنة34-30(األفراد بالفئتین العمریتین من األنشطة العاملین بهذه 

) 17848 (ة بالفئات العمریة الثالثاألفراد إذ بلغ عدد العاملین من ؛) سنة29–25(الفئة العمریة 

من الذكور بنسبة ) 16276(م منهاألنشطة من مجموع العاملین بهذه % 52.3فردا یشكلون نسبة 

91.2.%  

إذ من المفترض أن شطة األنمة الفئات العمریة لهذه نتائج النظریة منطقیة من حیث مالءلتبدو ا  

األنشطة،  والتدریب یؤهله للعمل بهذه التعلیمیكون الشخص في هذه المراحل العمریة قد نال قدرا من 

 اللیبي في هذا المجال، ربما بسبب االقتصاد أن القراءة التحلیلیة تبین وجود خلل كبیر في هیكل إال

 أو سیاسة التوظیف والتشغیل أو،  النوعي والتدریب والتأهیلالتعلیمالقصور في سیاسة التخطیط و 

خاصة النفط (التي تعد من المصادر الرئیسیة لالقتصاد اللیبي األنشطة فهذه . ألیة اعتبارات أخرى

ومن  وهي ضیئلة جدا،عدد السكان اللیبیین العاملین إجمالي من % 2.0ال تستوعب سوى ) والغاز

  ثم فالسؤال المطروح من أین یتم تغطیة احتیاجات هذه القطاعات من قوة العمل؟ 

الغالبیة العظمى من اللیبیین العاملین بهذا القطاع هم من فوبخصوص الصناعات التحویلیة   

، % 0.69: بلغت نسبتهم على التوالي، و ) سنة39 -  35( ،)  سنة34 -  30(الفئتین العمریتین 

من % 2.8 تتجاوز، فهي لم جدامحدودة اللیبیة  العاملة ة، وقدرة استیعاب هذا القطاع للقو 11.3%

ستیراد من االلمجتمع اللیبي على اعتماد االسكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، وذلك یعني إجمالي 

 إلىوال تحتاج محلیا هالكیة التي تتوفر مكوناتها ستاالارج في كل احتیاجاته حتى من الصناعات الخ

 عالوة   من العملة الصعبة،تقنیات وخبرات عالیة، وهذا الوضع  یساهم في هدر موارد مالیة كبیرة

 حلول إیجاد، في الوقت الذي یمكن في سن العملعلى فقدان مصادر عمل لفئات كثیرة من اللیبیین 

  . سیاسة المشروعات الصغرى ودعم الشركات الصناعیة الوطنیةلهذه المشكلة من خالل تبني الدولة 

دمیة التي تتسم بارتفاع عدد السكان اللیبیین العاملین الخ العمل مجاالت في األمرویختلف   

إجمالي عدد من % 20.6 الذي یضم اإلجباري االجتماعيالضمان اإلدارة و : مثلبها اقتصادیا 
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حیث )  سنة49 - 25( منهم بالفئة العمریة األكبر ویترّكز العدد السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا،

سكان اللیبیین العاملین عدد الإجمالي من % 11.4فردا یشكلون نسبة ) 191717(عددهم بلغ 

 34-  30(، ) سنة29 - 25(من الفئتین األنشطة  العاملین بهذه األفراد، وترتفع نسبة اقتصادیا

من مجموع العاملین % 19.2، %20.5 نسبتهم على التوالي  تقریبا فقد كانتاوبشكل متس) سنة

  .األنشطةبهذه 

، وهذه النتائج %15.9بنسبة )  سنة49-  45( بالفئة العمریة األفرادیأتي في المرتبة الثانیة   

 أن هذا القطاع یضم نسبة كبیرة من اللیبیین العاملین اقتصادیا من فئات العمر الفتیة، إلىتشیر 

خاصة وأن نشاط السیاحة األنشطة من هذه أمول  الماالقتصادي المردود  ماهوهم األمر المولكن 

ة، وربما لم تضعها االقتصادیا الدولة كثیرا في سیاستها علیهالتي تعول األنشطة دمات لیس من الخو 

    عند دراسة سوق العمل وتخفیض البطالة؟في اعتبارها

 كبیرة من السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا ا  فهو یضم أعدادالتعلیم مجاالتكذلك الحال في   

السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، وترتفع إجمالي من % 24.6فردا بنسبة ) 411454(بلغ عددهم 

أما ،  من مختلف الفئات العمریةالتعلیممن مجموع العاملین ب% 63.3 إذ بلغت نسبة اإلناث بینهم

 األفراد هم من التعلیم من العاملین باألكبرن العدد أ فتصادیةاألنشطة االقعن التوزیع العمري حسب 

فردا ) 209983(، حیث بلغ مجموعهما ) سنة34 -  30(، )  سنة29 - 25(ن ین العمریتیالفئتب

 إجمالي من % 12.3، ونسبة التعلیممن مجموع السكان اللیبیین العاملین ب% 51.0یشكلون نسبة 

 األولى توجد اختالفات كبیرة بین هاتین الفئتین فقد بلغت نسبة اللیبیین العاملین اقتصادیا، وال

  .التعلیممن مجموع السكان اللیبیین العاملین ب% 25.4، والثانیة 25.6%

بتعداد حال الكبیر في باقي الفئات العمریة خاصة مع تقدم العمر كما هو الاالنخفاض ویالحظ   

عدد )  سنة64 -  50(ع من الفئات العمریة م، فقد بلغ مجموع العاملین بهذا القطا1995سنة 

 من التعلیمیة تعدمؤسسات ال مع أن اغلب التعلیم، من مجموع العاملین ب% 5.4یمثلون ) 22108(

نسبة اإلناث  الثاني هو انخفاض األمر العمل التي یمكن ممارستها حتى مع تقدم العمر، و مجاالت

األولى، فهنا لم  لدى الذكور في مراحل العمر كثرأ بعد أن كانت ة مع تقدم العمر بدرجة كبیر بینهم

 العمل الذي مجاالتمن مجموع هذه الفئات الثالث، رُغم أنه النشاط الوحید من % 27.8 تتعد

 ارتفاع نسبة مساهمة تهي لیساألساسیة عن الذكور، ولكن تبقى القضیة  اإلناث سجل ارتفاع نسبة
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 السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا المقیمین؛ بل ما هي خصائصهم العلمیة هذا القطاع في استیعاب

االقتصادي  سلبیا على النشاط أووالمهنیة التي یتمیزون بها والتي تنعكس بطبیعة الحال ایجابیا 

یة التعلیمأن تحلیل خصائص السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا حسب الحالة الوطني، ذلك 

من حملة شهادات هم  التعلیمن أن الغالبیة العظمى من العاملین بقطاع  بیّ ادیةواألنشطة االقتص

 ما أو اإلعدادیة، والشهادة الثانویة، والشهادة )ما فوق الثانویة ودون الجامعة(المعاهد المتوسطة 

  . كما سیتم بیان ذلك في موضعهاالبتدائیة نسبة كبیرة من حملة الشهادة  باإلضافة إلىیعادلهما،

 تفرض طرح تساؤالت عدیدة یمكن أن االقتصاديءة التحلیلیة للسكان والنشاط اومن ثم فالقر   

 االقتصاديما مدى أهمیة المردود : منهابها جه القصور السائدة  أو ا في تقویمعلیه اإلجابةتساهم 

؟ لتأهیل من حیث درجة التحصیل العلمي والمهنيعلیه من هذه الكوادر الضعیفة االممكن الحصول 

بهم عج ا المتخصصة الذین تعلی الهائلة من خریجي الجامعات والمعاهد الاألعدادثم أین تذهب تلك 

األنشطة  الهائلة التي تحتاجها النقص في األعدادتغطیة وبالتالي من یقوم بیة؟ التعلیمالمؤسسات 

یات استمرار هذه ما هي تداعثم كیف یتم التعامل معها دیموغرافیا ومالیا؟ و  في لیبیا؟ االقتصادیة

  ؟وهیكل االقتصاد اللیبي مستقبالالسكان اللیبیین حالة  على األوضاع

عدد السكان  إجمالي من % 23.7وهي أن هناك نسبة باالهتمام وهناك مسالة أخرى جدیرة   

 اللتین ) سنة34 -  30(، ) سنة29 -  25(اللیبیین العاملین اقتصادیا تنحصر بالفئتین العمریتین 

 العامة والدفاع والضمان واإلدارة التعلیمن بأنشطة و مشتغللكنهم ، و وة العطاء االقتصاديتمثالن ذر 

  .فعلیا وهي أنشطة غیر اقتصادیة االجتماعي

بیانات أن الغالبیة العظمى الضحت أو قد ف  م2006وبالرجوع إلى التعداد العام للسكان لسنة   

بمعنى استمرار ).  سنة49 -  20(ن السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا هم من الفئات العمریة م

ن سنة تقریبا، وقد بلغ مجموع السكان اللیبیین العاملین علي لمدة ثالثی الفاالقتصاديفترة النشاط 

ن سكاعدد الإجمالي من % 91.1فردا یشكلونأ) 1532005(اقتصادیا من هذه الفئات العمریة 

عدد الذكور من هذه فكان ، وال یوجد بینهم اختالفات كبیرة من حیث النوع اللیبیین العاملین اقتصادیا

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا في % 55.7فردا بنسبة ) 825537(الفئات العمریة 

  .هذه الفئات العمریة
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ریبا موزعین بین الفئات العمریة تق% 8.6فردا بنسبة ) 143875(بلغ فقد أما العدد الباقي   

  العمریةجلهم من الذكور، ویشكل مجموع هذه الفئات)  سنة فما فوق50(و ، )  سنة19 - 15(

ن عن ن اقتصادیا، وال یوجد بینهم عاطلو عدد السكان اللیبیین العاملیإجمالي تقریبا من % 84.0

تستوعب العدد )  سنة49 – 20(ة  ومع أن الفئات العمریاألعمار،العمل وذلك أمر طبیعي في هذه 

النشاط ب أنه توجد فروق فیما بینها من حیث مدى المساهمة إال من السكان اللیبیین العاملین األكبر

 أألكثرم أن النسبة 2006 اللیبي، فقد بینت النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة االقتصادي

فردا ) 403987(حیث بلغ عددهم )  سنة29 - 25(ة من العاملین اقتصادیا یقعون في الفئة العمری

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا وترتفع نسبة الذكور بینهم حیث % 24.1ویشكلون 

العمریة هذه الفئة ب األفراد، ویالحظ ارتفاع نسبة العاطلین والباحثین عن عمل من %64.3شكلت 

 في الفئة األفرادمن مجموع % 30.9دا بنسبة فر ) 124364( من غیرها حیث بلغ عددهم أكثر

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا العاطلین، بمعنى أن % 7.4العمریة وهي تمثل نسبة 

ولیس )  سنة29 - 25(من مجموع الفئة العمریة  % 16.8العاملین اقتصادیا بالفعل شكلوا 

  .م وما قبله 2006لسنة وفقا للسیاق المتبع بالتعداد العام للسكان % 24.3

، ) سنة34-  30(تأتي في المرتبة الثانیة من حیث نسبة اللیبیین العاملین اقتصادیا الفئة العمریة 

من مجموع اللیبیین العاملین % 20.2فردا من الجنسین بنسبة ) 355315(فهي تضم عدد 

ذا المؤشر یؤكد وه اإلناث من% 32.6ذكور مقابل % 67.4اقتصادیا، وبلغت نسبة النوع فیها 

 مجاالتمن  اإلناث  حسب النوع حیث یبدأ تناقصاالقتصاديعلى العالقة بین العمر والعمل 

ن عن عمل بهذه الفئة العمریة نسبة تقدمهن في العمر، ویشكل العاطلون والباحثو العمل مع 

  . األفرادمن مجموع % 18.9

العاطلین الباحثین و العاملین اقتصادیا فقد بلغ عدد )  سنة39 - 35(أما بالنسبة للفئة العمریة   

من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا والعاطلین % 15فردا بنسبة ) 260399(عن عمل فیها 

ن عن ی وقد انخفضت نسبة العاطل ،%93.0الغالبیة العظمى منهم من الذكور ،و الباحثین عن عمل

 العاملین اقتصادیا األفرادتقریبا، ثم تأخذ نسبة % 10.5خالفا للفئات السابقة حیث بلغت ، العمل

 العاملین األفراد حیث بینت النتائج أن عدد أیضافي التناقص مع ارتفاع العمر لدى الذكور 

من % 10.5فردا یشكلون نسبة ) 175382(بلغ )  سنة44- 40(صادیا من الفئة العمریة اقت
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% 23.6في هذه الفئة العمریة  اإلناث  اللیبیین العاملین اقتصادیا، وتنخفض نسبةمجموع السكان

، باألسرة بسبب الزواج والعنایة األنشطة االقتصادیةمن  اإلناث  تسرب عدد كبیر منإلىمما یشیر 

وهذا یعكس أهم خصائص المجتمع التقلیدي التي الزالت سائدة بالمجتمع اللیبي، ویبین مدى 

 نسبة الباحثین عن أیضا على صعید الواقع، وتنخفض فعلیا العمل على تمكین المرأة إلىالحاجة 

  .  هذه الفئةأفرادمن مجموع % 6.2العمل من هذه الفئة العمریة  فقد بلغت 

 اللیبي االقتصادي النشاط مجاالتالذین بلغ عددهم ب)  سنة24-  20(یلي ذلك الفئة العمریة   

ویالحظ من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، % 13.4فردا، یشكلون نسبة ) 225231(

، وقد سجل معدل البطالة ارتفاعا كبیرا لدى األفراد من %68.9ارتفاع نسبة الذكور بینهم فبلغت 

من مجموع السكان % 49.4هذه الفئة العمریة حیث بلغت نسبة العاطلین الباحثین عن العمل 

العمل آنذاك، وتقل نسبة العاملین اقتصادیا مع تقدم العمر فقد بلغ اللیبیین العاطلین الباحثین عن 

فردا بنسبة ) 111691) ( سنة49-  45(عدد السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا من الفئة العمریة 

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، ویظهر ارتفاع الفارق النوعي حیث بلغت % 6.7

  .ریباتق% 82.4نسبة الذكور 

، إال أن ) سنة54-  50(تنخفض مساهمة اللیبیین العاملین اقتصادیا أكثر بالنسبة للفئة العمریة   

 أقل الفئات العمریة استیعابا  تعدالتي)  سنة59 -  55(االنخفاض  أألكثر یظهر في الفئة العمریة 

من مجموع % 2.6فردا یشكلون نسبة ) 43980(للعاملین اقتصادیا، فقد بلغ عدد العاملین منهم 

، وال یوجد %8.3 اللیبیین العاملین اقتصادیا اغلبهم من الذكور، إذ ال تتجاوز نسبة اإلناث بینهم

  .هذه الفئة العمریة ذكورا وٕاناثالن عن عمل باحثو ن أو عاطلو 

بنسبة ، فردا) 50387(قد بلغ عدد العاملین اقتصادیا ف)  سنة فما فوق60(الفئات العمریة أما   

النسبة األقل مساهمة بالنشاط االقتصادي ، و ریبا من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیاتق% 12.3

تقریبا آنذاك، % 3.0 فلم تتعد)  سنة60 - 50(، ) سنة19 -15(من األفراد بالفئات العمریة هي 

یوضح توزیع اللیبیین العاملین اقتصادیا حسب فئات العمر وأقسام النشاط ) 17(والجدول رقم 

  )الجدول الملحق. (م2006ادي لسنة االقتص

 توزیع العاملین اقتصادیا حسب الحالة التعلیمیة وأقسام النشاط االقتصادي: ثالثا
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م إلى أن اغلب السكان اللیبیین العاملین 1995تشیر النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة   

أو ما یعادلهما، ثم حملة الشهادة اقتصادیا هم من حملة الشهادة اإلعدادیة والشهادة الثانویة 

االبتدائیة، وقد بلغ مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا من حملة هذه المؤهالت الثالثة 

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا بمختلف % 66.9فردا، یشكلون نسبة ) 695944(

ین والباحثین عن عمل الذین بلغ عددهم األنشطة االقتصادیة والخدمیة، ویشمل هذا العدد المتعطل

 المتعطلین والباحثین من مجموع عدد هذه الفئات الثالث، وباستثناء% 12.3فردا بنسبة ) 84416(

  .العاملین اقتصادیاإجمالي من % 8.7 فعلیاعن عمل تبقى نسبة المشتغلین منهم 

فردا ) 123945(میین فقد بلغ عددهم األوفي ما یتعلق بالسكان اللیبیین العاملین اقتصادیا 

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، والمفارقة الغریبة أن هذه الفئة % 12.1یمثلون نسبة 

بینهم، % 1.9 تتجاوزعمل بدرجة كبیرة إذ أنها لم عن تتسم بانخفاض نسبة المتعطلین والباحثین 

من مجموع العاملین % 98.1حیث بلغت نسبتهم كلهم من الذكور تقریبا فأما على مستوى النوع 

)  یقرأ ویكتبأویقرأ فقط  (االبتدائیة المؤهالت دون الشهادة ، یلي ذلك العاملون ذوومیینأالاقتصادیا 

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، % 11.5فردا، بنسبة ) 118174(فقد بلغ عددهم 

، وقد بلغ عدد المتعطلین والباحثین عن %85.9بنسبة یضا أویشكل الذكور الغالبیة العظمى منهم 

  %.98.8 أیضافردا، كلهم من الذكور تقریبا ) 10951(هم العمل من

ا بالنشاط علیوتنخفض نسبة مساهمة العاملین اقتصادیا من حملة المؤهالت العلمیة ال

) 88956(ة الجامعیة  اللیبي، فقد بلغ عدد العاملین اقتصادیا المتحصلین على الشهاداالقتصادي

من مجموع السكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، ویظهر الفارق النوعي % 8.7نسبة یشكلون فردا، 

، والمفارقة الغریبة الثانیة هي ارتفاع نسبة المتعطلین %77.4 بینهم فقد بلغت نسبة الذكور اكبیر 

الشهادة المتحصلین على یا من مجموع العاملین اقتصاد% 9.5عن العمل من هذه الفئة إذ بلغت 

كن  اإلناث  سابقا، ویالحظ أنإلیها شارة إالكما تم % 1.9 باألمیین التي لم تتعدالجامعیة مقارنة 

 حظا في التوظیف من حملة الشهادة الجامعیة حیث ترتفع نسبة الباحثین عن العمل من أكثر

  %.66.9  إلىالذكور منهم

 األنشطة االقتصادیةین اقتصادیا وتوزیعهم على لة للعامیالتعلیمومن حیث العالقة بین الحالة 

، ومن خالل قسام النشاط االقتصاديیة وأالتعلیمفمن المعروف وجود فوارق جوهریة بین الحالة 
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دمات الخدمات العامة و الخم تبین أن أنشطة 1995النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة ل تحلی

كبر من السكان اللیبیین األدمات الشخصیة والدولیة تستوعب العدد الخ والترفیهیة و االجتماعیة

 ما أوفردا من المتحصلین على الشهادة الثانویة ) 190223( حیث بلغ عددهم فعلیاالعاملین 

، ثم یأتي في المرتبة الثانیة األنشطةالعاملین بهذه اللیبیین من مجموع % 38یعادلها، یشكلون نسبة 

من مجموع العاملین % 21.2 ةفردا بنسب) 104973( حیث بلغ عددهم اإلعدادیةحملة الشهادة 

ذوي  نسبة العاملینیرا بینما تنخفض كث، %75.2األنشطة أیضا، وتبلغ نسبة الذكور بینهم بهذه 

من مجموع % 0.7بنسبة ) 3312 ( عددهم فقد بلغ ،المؤهالت العلمیة فوق الثانویة ودون الجامعة

  .%10.8بلغت حیث الشهادة الجامعیة من لدیهم  ةعمال، ویالحظ ارتفاع نسباألالعاملین بهذه 

 والثانویة وما اإلعدادیة و االبتدائیةن حملة المؤهالت فیشغل العاملو أما في قطاع البناء والتشیید 

بهذا النشاط عدد ولى األالفئات الثالث بحیث بلغ مجموع العاملین النسبة األكبر،  االبتدائیةدون 

العاملین ذوي وبلغ عدد من مجموع العاملین بهذا القطاع، % 60.9فردا بنسبة ) 10322(

 من حملة األقل، وقد كانت النسبة %28.7فردا بنسبة ) 4866 (األمیین و االبتدائیة دون تالمؤهال

  . بهذا النشاط% 9.8فردا یشكلون نسبة ) 1659(الشهادة الجامعیة فما فوق 

 الذي یضم المطاعم والفنادق والمقاهيدمات خدمات المتعلقة بها و خالبالنسبة لنشاط التجارة و و 

فعلیا، فقد كان التوزیع النسبي حسب العاملین اللیبیین  من مجموع %8.93فردا بنسبة ) 82000(

 فردا، ثم )21487(حملة الشهادة اإلعدادیة أو ما یعادلها : الحالة التعلیمیة للعاملین بهذه األنشطة

 ، األمیین )15558( فردا، وحملة الشهادة الثانویة أو ما یعادلها )16380(بتدائیة حملة الشهادة اال

على التوالي، وتقل نسبة ذوي % 12.77، % 18.97، % 19.97، %26.20:  بنسبة)10472(

التعلیم العالي بهذه األنشطة بدرجة كبیرة حیث بلغ عدد العاملین بها من حملة مؤهل علمي فوق 

وهذا أمر مألوف بسائر المجتمعات فطبیعة % 5.33فردا یشكلون نسبة ) 4376 (الشهادة الجامعیة

هذه األعمال تتطلب ذوي المؤهالت العلمیة المتوسطة وتعتمد على التدریب أكثر من اعتمادها على 

المؤهل العلمي عدا بعض المراكز القلیلة باإلدارات العلیا التي تتولي رسم سیاسات هذه األنشطة، 

النسبة األقل والتي ال تكاد تذكر من الذین مؤهالتهم فوق الشهادة الثانویة ودون الجامعة وقد كانت 

  % .0.05فردا ) 482(
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العاملین اقتصادیا اللیبیین  كبیرة من اال تستوعب أعداداألنشطة باقي وتشیر البیانات إلى أن 

 أنشطة المصارف ومؤسسات التمویل وغیرها، ویشغل هذه - مثل أنشطة النقل والتخزین والمواصالت

 والثانویة ومعهد دون الجامعة، وكلهم من اإلعدادیةالغالبیة العظمي من ذوي المؤهالت األنشطة 

  .الذكور تقریبا

صائص الدیموغرافیة للیبیین على الخحدثت تغیرات نسبیة تقریبا مرور عقد من الزمن بعد    

كبر األم أن العدد 2006ظهر النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة النشطین اقتصادیا، حیث تُ 

فردا ) 517513( ما یعادلها، فقد بلغ عددهم أومن العاملین اقتصادیا هم من حملة الشهادة الثانویة 

، وتبلغ نسبة الذكور بینهم ین العاملین اقتصادیاإجمالي عدد اللیبیمن % 80.9ون نسبة لیشك

لین الذین لم اعطاللیبیین ال  عدد فقد بلغعلي، أن هذه المؤشرات ال تعكس الواقع الفإال ،64.9%

من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا، % 23.8نسبة یشكلون نسمة ) 123377(یسبق لهم العمل 

، وتشكل فئة العاطلین من هذه الفئة وحدها إلناثمن ا% 33.7 من الذكور مقابل %66.3منهم 

  .العاملین اقتصادیااللیبیین من مجموع % 7.4

فردا ) 314683( ما یعادلها أو اإلعدادیةوقد بلغ عدد العاملین اقتصادیا من حملة الشهادة 

عدد اللیبیین إجمالي من % 18.8  نسبةمن الذكور، وتشكل هذه الفئة من الجنسین% 89.1منهم 

حملة % 21.4فردا متعطلین عن العمل یشكلون نسبة ) 67203(عاملین اقتصادیا، وتشمل عدد ال

إجمالي عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا، من % 4.0 ما یعادلها، أي ما یعادل أو اإلعدادیةالشهادة 

با، یتقر نفسه العدد الجامعیة بشهادة ذوو ال و ،ن على شهادة معهد دون الجامعةیلي ذلك المتحصلو 

عدد اللیبیین العاملین إجمالي من % 31.6فردا بنسبة ) 530118(ن ویبلغ مجموع هاتین الفئتی

) 83846(، أما عدد المتعطلین الباحثین عن عمل %56.1اقتصادیا وتبلغ نسبة الذكور بینهم 

من مجموع هاتین الفئتین، وال یوجد فرق كبیر بینهما على مستوى النوع حیث بلغت % 5.8بنسبة 

  .تقریبا% 48.3فیهما  اإلناث سبةن

 فقد بلغ عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا ا ما یعادلهأو االبتدائیةشهادة لمن لدیهم الوبالنسبة 

 تتجاوز منهم من الذكور حیث لم العظمى الغالبیة ،فردا) 173634 ( منهموالمتعطلین عن العمل

عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا من إجمالي من % 10.4، وتشكل هذه الفئة %8.0نسبة اإلناث 

بلغت الذین لم یسبق لهم العمل حیث مختلف المؤهالت العلمیة، وترتفع بینهم نسبة المتعطلین 
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، وتقل كثیرا نسبة ذوي المؤهالت العلمیة %1.3هم قدرها ة منلنسبة قلی، تشكل اإلناث % 24.6

 اللیبي، فقد بلغ باالقتصاد األنشطة االقتصادیة في )ا، ماجستیر، دكتوراهعلیدبلوم دراسات ( العالیة

عدد اللیبیین  إجمالي من % 1.1 یشكلون نسبة ،فردا) 18298 ( الثالثمجموع هذه الفئات

ع نسبة الذكور عن اإلناث بینهم كما هو الحال في سائر أوجة العاملین اقتصادیا، ویالحظ ارتفا

، وال المتحصلین على المؤهالت العلمیة العالیةمن مجموع % 18.5فقد بلغت النشاط االقتصادي 

  .ن عن العمل منهملون باحثو طاعیوجد 

من  إجمالي عدد % 2.8فردا بنسبة ) 48279(األمیین وقد بلغ عدد العاملین اقتصادیا 

فردا بنسبة ) 5054(إناث، وبلغ عدد المتعطلین بینهم % 14.0 اقتصادیا منهم اللیبیین العاملین

 هذه الفئة كلهم من الذكور تقریبا، كما یالحظ ارتفاع فئة من یقرأ ویكتب فقط من مجموع% 10.5

من مجموع هذه الفئة، وبلغ عدد المتعطلین % 3.7ردا بنسبة ف) 61848(حیث بلغ عددهم 

 %.24.4فردا بنسبة ) 15124(الباحثین عن عمل بینهم 

یظهر فم 2006 لسنة قتصادياال النشاط أقسامیة و التعلیموفیما یتعلق بالعالقة بین الحالة 

 ما أو اإلعدادیة ما یعادلها، والشهادة أوارتفاع نسبة المتحصلین على الشهادة الثانویة بوضوح 

من مجموع % 46.1فردا بنسبة ) 54438(یعادلها في أنشطة الزراعة والصید فقد بلغ عددهم 

المتحصلین على الشهادة تقریبا ذكور، ویالحظ ارتفاع نسبة % 84.0حملة هذه الشهادات، منهم 

، ثم الشهادة األنشطةمن مجموع العاملین في هذه % 25.7 ما یعادلها حیث بلغت أوالثانویة 

میین ومن یقرأ فقط وحملة الشهادة أال، وتنخفض نسبة %21.8 ما یعادلها بنسبة أو اإلعدادیة

عمال من هذه المؤهالت األبلغ مجموع المنخرطین في هذه األنشطة حیث  بهذه االبتدائیة

 اإلناث من مجموع العاملین بأنشطة الزراعة والصید، وتبلغ نسبة% 31.5فردا بنسبة ) 37222(

    %. 8.1بینهم 

من % 0.09بنسبة فردا ) 1179(عمال حوالي األسماك یمارس هذه األوفي نشاط صید 

، واغلب %97.03غت نسبتهم حیث بل، وكلهم من الذكور تقریبا للیبیین العاملین فعلیاعدد اإجمالي 

 فردا  )328( بلغ عددهم اإلعدادیة فقدسماك من المتحصلین على الشهادة األالعاملین بنشاط صید 

بتدائیة بعد ذلك حملة الشهادة االیأتي ، ثم من مجموع العاملین بهذا النشاط% 27.82یمثلون 

من حملة ط ا النشاهذبالعاملین دد حیث بلغ ع  بأعداد متساویة ما یعادلهما وأ الثانویة والشهادة 
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نسبة یشكالن فردا ) 482(، ومجموعهما %20.44بنسبة  )241(هذین المؤهلین لكل منهما 

للعاملین بنشاط صید األسماك من من مجموع العاملین بهذا النشاط، وتنخفض النسبة % 40.88

، یقرا ) 92(امعیة ، شهادة ج)105(معهد دون الجامعة : باقي المؤهالت التعلیمیة حیث كانت

على التوالي، ویكاد ینعدم % 6.10، 7.71، %7.80، %8.90: بنسبة) 72(أمي ) 91(ویكتب 

وجود حملة المؤهالت العالیة في هذا المجال فال یوجد سوى اثنین یحمالن دبلوم دراسات علیا، 

ذا النشاط من حملة وفردا واحد یحمل درجة الماجستیر، ویالحظ االرتفاع النسبي لألفراد العاملین به

المؤهالت التعلیمیة العالیة نسبیا، كما هو الحال لحملة الشهادة الثانویة ومعهد دون الجامعة 

إلى حد ما، والتي ال تحتاج إلى  والشهادة الجامعیة بالنظر إلى األسالیب التقلیدیة المستخدمة فیه

  .مؤهالت عالیة بقدر ما تحتاج إلى تدریب وخبرة

من  األكثرعدین واستغالل المحاجر واستخراج النفط والغاز تتركز النسبة  التمجاالتفي و 

 ما یعادلها، فقد بلغ عدد العاملین أو المتحصلین على الشهادة الثانویة األنشطة منالعاملین بهذه 

من مجموع العاملین بهذه األنشطة، وتبلغ نسبة الذكور بینهم % 28.9فردا بنسبة ) 9844(بها عدد 

، ثم یأتي بعد ذلك حملة الشهادات من المعاهد دون الجامعة حیث تشكل هذه الفئة نسبة 94.3%

ة ، أما حملة الشهاد%92.0من مجموع العاملین بهذه األنشطة، وتبلغ نسبة الذكور بینهم % 16,5

غالبیتهم من الذكور % 18.0، یلیهم حملة الشهادة اإلعدادیة %20.4الجامعیة فقد بلغت نسبتهم 

دبلوم دراسات (حملة المؤهالت العلمیة العلیا عدد منهم، وقد بلغ % 2.0 نسبة اإلناث فلم تتعد

بلغ من مجموع العاملین بهذه األنشطة، وت% 2.3یشكلون نسبة ) 777()  دكتوراه- ماجستیر–علیا

  .من مجموع هذه الفئات الثالث% 2.9نسبة اإلناث بینهم 

ألكبر من المتحصلین على الشهادة ا القطاع العدد اوفیما یتعلق بالصناعات التحویلیة یشغل هذ

من % 55.1فردا بنسبة ) 25992(الثانویة والشهادة اإلعدادیة أو ما یعادلهما فقد بلغ عددهم 

، كذلك الحال %55.5 توجد فروق كبیرة من حیث النوع فقد كانت مجموع العاملین بهذا النشاط، وال

، %27.8من حیث النوع لم تكن درجة االختالف كبیرة فكانت على التوالي الشهادة الثانویة 

من % 0.6فردا بنسبة ) 274(، أما من یقرأ ویكتب فقد بلغ عددهم %27.3والشهادة اإلعدادیة 

فردا ) 2175(رتفع نسبة العاملین بهذا النشاط من أالمیین ، وتمجموع العاملین اقتصادیا فعلیا

من مجموع العاملین بهذا النشاط، ویختلف األمر % 9.3وتبلغ نسبة اإلناث بینهم % 4.6بنسبة
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قلیال في أعمال الكهرباء والغاز والمیاه فاغلب العاملین بها من المتحصلین على الشهادة الثانویة 

% 20.7، %29.1: نسبة العاملین بها على التواليبلغت ادلهما فقد والشهادة اإلعدادیة أو ما یع

أما ذوي . من الذكور% 94.5من مجموع العاملین بهذا النشاط، وقد بلغت نسبة النوع بینهم 

 یشكلون  فردا)264 (همعددفبلغ )  دكتوراه- ماجستیر –ا لیدبلوم دراسات ع(المؤهالت العالیة 

من مجموع هذه % 7.6بهذه األنشطة، وتبلغ نسبة اإلناث بینهم من مجموع العاملین % 0.7نسبة 

  .الفئات الثالث

 كبیرة من حملة المؤهالت انشاط البناء والتشیید من األنشطة التي ال تستوعب أعدادویعد 

أیضا، بل یشغل هذه األنشطة الغالبیة العظمى من العاملین المتحصلین على الشهادة  ایالعلمیة العل

 49فردا بنسبة ) 15136( بهذا النشاط مشهادة اإلعدادیة أو ما یعادلهما، فقد بلغ عدهالثانویة وال

، وتنخفض نسبة األمیین وما دون الشهادة االبتدائیة فقد بلغ %96كلهم من الذكور تقریبا % 

من مجموع % 3.9فردا بنسبة ) 2156(هذه المؤهالت یندرجون تحت من ممجموع العاملین 

، ویختلف توزیع العاملین اقتصادیا %4.8شاط، ولم تتجاوز نسبة اإلناث بینهم العاملین بهذا الن

دمات المتعلقة بها، الخ في أنشطة التجارة و االقتصادي النشاط أقسامة و التعلیم النوع والحالة حسب

بهذه المجاالت من  العظمى من العاملین فالغالبیةوٕاصالح المحركات والسلع الشخصیة والمنزلیة، 

بلغ إذ ، االبتدائیة ما یعادلهما والشهادة أو اإلعدادیةلین على الشهادة الثانویة والشهادة المتحص

 اإلعدادیة، %27.5الثانویة : على التوالي  كانتة مختلفانسب، یشكلون فردا) 71750(عددهم 

في هذه  اإلناث ، ونسبةاألعمالمن مجموع العاملین اقتصادیا بهذه % 20.5 االبتدائیة، 24.6%

  % .1.1ال تكاد تذكر األنشطة 

) 2600(عدد )  الفنادق-  المطاعم –المقاهي ( والترفیهیة االجتماعیةدمات الخویشغل أنشطة 

من مجموع % 52.7 ما یعادلهما بنسبة أوالثانویة و  اإلعدادیة من المتحصلین على الشهادة فرد

في ، و ن مجموع هاتین الفئتینتقریبا م% 6.0 نسبة اإلناث بینهم، وتبلغ األنشطةالعاملین بهذه 

 العاملین األفراد من أألكثرالنسبة األنشطة قطاع النقل والتخزین والمواصالت یعمل في هذه 

 حیث بلغ االبتدائیة ما یعادلهما والشهادة أو والشهادة الثانویة اإلعدادیةالمتحصلین على الشهادة 

متواضعة  اإلناث ، ونسبةاألنشطةه من مجموع العاملین بهذ% 8.4فردا بنسبة ) 44124(عددهم 

، الثانویة %28.9 اإلعدادیة: تقریبا، وكانت نسبتهم على التوالي% 5.7 تتجاوزبینهم فلم 
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بینما تنخفض نسبة . عمالاألمن مجموع العاملین اقتصادیا بهذه % 15.7 االبتدائیة، 23.7%

فقد بلغ عددهم )   دكتوراه–اجستیر  م–ا علیدبلوم دراسات  ( ذوي المؤهالت العلمیة العالیة األفراد

  .اإلناثمن % 5.4عمال منهم األمن مجموع العاملین اقتصادیا بهذه % 0.7فردا بنسبة ) 462(

فقد بلغ حملة ، ي نسبیاالتعلیمن بأنشطة الوساطة المالیة بارتفاع المستوى لعاملو  ااألفرادویتسم 

% 74.7فردا بنسبة ) 13381(ة الجامعیة مؤهالت الشهادة الثانویة ومعهد دون الجامعة والشهاد

، %23.3، %31.2: عمال، وكانت نسبتهم على التوالياألمن مجموع العاملین اقتصادیا بهذه 

موزعة على باقي المؤهالت، % 25.3، والنسبة الباقیة األنشطةمن مجموع العاملین بهذه % 20.4

نسبة شاط من الجامعیین، وتبلغ من مجموع العاملین بهذا الن% 35.8ویعمل بأنشطة العقارات 

  .في هذا المجالاألمیین ، وتنخفض نسبة باقي المؤهالت العلمیة و %20.3 اإلناث بینهم

 من األكثر الذي یضم النسبة اإلجباري االجتماعيدارة العامة والدفاع والضمان اإلوفي مجال 

 المتحصلین على الشهادة األفرادترتفع نسبة  تقریبا% 20.6  بنسبةاللیبیین العاملین اقتصادیا

من % 54.4فردا بنسبة ) 187512(بلغ عددهم حیث  ما یعادلهما أو والشهادة الثانویة اإلعدادیة

بة المتحصلین على تقریبا، وبلغت نس% 89.0جلهم من الذكور األنشطة مجموع العاملین بهذه 

  .  على التوالي%26.2،  %28.2 :اإلعدادیة والثانویةالشهادة 

، بینما تنخفض نسبة ذوي االبتدائیةحملة الشهادة الجامعیة و في المرتبة التالیة یأتي ثم 

من مجموع % 0.89فردا بنسبة ) 3078(األنشطةا حیث بلغ عددهم بهذه علیالمؤهالت العلمیة ال

  .تقریبا% 9.3 نسبة اإلناث بینهماللیبیین العاملین اقتصادیا، وتبلغ 

إجمالي عدد من % 34.33 فردا یشكلون نسبة) 411454(التعلیم عدد ویعمل في قطاع 

الشهادة الثانویة حملة  اغلبهم من فعلیا، ومن حیث توزیعهم حسب الحالة التعلیمیةاللیبیین العاملین 

 الشهادة الثانویة : على التواليوالمعاهد دون الجامعة والشهادة الجامعیة، فقد كانت نسبتهم

من مجموع العاملین في % 25.69هادة الجامعیة ، الش%27.60، معهد دون الجامعة 34.83%

من % 1.6فردا بنسبة ) 6687 (التعلیم حملة الماجستیر والدكتوراه بقطاع یتجاوزهذا المجال، وال 

ن على الشهادة ، أما المتحصلو %17.6منهم ة اإلناث  وكانت نسبالتعلیم،مجموع العاملین ب
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% 3.84 یشكلون نسبة أفراد) 15804(فقد بلغ القطاع ن بهذا األمیون العاملو  وما دونها و االبتدائیة

   .%39.1منهم  اإلناث ، وبلغت نسبةالتعلیممن مجموع العاملین ب

من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا، % 4.1 نسبة االجتماعيوقد ضم قطاع الصحة والعمل 

ویوضح التوزیع النسبي ، %54.3 اإلناث حیث بلغ نسبةهذا النشاط الثاني الذي سجل ارتفاع و 

 من همكبر من العاملین األالعدد حسب الحالة التعلیمیة للعاملین بالصحة والضمان االجتماعي أن 

تقریبا من % 36.3فردا بنسبة ) 2483(بلغ عددهم ، فقد  ما یعادلهاأوحملة الشهادة الثانویة 

لمتحصلون على او عاهد المتوسطة حملة المیأتي بعد ذلك العاملون مجموع العاملین بهذا القطاع، ثم 

، %14.8، %18.7: سبتهم، فقد سجلت ن ما یعادلهماأو الشهادة اإلعدادیةالشهادة الجامعیة و 

 عدد حملة الماجستیر والدكتوراه العاملین بهذا القطاع یتجاوزعلى التوالي، بینما لم  14.3%

  .تقریبا% 2.7نسبة یشكلون فردا ) 1818(

لعاملین بلغ عدد ااألخرى فقد  والشخصیة االجتماعیةدمات الخع و وفي مجال خدمات المجتم

% 86.7هم األنشطة منمن مجموع العاملین بهذه % 1.4 یشكلون نسبة فرد) 24200(بهذا النشاط 

 ما یعادلهما في هذه أو اإلعدادیةوترتفع نسبة المتحصلین على الشهادة الثانویة و اإلناث، من 

من مجموع العاملین بهذه % 50.6فردا بنسبة ) 12253(ن منهم  فقد بلغ عدد العاملیاألعمال

 االبتدائیة، ثم الشهادة %23.3، الثانویة %27.3 اإلعدادیة: على التواليالنسبة ، وكانت األنشطة

ا علییة الالتعلیم عدد حملة المؤهالت یتجاوز، ولم األنشطةمن مجموع العاملین بهذه % 13.5

تنخفض نسبة اللبیبین باألسر فاصة الخعمال المنزلیة لألبة ، أما بالنس%0.4بنسبة ) 101(

وغالبیتهم من % 89.0منهم ، یشكل الذكور % 0.02فكانت العاملین اقتصادیا بدرجة كبیرة 

على التوالي من مجموع العاملین % 22.6، %23.0: كانتحیث  اإلعدادیةمیین وحملة الشهادة أال

  .بهذا النشاط

والسفارات والقنصلیات واإلقلیمیة ت الدولیة هیآالعمل بالمنظمات والكذلك الحال فیما یتعلق ب

من مجموع اللیبیین العاملین % 0.01فردا ال یمثلون سوى ) 185(، فقد بلغ عددهم األجنبیة

 عمال من حملة الشهادات الثانویة إالمن الذكور، واغلب العاملین بهذه % 84.7اقتصادیا منهم 

% 10.3، %14.1، %22.2:  ومعهد دون الجامعة حیث كانت نسبتهم على التوالياإلعدادیةو 

  . عمالإالمن مجموع العاملین بهذه 
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حسب الحالة اللیبیین العاملین اقتصادیا المتعطلین الذین لم یسبق لهم العمل ومن حیث توزیع 

فردا بنسبة ) 340786 ( اإلجمالي للمتعطلین الذین لم یسق لهم العملعددالبلغ التعلیمیة فقد 

 ما أوالمتحصلین على الشهادة الثانویة غالبیتهم من من مجموع العاملین اقتصادیا، % 20.3

اللیبیین المتعطلین من مجموع  %36.2نسبة یشكلون فردا ) 123377 (، إذ بلغ عددهمیعادلها

 بنسبة الجامعةمعهد دون یأتي في المرتبة الثانیة ذوو المؤهالت الذین لم یسبق لهم العمل، ثم 

من مجموع المتعطلین الذین لم یسبق % 12.4االبتدائیة بنسبة الشهادة بعد ذلك حملة ، و 13.5%

  .علیاالمؤهالت العلمیة الأفراد من حملة العمل یوجد بین العاطلین عن لهم العمل، وال 

     على سوق العملاالقتصادي النشاط أقسام السكان حسب عانعكاسات توزی - 4

 في سیاسات التنمیة مباشرة االجتماعیةثار السلبیة إلهمال الجوانب الدیموغرافیة و اآللم تظهر 

 ألریعي الذي یعتمد أساسا على عائد النفط، ولكن مع مرور الزمن بدأت االقتصادنظرا لنمط 

ظاللها على السكان اللیبیین، فاتسم بتدني ب اللیبي تلقي االقتصادفي هیكل  االختالل مظاهر

 اإلعالةستیراد وارتفاع معدالت االالكلي على االعتماد  اللیبي و االقتصادالمعیشي، هشاشة المستوى 

  : ،وتتمثل انعكاسات النشاط االقتصادى على سوق العمل في والبطالة

  حجم القوة البشریة   ) أ(

  .االقتصاديفي النشاط القوة البشریة مساهمة  معدل   ) ب(

  .حجم التوظیف) ج(

  .اإلعالةمعدالت  ) د(

  .عدالت البطالةم) ه(

  حجم القوة البشریة  ) أ(

 في لیبیا خالل العقدین االقتصاديبالنشاط ) قوة العمل(اتسمت مساهمة القوة البشریة للیبیین 

كن احد  ذات مردود متواضع، ولم تبأنها) م2006- 1995(خیرین من القرن الماضي تقریبا األ

 اللیبي بما االقتصادمكن البالد من إحراز تقدم ملموس في هیكل تالعوامل الداعمة للتنمیة، فهي لم 

 لجملة من االجتماعيجمالي وعامال أساسیا للرخاء والتقدم اإلیجعله احد روافد الدخل القومي 
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 ،داریة المتواصلة التي حالت دون استقرارهاإلة و واالقتصادیالتغییرات الهیكلیة : المعطیات لعل منها

یدي العاملة المدربة تدریبا األ الكوادر العلمیة و إلى واالفتقار لخطط إستراتیجیة وصعوبة العمل وفقا

  . وتدني درجة التحصیل العلمي وتفشي الفساد بهالتعلیمجیدا بسبب إهمال 

العامة  اتوفقا للتعریف المعتمد بالتعداد ) سنة فما فوق15(لقد بلغ عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا 

عدد السكان اللیبیین العاملین إجمالي من % 41 فردا یشكلون نسبة )1100956(للسكان 

اللیبیة ، أي أن معدل مساهمة القوة البشریة م2010، كما ورد بتقریر حالة السكان في لیبیا اقتصادیا

، %66، وترتفع هذه النسبة حسب النوع فكانت لدى الذكور %41 ت بلغاالقتصاديفي النشاط 

عن  تطور معدل نمو السكان النشطین اقتصادیایبین ) 18(ول رقم جد، وال%16 اإلناث وبین

  .م2006- م1973 :الفترة

  ) 18(جدول رقم                                   

  اً  معدل نمو السكان النشطین اقتصادی    تغیر

معدل نمو السكان   معدل نمو السكان  الفترة الزمنیة

 النشطین اقتصادیا

   %4.51   %4.21  م1984 -1973

   %4.67   %2.80  م1995 -1984

   %2.87   %1.78  م1995-2006

  103بیانات مستقاة من تقریر حالة السكان، ص

 العمل المختلفة تبدو مجاالت عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا ونسبة انخراطهم في إلىبالنظر 

 مقبولة من الناحیة النظریة حیال الواقع الدیموغرافي االقتصاديمساهمة اللیبیین في النشاط 

، ولكن المحك الرئیسي لهذه المؤشرات هو   في لیبیا رغم الفجوة في النوعواالقتصادي االجتماعي

 النشاط أقسام العمل المختلفة التي تشكل مجاالت توزیع هذه القوة البشریة على إلىالنظر 

م تركز السكان العاملین 1995یة للتعداد العام للسكان لسنة ، حیث تبین النتائج النهائاالقتصادي

، وحتى الذین یعملون في مؤسسات وصفت  دماتالخدارة العامة و اإلاقتصادیا في وظائف 

، وحتى المشروعات التي   كلها تؤول ملكیتها للدولة تقریبا وهي غیر ذات جدوى اقتصادیةباإلنتاجیة

، والكثیر منها توقف عن العمل   نتاجي في أدنى مستویاتهالإالزالت قائمة تتسم بضعف المردود 
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،  )السرقة القانونیة(صخصة والبیع بالمزاد العلني الخمن فترة طویلة وشملته إجراءات التملیك و 

 - 1995 :توزیع السكان اللیبیین حسب النوع وتوزیعات القوة البشریة  خالل) 19(والجدول رقم 

  )الجدول بالملحق. (م2006

  االقتصاديل مساهمة القوة البشریة في النشاط معد  ) ب(

، والمشتغلین  الذین یشكلون قوة العمل ) سنة فما فوق15(ن اقتصادیا عدد السكان العاملیبلغ 

دمة الوطنیة الخ سبق لهم العمل، والملتحقین بأول مرة و  الباحثین عن العمل أل باإلضافة إلىفعال،

إجمالي من % 41 یشكلون نسبة م1995وفقا لتعداد سنة  فردا )1100956(  اإلنتاجیةدمة الخو 

أي أن مساهمة القوة البشریة في النشاط ).  سنة فما فوق15( الذین أعمارهم عدد السكان اللیبیین

، وتنخفض  %66، وترتفع هذه النسبة لدى الذكور %41 للسكان اللیبیین االقتصادي

فردا بنسبة ) 981424(أن عدد المشتغلین فعال  یتبین علي الواقع الفإلىوبالنظر %. 16اإلناثعند

من مجموع % 80.13من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادیا، یشكل الذكور منهم نسبة % 89.14

  عدد اللیبیین المشتغلین فعال 

فقد بینت النتائج النهائیة للتعداد العام منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرین أما في 

نسمة بنسبة ) 1675880(بلغ )  سنة فما فوق15(م أن عدد السكان اللیبیین 2006للسكان لسنة 

معدل مساهمة القوة البشریة بالنشاط أن بمعنى . عدد السكان اللیبیینإجمالي من % 45.89

فردا ) 1328286( وقد بلغ عدد المشتغلین منهم ،تقریبا% 46  قد بلغت للسكان اللیبییناالقتصادي

 عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا، وعلى مستوى النوع تشكل إجمالي من % 79.26یشكلون نسبة 

  ).60م، ص2006تعداد (من مجموع عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا % 29.2نسبة اإلناث 

وتبین النتائج ذاتها أن عدد السكان اللیبیین المشتغلین فعال والمتعطلین الذین سبق لهم العمل 

عدد  إجمالي من % 25.19نسمة یشكلون نسبة ) 1 335 094( المهن والنوع أقسامحسب 

دمات العامة التي الخ كبر منهم بإعمال إالنسمة یتركز العدد ) 5 298 152(السكان البالغ عددهم 

طلین اعالمشتغلین والعدد اللیبیین  إجمالي من % 30.82فردا بنسبة ) 411454(استوعبت عدد 

با، وفي المرتبة الثانیة تقری% 67 حیث بلغت المجاالتبهذه  اإلناث بةعن العمل، وترتفع نس

 إجمالي من % 25.82فردا یشكلون نسبة ) 344 654( العامة إذ بلغ عددهم اإلدارةن بالمشتغلو 
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عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا المشتغلین فعال والمتعطلین عن العمل، وترتفع نسبة الذكور العاملین 

 إجمالي من % 55 من أكثرتقریبا، وبذلك فان  اإلناث من% 11مقابل % 9.3لعامة  ااإلدارةفي 

دمة الخعدد اللیبیین المشتغلین والمتعطلین الذین سبق لهم العمل من الجنسین یعملون في أنشطة 

 من أكثرأي أن . األخرى األنشطة االقتصادیةتتوزع على باقي % 44دارة والنسبة الباقیة اإلالعامة و 

  .اللیبیین المشتغلین والمتعطلین منخرطین في أعمال غیر منتجة اقتصادیانصف 

 حجم التوظیف) ج(

م أن عدد السكان اللیبیین العاملین 2006بینت النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة 

عدد السكان البالغ إجمالي من % 25.19نسمة یشكلون نسبة ) 1 335 094(بلغ فعلیا اقتصادیا 

ازدیاد إلى نسمة یشغلون أنشطة اقتصادیة متنوعة، وتشیر النتائج ذاتها ) 5 298 152(عددهم 

نسبة حجم التوظیف من اللیبیین عن السابق، فقد بلغ عدد الوظائف المشغولة من قبل اللیبیین 

ائج  المسح وظیفة یشغلها غیر اللیبیین، وعززت نت) 192000(وظیفة، وأن هناك ) 152000(

ظهرت ازدیادا ملحوظا في نسبة المشتغلین من أم هذا الرأي حیث 2007الوطني للقوى العاملة لسنة 

 أن الهوة إال، %13وأن نسبة غیر المشتغلین بلغت % 86.5اللیبیین العاملین اقتصادیا إذ بلغت 

لإلناث من % 31.1مقابل .% 69.9 فقد بلغت نسبة الذكور المشتغلین ،حسب النوع الزالت كبیرة

  .مجموع العاملین اقتصادیا

 اإلعالة معدل) د(

) 634919(اللیبیة البالغ عددها باألسر  العاملین اقتصادیا فراد لألاإلعالةلقد ازداد معدل 

كبر األم، وقد بینت النتائج أن النسبة 1995، وفقا للنتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة أسرة

، تشكل أسرة) 309661( یعمل اقتصادیا حیث بلغ عددها یوجد بها فرد واحداألسر  اللیبیة من 

 أربعة التي یوجد بها األسر نسبة یبیة، في حین لم تتعداللاألسر عدد  إجمالي من % 48.88نسبة 

 -:، وقد كانت على النحو التالي%8.19 عاملین اقتصادیا أفراد

عدد إجمالي من % 10.09 تمثل نسبة أسرة) 64073( عاملون اقتصادیا أفراداسر ال یوجد بها  •

  . اللیبیةاألسر
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 األسرعدد  إجمالي من % 48.77 بنسبة أسرة) 309661 ( یعملأسر یوجد بها فرد واحد •

 .اللیبیة

 األسرعدد  إجمالي من % 23.47 بنسبة أسرة) 149022(أسر یوجد بها فردان عامالن  •

 .اللیبیة

 األسرعدد  إجمالي من % 9.48 بنسبة أسرة) 60199( عاملین أفرادجد بها ثالثة أسر یو  •

 .اللیبیة

عدد إجمالي من % 8.19 بنسبة أسرة) 51964 (أكثر عاملین فأفراد أربعةسر یوجد بها أ  •

  سنة3.99 للسكان اللیبیین اإلعالة وبناًء على هذه المعطیات فقد بلغ معدل . اللیبیةاألسر

  .  بما فیهم هو نفسهأفراد أربعة اقتصادیا یعول حوالي أن كل فرد عاملأي . م1995

 باألسرة العاملین اقتصادیا األفراد كثیرا من حیث عدد األمرم لم یختلف 2006تعداد عام وفي    

 یعمل اقتصادیا، ومع أن األسر اللیبیة یوجد بها فرد واحد من مجموع األكبرحیث ظلت النسبة 

 عاملون أفراد التي ال یوجد بها األسر أن عدد إال انخفض نسبیا على المستوى العام اإلعالةمعدل 

اقتصادیا سجل ارتفاعا ملحوظا عن العقد السابق، فقد بینت النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان 

، وكان أسرة) 886978( العاملین اقتصادیا بلغ األفراد اللیبیة حسب األسرم أن عدد 2006لسنة 

  : العاملین بها على النحو التالياألفرادعدد 

 إجمالي من % 16.40 تمثل نسبة أسرة) 145494( عاملون اقتصادیا أفراداسر ال یوجد بها  •

 . اللیبیةاألسرعدد 

 األسرعدد  إجمالي من % 43.3 بنسبة أسرة) 384321(أسر یوجد بها فرد واحد یعمل  •

 .اللیبیة

 . اللیبیةاألسرعدد  إجمالي من % 26.1 بنسبة أسرة) 231807(ن سر یوجد بها فردان یعمالأ •

 %7.19بنسبة ) 63803( عاملین أفرادأسر یوجد بها ثالثة  •

  6.94 بنسبة أسرة) 61553( عاملین أفراد من ثالثة أكثرأسر یوجد بها  •
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 اللیبیة غیر األسر ءم أن عدد رؤوسا2006تبین النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة 

 اللیبیة، األسررؤساء  إجمالي من % 33.6، بنسبة أسرةرئیس ) 298486(العاملین اقتصادیا بلغ 

 اقتصادیا یعول حوالي إن كل فرد عاملبمعنى .  فردا3.16 فكان اإلعالةوانعكس ذلك على معدل 

تمرا خالل ثالثة  قد سجل انخفاضا مساإلعالة بما فیهم هو نفسه، ومن ثم فان  معدل أفراد أربعة

 في فترة أفراد أربعة إلى، )م1984( تقریبا في عقد الثمانینیات أفرادعقود تقریبا من حوالي خمسة 

 من القرن األول تقریبا في العقد أفراد فبلغ ثالثة االنخفاض ، ثم استمر في )م1995(یات تسعینال

  .م2006الحالي 

نهوض بسوق العمل ودعم بناء القدرات ألجل التغلب على المختنقات التي تعترض سبیل ال

الوطنیة ینبغي تبني سیاسة وطنیة للتشغیل تضبط حركة سوق العمل المحلي بمعاییر تسهم في 

 ن، وتساعد على تدفق العمالة الوافدة في إطار تحدده یتنظیم سوق العمل وحركة العاملین المحلی

  -: لسوق العمل وهذا یتطلب العمل علىةعلی الفاالحتیاجات 

ضاع سوق العمل، مع التركیز على ظاهرة تكدس العمالة أو الشروع عملیا في دراسة واقع و  •

 .الوافدة بالسوق المحلي وأسبابها  دراسة مستفیضة جادة

ة اإلداریالوقوف على أسباب عزوف الشباب اللیبي عن العمل بالمهن الحرفیة والفنیة غیر  •

 والثقافیة السائدة االجتماعیة الناجعة لمعالجتها، وجعلها تتوافق والقیم األسالیب یجادالوظیفیة إل

ا ال تنفر منها، وكذا العمل على كسر كل ما یحول دون  انخراط علیهبالمجتمع التي تحفز 

، وتقلیص حجم العمالة الوافدة بهذه المهن بسوق  لتهم لهذه المهن الحرفیةاو الشباب للعمل ومز 

 .العمل اللیبي

 منظومة دقیقة ومتقدمة لقاعدة بیانات متخصصة بسوق العمل اللیبي من حیث قوة العمل جادإی •

 .الخ...نوعها، كفاءاتها، توزیعها الجغرافي : الوطنیة المتوفرة، وتلك المطلوبة

 ها لتعزیز اإلعالمیةساط الشباب من خالل المناهج الدراسیة والبرامج أو نشر الثقافة المهنیة بین  •

 بمقاربة منهجیة وااللتزام،   والتدریب المهني للشباب والكبار على حد سواءتعلیممفهومًا واسعا لل

 .االجتماعیةة و االقتصادی والتدریب لالستحقاقات التعلیمتأخذ في الحسبان كیفیة استجابة نظامي 
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ضاع أو عالجة  عند ماإلحصاءاتو التعویل على نتائج الدراسات المیدانیة وغیرها من البیانات  •

 الحلول للصعوبات التي تعترض سبیل مسیرة النهوض بسوق العمل إیجادواقع سوق العمل قصد 

 .المحلي وتنمیة بناء القدرات البشریة

، ومكونات كل مرحلة  وضع أهداف محددة لكل مرحلة بخطة مستقبلیة لقطاع العمل والتأهیل •

،  ات الصلة بالتدریب المهني وبناء القدراتطة ذالخ محاور، مع التركیز على  وبرامج تنفیذها

، خاصة من حیث  یة والتدریبیةالتعلیم الكامل والدقیق والرقابة على أداء المؤسسات واإلشراف

، والمراجعة الدوریة   الرشیدةواإلدارة، ووسائل وطرق التدریب  التقید بالمناهج والبرامج المقررة

لتحدیث هاتین المنظومتین، ومحاكاة ومواكبة عصر ، والسعي التعلیملسبر عملیتي التدریب و 

 .التكنولوجیا المتسارعة

لیات اآل، الختیار السبل والوسائل و   والتنسیق الكامل بین قطاعات العمل والتوظیف كافةالتعاون •

، وتأهیل الید العاملة  )البطالة(التي تساهم وتساعد في القضاء على ظاهرة الباحثین عن عمل 

 . اللها مكان العمالة الوافدةاللیبیة وٕاح

اصة الخا علیوضع آلیة عملیة لمعالجة المشكلة التي یعاني منها خریجو الجامعات والمعاهد ال  •

 .بسبب عدم اعتماد مؤهالتهم العلمیة

ة في واالقتصادیدمیة الخوضع آلیات مالئمة لتوسیع نطاق مشاركة المؤسسات الصناعیة و   •

تطویر مناهج التدریب، وتعزیز قدرات مؤسسات التدریب المهني فنیًا ومادیًا، وٕاعادة النظر في 

للتكوین المهني، بما یكفل ربط سوق العمل باحتیاجاته من األساسیة المناهج التدریبیة والبنیة 

 .مخرجات التدریب المهني

سوق العمل، واتخاذ لیم، وبینهما وبین التع بین قطاعي التدریب و التعاون صیغ للتنسیق و إیجاد  •

نها مازالت أهم المصادر لخلق یطرة الدولة على سوق العمل، حیث إتدابیر فاعلة للتخلص من س

  .فرص العمل

   البطالةمعدل) ج(
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م أن معدل البطالة بین السكان اللیبیین 1995بینت النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة 

من مجموع القوى العاملة الوطنیة، فقد بلغ عدد المشتغلین فعال % 11.00بلغ العاملین اقتصادیا 

، وترتفع نسبة سكان اللیبیین العاملین اقتصادیاالإجمالي من % 89فردا یشكلون نسبة ) 981424(

  من  اإلناثلدى% 9بالنسبة للذكور مقابل % 11.4البطالة حسب النوع حیث بلغ معدل البطالة 

  .  العاملین اقتصادیااللیبیینإجمالي 

اختالف معدل البطالة حسب الفئات العمریة یتضح ارتفاع معدل البطالة لدى إلي  بالنظر

عدد إجمالي من  % 20.74بلغ حیث ، ) سنة فما فوق15(السكان اللیبیین النشطین اقتصادیا 

ث سجل لدى الذكور  أن الفرق النوعي ال یزال على حاله، حیإالالسكان اللیبیین العاملین اقتصادیا، 

 اإلناث عدد الذكور العاملین اقتصادیا، بینما كان بینإجمالي من % 21.55 األكبرالنسبة 

 الفئات العمریة النشطة إلىالعامالت اقتصادیا، وبالنظر  اإلناث عددإجمالي من % 18.71

یتبین أن هناك )  سنة49 - 20( من الفئات العمریة االقتصادياقتصادیا التي تمثل ذروة العطاء 

من مجموع هذه الفئات العمریة، % 22.2فردا متعطلین عن العمل یشكلون نسبة ) 340786(

  %. 74.0 إلىوترتفع نسبة الذكور بینهم لتصل 

 السیاسة المتبعة خالل تلك الفترة الزمنیة المتمثلة في تهمیش الكوادر إلى االرتفاععزى هذا یُ 

دمة الوطنیة، وقلة الخ والتدریب العام و اإلجباريلعلمیة، وزج الفئات التي في سن العمل في التجنید ا

 واإلدارةیة في المناهج التعلیم على التغیرات التي طالت المؤسسات عالوة فرص التوظیف، 

رجات  مخإلى، وذلك أدى اآلنیة بما في ذلك الجامعات والتي الزالت مستشریة فیها حتى التعلیم

،  یةالتعلیمضعیفة التأهیل وغیاب الطموحات وارتفاع نسب التسرب الدراسي في مختلف المراحل 

، وتضاءل   الدراسة بعد عودتهطالب العلمیة ، فمنهم من انقطع عن الذي عرقل مسیرة الاألمر

استمروا  لوا علیهالحصول  باإلمكان أمامه، وجعلهم یفقدون الكثیر من المزایا التي كان فرص العمل

 المرأة تعلیم رفع شعارات  باإلضافة إلىكن أقل عرضة لهذه التغیرات اإلناث في دراستهم، بینما

  .  أمامهاوفسح المجال
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  الرؤیة المستقبلیة للسیاسات الوطنیة للسكان:البعد الخامس

   المستقبلیة ألهم المتغیرات الدیموغرافیةاالتجاهات

  تمهید

ام خالل الخت الدیموغرافیة ذات العالقة باتجاهات معدالت الموالید والوفیات في ضوء التغیرا

العقدین الماضیین وما نجم عنهما من تباطؤ في معدل الزیادة الطبیعیة للسكان، فضال عن النتائج 

م؛ والتي أظهرت جمیعها 2010م، ونتائج حصر السكان اللیبیین لسنة 2006النهائیة للتعداد لسنة 

خفاض معدل النمو السنوي المركب للسكان اللیبیین طیلة هذه الفترة یوضح هذا البند تواصل ان

 تحدید معدالت النمو المحتملة إلىمالمح اتجاهات المتغیرات الدیموغرافیة الرئیسیة مستقبال، وصوال 

 األساسم باعتبارها سنة 2006انطالقا من سنة ) م2030–2013(ن اللیبیین للفترة القادمة للسكا

  .بما یخدم أهداف هذه الدراسة

ام منذ بدایة عقد الثمانینیات انخفاضا الخ شهد معدل الموالید :صوبة الكلیةالخمعدل الموالید و  - 1

م، وبالرغم من 2000 في األلف سنة  20.3ى صل إلم، ثم و 1990في األلف سنة  49لیسجل 

 االجتماعیةة و االقتصادیشرات العدید من المؤ  أن  األخیرة، إالالتغیرات التي حدثت خالل السنوات

 – 2020( أن معدل المــوالید سیشهد انخفاضا مستمرا خـالل الفترة القادمة ىالثقافیة تشیر إلو 

تراجع معدل إلى   في اإللف، ویرجع ذلك  أساساً 19.6 إلىمن المتوقع أن یصل و ، )م2030

رأة  طفال للم2.69جمالي من إلاحیث یتوقع أن ینخفض معدل الخصوبة ، الكلیة للمرأةصوبة الخ

–2020(لمرأة الواحــدة في الفترة  طفال ل2.3 ى إل)م2010–2006(الواحدة خــالل الفترة 

 ).م2030

نیات من القرن الماضي، إال تسعی شهد معدل الوفیات الخام انخفاضا منذ بدایة عقد ال: الوفیات - 2

–1992(الفترة  األلف خالل  في3.4 ، 3.2: إنه أستقر عند معدل سنوي متوسط یتراوح بین

یبلغ  ل، ومن المتوقع أن یشهد معدل الوفیات الخام ثباتا نسبیا مع اتجاه نحو ارتفاع قلیل)م2000

لتغیر في التركیب العمري  مرده ام، وهذه االرتفاع2030 حالة وفاة لكل ألف شخص سنة 4.9
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، ویحتمل أن تحدث زیادة في ة القادمللسكان الذي سیشهده الوضع السكاني في لیبیا خالل الفترة

 . ، ومن ثم فإن معدل الوفیات سوف یزداد تدریجیا) سنة فأكثر65( نسبة كبار السن 

أما معدل وفیات الموالید وهو مؤشر دال على تحسن الحالة الصحیة والغذائیة ورقي وتحسن   

من المتوقع أن یواصل تحسنه خالل العقدین فیة والثقافیة لألبوین والمرأة بصفة خاصة، التعلیمالحالة 

 حالة وفاة لكل ألف 12.9القادمین، ویقدر أن یصل بنهایة العقد الثالث من القرن الحالي إلي 

 .  مولود

 الذي یوضح الزیادة السكانیة في لیبیا أنه )20(تشیر بیانات الجدول رقم : معدل النمو السكاني  - 3

 وغرافیة الرئیسیة أن معدل الزیادة الطبیعیة للسكانمن المتوقع أن تعكس المؤشرات الدیم

، ویمكن أن یصل ) م2010–2006( خــالل الفتـــــــــــرة %1.86سینخفض انخفاضا متواصال من 

، وهذا المؤشر یسیر في اتجاه احتمالیة تواصل م2030 -  2025خالل الفترة % 1.46

لنمو السكاني مستقبال سیزداد انخفاضا  فإن معدل اعلیه. نخفاض في معدالت النمو السكانيالا

 یوضح )20(ما لم تحدث تغیرات في اتجاهات السیاسة السكانیة والبرامج التنمویة، والجدول رقم

 )الجدول بالملحق(.هذه التغیرات الدیموغرافیة المستقبلیة

مة  ملیون نس5.3یقدر أن یزداد عدد السكان في لیبیا من في ضوء البیانات الكمیة السابقة 

م؛ أي أن نمو السكان ینمو بمعدل نمو سنوي 2030 سنة  تقریبا ملیون نسمة7.5 ىم إل2006سنة 

 حالة السكان اللیبیین انطالقا إلىلكامل الفترة، وهو معدل منخفض بالنظر تقریبا % 1.5 ىیصل إل

اللیبیین یبین التغیرات الكمیة في عدد السكان اللیبیین وغبر ) 21(م، والجدول رقم 2015من سنة 

  )الجدول بالملحق (.م2030 ـــ2015 عن الفترةم،التقدیرات2010 - 2006للسنوات 

   اإلعالةالتغیر في التركیب العمري للسكان ونسبة  - 4

التي یتوقع أن تشهدها معدالت الموالید والوفیات في لیبیا من شأنها أن تحدث  التغیرات     إن

لسنوات القادمة فإن ا) 22(الت في الهیكل العمري للسكان؛ وكما هو واضح من الجدول رقم تحو 

، حیث یقدر أن یزید عدد ) سنة64–15(ستشهد تزایدا كبیرا في فئة السكان ممن هم في سن العمل 

 من معدل علىوهو أتقریبا، % 1.8 ى هذه الفئة العمریة بمعدل نمو سنوي مركب یصل إلأفراد

ه الفئة من نحو  النسبیة لهذاألهمیةمجموع السكان خالل هذه الفترة، كما سوف ترتفع لنمو ال

  .م2030سنة  % 69.4 ىم إل2006من المجموع الكلي للسكان سنة % 64.7
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سوف تشهد زیادات متناقصة من فترة إلي أخرى طیلة ف)  سنة14–0(أما فئة صغار السن 

لنسبیة لهذه الفئة ستشهد انخفاضا متواصال حیث یتوقع  ااألهمیة فإن علیهالسنوات محل التقدیر، و 

م، وفي هذه المرحلة یبدأ وضع 2030سنة % 24.1  إلي م2006سنة % 31ن أن تنخفض م

مري  للتركیب العاألمثلقتراب من حالة فقدان احد أهم خصائص الوضع االالسكان اللیبیین من 

 طیلة سنوات استشهد تزاید) أكثر ف65(وفیما یخص فئة كبار السن وهي قدرة المجتمع على النماء، 

من المتوقع أن یزداد ف نها تمثل معدالت نمو عالیةإال أ، الفترة ولكن بأعداد بسیطة وصغیرة نسبیا

  .م2030 – 2006خالل الفترة % 3.3ى نحو أصحاب هذه الفئة بمعدل نمو سنوي مركب یصل إل

 إن هذه التغیرات تؤكد بكل وضوح أن زیادة السكان في سن العمل هي السمة الدیموغرافیة   

 علىالتي سوف تمیز حالة السكان اللیبیین خالل العقدین القادمین، وسوف ینعكس ذلك األساسیة 

–2006خالل الفترة من % 46إلي  % 52 إذ من المتوقع أن تنخفض من اإلعالة،انخفاض نسبة 

خالل % 2.17 ى إل%1.93ا ستزداد نسبة السكان في سن العمل إلي المعالین من ، كمم2030

  )الجدول بالملحق( .)22(الجدول رقم نفسها الفترة 

تعرف هذه التغیرات في نظریة الدیموغرافیة الحدیثة بالهبة الدیموغرافیة، وهي تظهر مع بدایة 

 عقود من الزمن، وتمثل فرصة أربعةنحو المرحلة الثالثة من مراحل التحول الدیموغرافي وتستمر ل

 السیاسات سیكون أمام واضعى األكبر إذا أحسن البلد توظیفها، والتحدي االقتصاديتاریخیة للنمو 

 لنمو اقتصادي فّعال بشكل مشابه لما حدث في اكیفیة استغالل هذه القوة العاملة التي تمثل وقود

ائل أو اخر القرن التاسع عشر و أو روبا والوالیات المتحدة خالل مراحل التحول الدیموغرافي في أو 

 العوامل التي تتحكم علىالقرن العشرین، غیر أن نجاح البلد في استغالل الهبة الدیموغرافیة یتوقف 

  :التى من أهمها ة للمتغیرات الدیموغرافیة االقتصادیفي درجة استجابة المتغیرات 

 استیعاب الزیادة في القوة العاملة ویوسع من فرص علىود سوق عمل كفؤ وحیوي قادر وج .1

  . العمل المتاحة أمام الداخلین الجدد لسوق العمل 

 بالمهارات والمعارف األفراد درجة عالیة من الجودة تزود علىیة وتدریبیة تعلیموجود نظم  .2

  .ت أسالیب العمل الحدیثةالالزمة لزیادة إنتاجیتهم وتؤهلهم للتكیف مع مستجدا

 ومؤسسات فرادوجود نظام مالي ومصرفي حدیث یستطیع جذب المدخرات المحتملة لأل .3

  . الوطني ویوظفها بشكل مناسب نحو أفضل استخداماتهاالقتصاد



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 106

ین وتحدد بشكل واضح ودقیق االقتصادی علینوجود أطر مؤسسیة وتشریعیة تمنح الثقة للفا .4

 فیما بین واالختصاصاتولیات د بشكل غیر قابل للجدل حدود المسؤ  تحدالحقوق والواجبات لهم؛ كما

  . عمل كل منهمامجاالتاص و الخالقطاع العام والقطاع 

لویات خطط التنمیة للسنوات القادمة هو إعداد برنامج واسع أو لى أو  ما تقدم فإن من علىبناء 

القدرات المهنیة والحرفیة للقوى العاملة لتأهیل وتدریب الموارد البشریة المحلیة وتنفیذه، بشكل یعّزز 

اص بهدف الخرات بالقطاعین العام و االستثما لها، ورفع حجم األمثلالوطنیة، ویحقق التوظیف 

توسیع قاعدة فرص عمل حقیقیة لجمیع فئات الباحثین عن عمل، وما یتبع ذلك من توفر هیاكل 

حقوق وتحدد الواجبات والعالقات بین كل تنظیمیة إداریة جیدة، وتشریعات قانونیة نزیهة تضمن ال

  .نعلیالفا
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  أهم تحدیات السیاسات السكانیة

 في لیبیا مجموعة من التحدیات التي تواجه الوضع الدیموغرافي يالسكانوضع للیالحظ المتتبع 

في لیبیا، والتي ستكون لها أثارها السلبیة على هذا الوضع في الوقت الراهن والمستقبل المنظور من 

  -:همها ما یليأ

  الوضع الدیموغرافي  )أ(

 امنذ أكثر من عقدین ونصف العقد شهد معدل نمو السكان اللیبیین انخفاض: انخفاض معدل النمو

العام م أظهرت النتائج النهائیة للتعداد 1984 ففي سنة ،بوتیرة عالیة لم تكن متوقعة في تلك الفترة

، وهو أعلى %4.21بلغ ) م1984–1973(للسكان أن معدل نمو السكان اللیبیین خالل الفترة 

م أظهرت 1995معدل نمو سجل في تاریخ التعدادات العامة للسكان اللیبیین،  وفي تعداد سنة 

% 2.80بلغ ) م1995 –1984(النتائج النهائیة للتعداد أن معدل نمو السكان اللیبیین خالل الفترة 

، وبالرغم من وجود بعض المؤشرات في تلك الفترة التي   تراجعا كبیرا مقارنة بالفترة السابقةمسجال

م إال أنه لم یكن متوقعا 1984تشیر إلى إمكانیة انخفاض معدل نمو السكان اللیبیین بعد تعداد سنة 

للسكان لسنة ، وقد أظهرت النتائج النهائیة للتعداد العام  أن یكون االنخفاض  عند هذا المستوى

، وفي  % 1.78 یصل إلى م أن معدل نمو السكان اللیبیین قد واصل تراجعه لیسجل معدال2006

 بینت نتائج المسح الدیموغرافي للسكان اللیبیین أن معدل نمو السكان اللیبیین  قد سجل 2010سنة 

یین منذ منتصف ، ویرجع التباطؤ في معدل نمو السكان اللیب%1.60المزید من التراجع لیصل إلى 

نیات من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر إلى االنخفاض الملحوظ في معدل الموالید تسعیعقد ال

  ).  سنة 49–15(اإلنجاب الخام والخصوبة اإلجمالیة للنساء في سن 

ففي حالة معدل الموالید الخام تشیر اإلحصاءات الحیویة إلى أن هذا المعدل قد انخفض  

 في األلف في تلك السنة وهو أعلى معدل بلغه طیلة الفترة 49م من 1990سنة بشكل كبیر منذ 

 في األلف 18.7ثم إلى ، م1995في األلف سنة ) 20(لیصل إلى ) م2009 – 1975(بین سنتي 

م ، إال 2007لف في سنة ألا في 23.5، وفي السنوات األخیرة ارتفع قلیال لیصل إلى 2001سنة 
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الل آخر هذه الفترة قد أدى إلى انخفاض معدل الزیادة الطبیعیة للسكان أن ارتفاع معدل الوفیات خ

  م 2009سنة األلف  1.97 إلى م2007سنة في األلف  2.1 اللیبیین من

أن معدل الموالید الخام للسكان اللیبیین قد إلى وفي هذا السیاق تشیر مصادر األمم المتحدة 

 في األلف خالل  23.2م لیصل إلى 1980–1975 : في األلف خالل الفترة47.3انخفض من 

 في 21.4هذا المعدل سینخفض من أن  وتشیر التوقعات المستقبلیة إلى ،م2005–2000: الفترة

  .م2030- 2025:  في األلف خالل الفترة19.5م لیصل إلى 2012 - 2010: األلف خالل  الفترة

 اإلنجابمة لقیاس اتجاهات معدل مالءالذي هو أكثر كلیة معدل الخصوبة الوبالرجوع إلى 

والتزاید في حجم السكان بشكل أكثر دقة من معدل الموالید وذلك نتیجة لعدم تأثره بالتركیب العمري 

 3.0توضح البیانات الوطنیة المحدودة أن معدل الخصوبة الكلیة قد انخفض من  والنوعي للسكان

وهو ، م2007–2003:  خالل الفترة2.6م لیصل إلى 2002- 1995: طفل لكل امرأة خالل الفترة

؛ كما توضح )م2003قسم السكان ( الذي تشیر إلیه مصادر األمم المتحدة  نفسه والمستوىاالتجاه

للمرأة  طفال 2.57التوقعات المستقبلیة أن لیبیا ستشهد انخفاضا في معدل الخصوبة من نحو 

م، وبالرغم من أن هذا 2030–2025 : للفترة طفال2.3م إلى 2015–2010 :عن الفترةالواحدة 

معامل معدل الخصوبة ( المتوقع ال زال أعلى من أم الحالي كلیة سواءالمستوى من الخصوبة ال

 طفال للمرأة الواحدة، 2.1 الذي یفترض وجود مستوى من الخصوبة بمعــــدل إحالل قدره ،)المتوسط

  .توى أدنى من هذا المعدل قد یصل إلى مساالتجاهإال أن مثل هذا 

 واألهمیةولما كان الوضع الدیموغرافي القائم حالیا للسكان اللیبیین یتمیز بارتفاع العدد المطلق 

، ومعدل خصوبة %1.6 إلى، مع معدل نمو یصل ) سنة64 –15(النسبیة للسكان في سن العمل 

 المثلى للوضع السكاني في هذه  للمرأة الواحدة فإن هذه الوضعیة تعكس الحالة طفال2.6  قدرهكلیة

 حد كبیر، والتي توفر میزة مهمة جدا وهي ارتفاع عدد السكان القادرین على المشاركة في إلىالفترة 

 المالئمة لذلك، وفي االجتماعیةة و االقتصادی إذا ما تم إعداد وتنفیذ السیاسات االقتصاديالنشاط 

 أن تلك ىصوبة یشیر إلالخ معدل النمو ومعدل القائم لكل مناالتجاه هذه المرحلة بالذات فإن 

المیزة سوف تختفي في غضون عقدین قادمین، ومن ثم یتحول جزء كبیر من هذا الكم الكبیر من 

، وتصبح اإلنتاجن على المشاركة في النشاط و إلى سكان كهول غیر قادریالسكان في سن العمل 

 ثم بات من الضروري تحقیق أفضل مستوى  مكلفة جدا، ومناالجتماعیةتكالیف رعایتهم الصحیة و 
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ممكن من التوظیف لهذه الفئة العمریة في الوقت الحاضر فهي ال زالت في أعلى مراحل إنتاجها، 

لتحقیق التنمیة المستدامة وخلق مصادر النمو الذاتي لالقتصاد الوطني بما یكفل توفر الموارد 

  .كل مریح مستقبالالالزمة لإلنفاق على فئات الشیخوخة وصغار السن بش

م، والمسح الدیموغرافي للسكان 2006 ومن جانب أخر تشیر نتائج التعداد العام للسكان لسنة 

 سنة 34( أن السكان في الفئة العمریة إلىم 2012م، وٕاسقاطات السكان لسنة 2010اللیبیین لسنة 

لصغیرة ال زالت  ااألعمارمن المجموع الكلي للسكان، أي أن فئة % 70تتجاوز نسبتهم ) فأقل

 مرحلة مهمة الكتساب المهارات بة عالیة من مجموع السكان، وحیث إن هذا العمر یعدتشكل نس

 االجتماعيصائص التي تشكل رأس المال الخ وغیرها من االجتماعیةوالصحة وتكوین الشبكات 

ر في الشباب حیث االستثما الطویل، مما یبرر أهمیة األجلالذي یمثل احد أهم العوامل للنمو في 

دمات الخ وتدریب وتثقیف الشباب، وتوفیر تعلیمیمكن لالستثمار في قطاعات التنمیة البشریة 

المعقول، كل هذه العوامل تساعد  األجر  الوظائف المأمونة ذاتٕایجادالصحیة بمستوى مناسب، و 

تقبل على تلبیة المجتمع على بناء قاعدة اقتصادیة قویة، وهذا من شأنه زیادة القدرة في المس

  . من ناحیة أخرى األجیالاحتیاجات كبار السن بشكل مریح من ناحیة، والحد من انتقال الفقر بین

 من شأنه أن یؤثر بشكل سالب على الخصوبة والنمو السكاني أمر  كما أن تواصل تباطؤ معدالت 

التنموي األداء  سوف لن یكن في صالحاألعمار للسكان، وهذا الوضع كل من حجم السكان وهیكل 

صوبة المتوسطة الخ أدنى من معامل معدل الكلیة إلىصوبة الخالمستدام؛ فإذا انخفض معدل 

فسینخفض عدد السكان مما سیخل بحالة التوازن المطلوب بین ما هو متاح من ) اإلحاللمعدل (

ي لعرض األساسموارد وٕامكانیات اقتصادیة، ومساحة جغرافیة، وعدد السكان الوطنیین المصدر 

 إحداث تخلخل في التركیب العمري للسكان حیث تطغى فئات السكان إلىكما سیؤدي ذلك . العمل

  .  )أكثر سنة ف65( المعالة وبشكل خاص الفئات المتقدمة في العمر 

للسكان ین العامین لتعدادامن خالل تتبع نتائج : توقعات توزیع القوى البشریة للسكان اللیبیین

 ما یسمى أو، )أكثر سنة ف15(ین أن مجموع السكان اللیبیین في سن العمل  یتبم2006 ، 1995

 2.7 من معدل نمو مجموع السكان اللیبیین علىبمصدر عرض العمل من اللیبیین ینمو بمعدل أ

 ىم إل1995سنة % 42.8نشاط لهذه الفئة العمریة من  ارتفاع معدالت الى الذي أدى إلاألمر، %

ن اقتصادیا السكان العاملی( العاملة الوطنیة م، وأن عرض العمل من القوى2006سنة  % 45.4
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السكان، والسكان في سن  من كل من مجموع علىینمو بمعدل نمو أ) أكثر سنة ف15بفئة العمر 

یساهمون مساهمة فعلیا الذین ن عدد المستخدمین اللیبیین المشتغلی، في حین أن %3.3العمل 

 الوطني قد تطور خالل تلك الفترة بمعدل نمو باالقتصاددمات الخفي إنتاج السلع وتقدیم مباشرة 

،  وهو أقل من معدل نمو عرض العمل؛ بمعنى أن عرض العمل من القوى  %3.1 ىیصل إل

 من معدل نمو فرص العمل المتاحة للقوى العاملة الوطنیة علىالعاملة الوطنیة ینمو بمعدل أ

 انخفاض معدالت توظیف القوى العاملة ى الذي أدى إلاألمر،  خالل تلك الفترةباالقتصاد الوطني

 )23(والجدول رقم م 2006في سنة  % 87.5م إلي 1995في سنة  % 89.6الوطنیة من 

  ) الجدول بالملحق. (م2030- 2010:  للفترةتوقعات توزیع القوى البشریة  للسكان اللیبیین

، أنه سوف ینمو بمعدل ) سنة فأكثر15(سن العمل د السكان في    تشیر التوقعات المستقبلیة لعد

، في حین سینمو عرض العمل )م2030–2010( خالل الفترة %1.9نمو سنوي یصل إلى 

، %2.2االستخدام بمعدل ؛ كما ینمو حجم  نفسهاالفترةخالل % 2.0طفیفة تقدر بنحو بمعدالت 

زال ی العمل ال ي سن العمل إال أن عرضفي معدالت نمو السكان فاالنخفاض نه رغم ویالحظ أ

ع الذاتي للنمو السكاني من یسجل معدالت متصاعدة خالل تلك الفترة وذلك بفعل تأثیر نظریة الدف

واج المتوقع دخولها لسوق العمل خالل هذه الفترة هي بالفعل األف فإن األخرى، ومن الناحیة ناحیة

 بمستوى أعلى من كل من السكان االستخدام ارتفاع معدل نمو أیضا، كما یالحظ اآلنمتواجدة 

 الوطني نتیجة االقتصادتوقعات ارتفاع الطلب على التوظیف في إلى  وهذا یرجع ،وعرض العمل

 القائمة م2012–2008 مشروعات البرنامج التنموي لعودة الشركات المنفذة، والبدء في استكمال

 ما هو متوقع تنفیذه من مشاریع إعادة ٕالىة استكمالها، و حالیا التي تستدعى الضرورة التنموی

التنموي المستدام من األداء طلبه طبیعة ت، وكذلك ما تواإلنتاجیةدمیة الخ للعدید من المرافق اإلعمار

برامج ومشروعات تنمویة جدیدة فإنه من المتوقع أن تنمو فرص العمل بمعدالت متزایدة خالل 

 تطور عدد المشتغلین من اللیبیین خالل هذه علىینعكس إیجابیا ، مما سم2030–2013: الفترة

خالل  % 2.2 ىمن المتوقع أن ینمو عدد المشتغلین من اللیبیین بمعدل نمو یصل إلف علیهالفترة، و 

  .م2030–2010: الفترة

 أن إال   وبالرغم من هذا النمو في عدد المشتغلین وارتفاع معدالت التوظیف للقوى العاملة الوطنیة 

من المتوقع ف أهمیة كبیرة من مجموع عرض العمل، ومن ثم  عن عمل سیبقى ذاعدد الباحثین
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لیة  نسبة عاوالتي التزال% 8ى إل) بداللة عدد الباحثین عن عمل( انخفاض معدالت البطالة 

 ارتفاع إلىویعزى ذلك ، )23(، كما توضحها بیانات الجدول رقم وتفوق كل المستویات المقبولة

 في رصید الباحثین عن عمل خالل السنوات السابقة، وبالتالي فإن ارتفاع الطلب على كبیر

 فإن إطالق عملیة نمو سریع ومستدام علیهالتوظیف سوف لن یغطي كامل العرض من العمل، و 

   - : أهداف إستراتیجیة أساسیة هيأربعةیتوافق والتحوالت السكانیة المتوقعة یتطلب تحقیق 

  .یموغرافيتعزیز التحول الد .1

  . االستثماردخار وزیادة االخلق بیئة مالئمة لحفز  .2

 .اإلنتاجنظم إعداد وتأهیل للموارد البشریة المحلیة مع نظام للحوافز یعزز التوجه نحو  .3

 ).الجدول بالملحق(. تحسین أداء سوق العمل وتحسین كفاءة استخدام القوى العاملة  .4

         

  واقع التوزیع الجغرافي للسكان في لیبیا ) ب(

  مما ال شك فیه أن التباین الشاسع في المساحات وحجم السكان وطبیعة التشتت والتركز في 

 من كونه أكثرالتجمعات السكانیة والتوزیع الدیموغرافي بین المناطق في لیبیا یعبر عن واقع تاریخي 

  . تقسیما تخطیطیا مستهدفا

دمات الختوفیر و  ،ن من شأنه أن یضاعف من صعوبة التخطیط المكانيإن مثل هذا التبای

إذا كان هذا الطلب ال یعتمد معاییر قیاسیة االجتماعي خاصة  للطلب واالستجابة  ،والبنیة التحتیة

 835طرابلس ( الهائـل في المساحة بین أصغر منطقة التفاوتومخططا طبیعیا واضحا ومحددا، ف

 االعتبار في األخذ، وب تقریباضعف) 519(یبلغ ) 2 كم433611فرة الك( ، وأكبر منطقة)2كم

مقیاس الثقل السكاني فذلك یوضح صورة أخرى للخلل الحاصل؛ إذ من المالحظ أن المتوسط 

 أن إالنسمة، ) 245406(م هو في حدود 2010الوطني لحجم السكان في المنطقة الواحدة لسنة 

المناطق، فالفرق بین أصغر منطقة من حیث حجم السكان هناك تشتتــا حادا عن هذا المعدل بین 

نسمة هو ) 1000363(طرابلس وهي منطقة نسمة، وبین أكبرها حجما ) 22272(وهي غات 

ا، ووجه المفارقة هنا هو أن طرابلس التي هي ثاني أصغـر منطقة من حیث ا تقریب ضعف)45(

  . نسبــة من السكانعلىالمساحــة تضم أ
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لل في التوزیع السكاني الختتبین أبعاد ) 2كم/  شخصن(وباستخـدام معاییـر الكثافة السكانیة 

 تقریبا لكل كیلو متر اشخص) 1198 (ىمنطقة طرابلس إلب، حیث تصل الكثافة   جالءأكثربصورة 

، في ا شخص) 54(، وبنغازي ا شخص) 112(یة او ، والز اشخص) 170(، وفي منطقة الجفارة  مربع

        ، وفي مناطق مرزق  شخص)0.1(ال تتعدى الكثافة السكانیة في منطقة الكفرة حین 

  . شخص على التوالي0.31  ، 0.2: وغات

من السكان في % 56و  أن نحعلى   من جانب أخر یدلل قیاس التوزیع السكاني بین المناطق 

. مس، الجفارة الخ، هطرابلس، بنغازي ، مصرات:  التواليعلىلیبیا یعیشون في خمس مناطق هي 

  ،وادي الحیاة، مرزق، غات(  مناطق خمسةفي المقابــل وفي أدنى هرم التوزیع السكاني هنالك 

من  % 5.5 نسبة ضئیلة تقع في حدود إالال یشكل مجموع السكان المقیمین فیها ) والكفرةنالوت 

السكان اللیبیین من مجموع % 81.4 هناك المجموع الكلي للسكان اللیبیین، ومن جانب أخر

  .یعیشون في الشریط الساحلي الممتد من طبرق إلي زوارة 

   وباستخدام معاییر التخطیط المكاني فالمقارنة بین نمو التجمعات السكانیة الكبیرة والمدن الرئیسیة 

 التجمعات المختلفة، وبالرغم من كل النوایا الحسنة علىفي لیبیا تبرز هرمیة توزیع حجم السكان 

ي تم التعبیر عنها في وثائق خطط وبرامج التنمیة خالل العقود الماضیة لتحقیق التوازن السكاني الت

 المكاني التفاوتزال یتصف بدرجة عالیة من التراتیبیة العمودیة، التي تعكس ی أن الوضع ال إال

  .  والمناطقاألقالیمغیر الطبیعي الحاد بین 

، من خالل رة التوزیع الجغرافي لسكان لیبیالیة بهذا الصدد في توضیح صو رنات الدو وتفید المقا

السكان في المناطق على حالة لیبیا بأن إجمالي  وتطبیقه علیهاستخدام الدلیل القیاسي المتعارف 

 األكبر  الذین یقطنون في المنطقة ذات التجمع السكاني ىمس ذات التجمعات السكانیة الكبرى إلالخ

  .طرابلس

 درجة التراتیبیة العمودیة لنمط التركز السكاني في لیبیا هو عال جدا بالمعاییر الدولیة، حیث نإ

م، إن 1973في سنة % 0.49م بعد أن كان في حدود 2006تقریبا في سنة % 0.76ى وصل إل

 عند وضع المخططات االعتبار یجب أخذها في األهمیةهذه الوضعیة توضح مؤشرات بالغة 

  .االجتماعیةة و االقتصادی التنمیة العمرانیة وخطط
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   یتبین من التحلیل أعاله أن أنماط التخطیط المكاني في المناطق وأشكال التدرج لحجم ووظیفة 

 وعن المدینة الرئیسیة ابعضة، وتباعدها الجغرافي عن بعضها التجمعات السكانیة بأحجامها المختلف

ریطة الدیموغرافیة في الخ بالغ التأثیر؛ فشكلبدمات في كل منطقة تتمایز وتختلف الخومراكز 

بعض المناطق تتشكل من هرمیة متناسقة مدروسة في تراتیب حجم التجمعات السكانیة وعالقاتها 

، بحیث أن المدینة الرئیسیة في المنطقة في عالقاتها بالتجمعات السكانیة الكبیرة ها بعضا ببعض

لسلها وحدات وظیفیة فاعلة ومتعایشة، والمثال  وبالقرى والتجمعات الصغیرة تشكل في تساألخرى

رة لها حیث تشكل المدینة الرئیسیة والمدن او  ذلك مدینة بنغازي والمدن والمناطق المجعلى

 إال، لك المخططات الطبیعیة السابقة ذعلىكما تؤكد .  والقرى وحدات متكاملةاألخرىوالتجمعات 

  .األخرىغیر متواجدة في أغلب المناطق أن مثل هذه البنیة للتخطیط الطبیعي المتوازن 

 وجه العموم فإن مراجعة سریعة لخریطة توزیع المدن والتجمعات السكنیة الكبیرة والصغیرة على   و 

عوجاج االتبین بجالء كیفیة تضخم حجم السكان وتركزهم في المناطق الحضریة، وتوضح طبیعة 

قت معدالت النمو السكاني بنحو الضعفین الحاد لمناطق الجذب الحضریة التي تنامت بمعدالت فا

 اإلطار فإن عملیة التحضر التي حدثت في لیبیا تعد بعلیهم، و 2006 –1973 :خالل الفترة

 أن ما یجدر التنبیه إلیه بهذا الصدد هو أن إالع في مجموعة بلدان العالم النامي، األسر المقارن بین 

ؤدي مردودات ت الوطني، بحیث االقتصاداكل تلك العملیة لم تحدث في إطار تطویر تدریجي لهی

  . حالة من عدم التوازن السكاني ى؛ بل حدثت في شكل نزوح داخلي سریع أدى إل إیجابیة

 مستوى المنطقة الواحدة ال یمكن تحمیله وحده على ما تقدم فإن التخطیط المحلي على  تأسیسا 

ولیة التخطیط المكاني ومعالجة مثل تلك التشوهات في التكامل الوظیفي بین التجمعات ؤ مس

مكان التنموي الكافي إلنشاء اإلالسكانیة داخل المنطقة، ناهیك عن أن بعض المناطق ال تمتلك 

 التطور والتوسع والمساهمة في تولید الدخل المحلي، ومن علىمراكز تجمعات خدمیة جدیدة قادرة 

  . الجذب السكاني وتحقیق التوازن المكاني المطلوب منهاعلىستدامة وبالقدرة االتمتع بثم ال

   م2011 فبرایر سنة 17تداعیات المواجهات المسلحة خالل انتفاضة ) ج(

 كثرالتي استمرت ألنظام السابق  الت المسلحة بین الثوار وكتائبمما ال شك فیه أن المواجها

سلبیة على حالة السكان في سلحة، تركت تأثیرات األ جمیع أنواع من ثمانیة أشهر مستخدمة فیها
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صائص والمؤشرات الدیموغرافیة سواء في الوقت الخالتي بدورها ستنعكس على العدید من لیبیا 

 لعدة سنوات قادمة، ومن أجل تبني سیاسات تنمویة واقعیة قائمة على دراسات أمالحاضر 

، وتستشرف تداعیاتها المستقبلیة بهدف إعداد وتنفیذ واهرت علمیة معمقة تشخص واقع الظوتحلیال

،  والطموحاتاألهدافویات التي تلبى األولإستراتیجیة تنمویة وفقا لمنهج تخطیط علمي یراعي 

 بعض تداعیات تلك المواجهات على الحالة السكانیة في لیبیا، وما هي ل هذه الفقرةاو تتنو 

  . أدنى حد ممكنإلى المناسبة لمعالجتها والتقلیل من أثارها السلبیة اإلجراءات

 سیكون لها ه أناألحداث إالم من عدم توفر بیانات دقیقة وتفصیلیة عن النتائج النهائیة لتلك   بالرغُ 

ت أعداد الوفیات مهما كانوالسنوات القادمة  حالة السكان اللیبیین في تلك السنة بیة علىتأثیرات سل

، والفارین األصلیةن إعاقات مستدیمة، والمهجرین والنازحین من أماكن إقامتهم جرحى والمعاقیوال

 ما بعد ذلك  وستتحدد إلىخارج البالد هروبا من العدالة، وقد تستمر تداعیات بعض عناصرها 

ج تلك ة  لهذه الظاهرة، ومن ابرز نتائعلی الحقیقیة  والفاألعدادباآلثار ة لتلك علیالمستویات الف

  -:ما یأتيعلى حالة السكان األحداث 

 ام بشكل كبیر نتیجة الرتفاع عدد الوفیات بشكل استثنائي لتلك السنةالخ ازدیاد معدل الوفیات -1

 على انخفاض عدد السكان مقارنة بما كان متوقعا له، ، مما سیكون له أثر واضح)م2011(

 الزواج حاالتن القادمتین بسبب انخفاض ام خالل السنتیالخواحتمال انخفاض معدل الموالید 

 م2011ارتفاع معدل الوفیات  لسنة الناجمة عن  الترمل حاالتوازدیاد بسبب عدم االستقرار، 

 انخفاض كل من معدل الزیادة الطبیعیة للسكان، والعمر المتوقع عند المیالد إلىذلك سیؤدي كل 

  . للفئات العمریةوفقا لحساب معدالت الوفیات في تقدیر أعداد الوفیات

 64 – 15 (األعمار النسبیة للسكان النشطین اقتصادیا من فئة واألهمیة انخفاض في العدد -2

  باإلضافة إلىعلى اعتبار أن الغالبیة العظمى من الوفیات كانت من هذه الفئة العمریة ،) سنة

ریة ، كل ذلك  من عاقة المستدیمة التي لحقت بعدد لیس بالقلیل من هذه الفئة العماإل حاالت

 للمجتمع اللیبي في اإلنتاجیةشأنه التأثیر السلبي على عرض العمل من اللیبیین، وانخفاض القدرة 

  .الوقت الحاضر ولبضع سنوات قادمة
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عداد الوفیات تشمل المتزوجین، وهذا أرامل بین النساء اللیبیات نظرا الن األ ازدیاد عدد – 3    

 أعلى من إلى 2006سنة  % 10 التي ترأسها امرأة من نسبة األسر ارتفاع نسبة إلىسیؤدي 

 تعرضا للعوز، وانخفاض األكثرعداد الفئات أهذه النسبة، وان ارتفاع هذه النسبة یعني ارتفاع في 

  . التهمیش في المجتمع وانخفاض في عدد الوالدات في المستقبلحاالتمستوى الدخل، و 

 واألهمیةاج خالل تلك السنة، وهذا من شأنه أن یزید العدد  الزو حاالتانخفاض واضح في  – 4   

، وهذا سینعكس على ارتفاع معدالت )أكثر سنة ف15(اللیبیین النسبیة للعزوبیة بین السكان 

 احتماالت ، وتزاید األولالعزوبیة للسكان في هذه الفئات العمریة، وارتفاع العمر عند الزواج 

  .الحقتینل السنتین الام خالالخالموالید معدل انخفاض 

 والعائالت من أماكن إقامتها المعتادة األسر لقد نتج عن المواجهات المسلحة نزوح للعدید من – 5

، وبالرغم من عدم توفر معلومات عن حجم هذا النزوح وأماكن داخل لیبیا مناطق أخرى إلى

في التوزیع تالل االخ المزید من إلىخر أو آ أنه من شأن ذلك أن یؤدي بشكل إالتواجدهم 

  .ختاللاالالمكاني للسكان الذي هو أصال یعاني من مثل هذا 

لة ءعداد من اللیبیین من الموالیین للنظام السابق خوفا من تعرضهم للمساأ لقد تم هروب – 6

 وان كانت غبر معروفة األعدادالقانونیة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب اللیبي، وهذه 

 أنها تؤثر بشكل مباشر على حجم إالها تأثیر یذكر على عدد السكان اللیبیین، بدقة  ولیس ل

  .ارجیة بین اللیبیینالخومعدل الهجرة 

ل في التركیب ختتمثل في تخلذاته الوقت خرى دیموغرافیة واجتماعیة في ثار سلبیة أحدوث آ – 7

بیة من ضمن مكونات من جراء دخول أعراق لیست من أصول لیاللیبیین الدیموغرافي للسكان 

المجتمع اللیبي خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الغربي، بسبب سیاسة التجنیس التي اتبعها 

على الحدود  األمن النظام السابق، والفراغ الدیموغرافي في أطراف البالد، وغیاب أجهزة حفظ 

لئك المجنسون یعملون على إدخال بني جنسهم أو  بحیث أصبح ،الدولیة للبالد في تلك المناطق

 دخول أعراق إلىمما سیؤدي  داخل لیبیا، االجتماعیةرة لتقویة مكانتهم القبلیة و او من البلدان المج

لیست من أصول لیبیة ضمن مكونات المجتمع اللیبي، وهذا من شأنه خلق تشوه ونوع من 

كیانات ظهور  ى یؤدي في المستقبل المنظور إلتخلخل في التركیبة العرقیة للسكان اللیبیین، وقدال
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على عالوة ، ومن ثم تكون سببا لمشكالت سیاسیة واجتماعیة وثقافیة،  اللیبيغریبة على المجتمع

داخل البالد، وعلى للسكان جود موجات هجرة غیر شرعیة لها أثارها السلبیة على الحیاة العامة و 

 فالوضع علیهو بیض المتوسط، األلى حوض البحر  المطلة عاألوروبیةدول العالقة لیبیا مع 

  .  المشكالتنخطیر ویتطلب التدخل السریع للحیلولة دون الوقوع في المزید م

ألن مشاركة المرآة في ، و   یشیر واقع الحال أن الغالبیة العظمى من الوفیات هم من الذكور-   8

ات القتال، وأن جل الوفیات من  المساندة ولیس في جبهاألعمال كانت غالبیتها في االنتفاضة 

  والمسنین حدثت بسبب إطالق النار على المتظاهرین في بدایة األطفالالنساء ووفیات 

ثناء المواجهات المسلحة، ومن أ بسبب القصف العشوائي لألحیاء السكنیة والمدنیین أو، األحداث

 والشیوخ  هي نسبة صغیرة األطفالالنساء من جمیع الفئات العمریة و الوفیات بین ثم فإن نسبة 

 أخر على نسبة النوع لتكون في أو، وهذا من شانه أن یؤثر بشكل  للوفیاتمقارنة بالعدد الكلي

  .اإلناثصالح 

، ) سنة49 –15(األعمار هي من فئة األعلى   وفیما یخص التركیب العمري فالنسبة -  9  

، ومن ثم فإن  نفسه المستوىفئات العمریة وٕان كانت لیست ب باقي الىوتنخفض هذه النسبة لد

،  الوفیات حسب التركیبة العمریة للمتوفیینحاالتخر بأو بآالتركیب العمري سیتأثر بشكل 

  ). سنة49 –15(األعمار  تأثیرا على فئة أكثروستكون 

 إلىوالعربیة إلفریقیة  ا ستؤدي الهجرة غیر المنتقاة والدخول العشوائي للبالد من كل الجنسیات– 10

اض األمر مخاطر اقتصادیة تتمثل في تشوه سوق العمل الوطني، ومشكالت مردها انتشار 

جانب األ زواج حاالتالمنقولة، ومشكالت أمنیة وسیاسیة واجتماعیة من خالل احتمال تزاید عدد 

 من حاالت هذه اللعمل، وما یترتب عن وفرص ا اإلقامةمن اللیبیات لغرض الحصول على

ومن خالل ما تقدم یمكن توضیح أهم التداعیات اختراقات خطیرة في مسألة الهویة الوطنیة، 

  -:السلبیة الناجمة عن تلك المعطیات فیما یلي

  . عطاءأألكثرجلهم من فئات السن الذین  تزاید أعداد الوفیات – 1

  . إعاقتهم إعاقة مستدیمةى وجود أعداد كبیرة من الجرحى والمصابین إصابات بلیغة أدت إل– 2
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 الذین سیعانون من تدني مستوى المعیشة بسبب فقدان عائلهم، واألرامل ارتفاع أعداد الیتامى – 3

والدخل الكافي لضمان مستوى معیشي الئق، واتساع حالة التهمیش لتشمل المزید من الفئات 

  .االجتماعیة

  .ن متوقعااما ك انخفاض في عرض العمل من القوة العاملة الوطنیة ع– 4

الحقة النوات م والس2011ام لسنة الخ وارتفاع معدالت الوفیات ،امالخانخفاض معدالت الموالید  –5

 انخفاض في العمر المتوقع عند المیالد، وانخفاض معدل الزیادة الطبیعیة إلىمما سیؤدي 

  .للسكان اللیبیین

  .األولج  ارتفاع نسب العزوبیة وارتفاع متوسط العمر عند الزوا– 6

 والعائالت، وتهجیر مجموعات أخرى من مناطقها وما سینتج عنه من األسر نزوح العدید من – 7

  . اللیبي یهدد امن البالداالجتماعيتخلخل في التوزیع الجغرافي للسكان وشرخ في النسیج 

 مخاطر ظهور نوع من التخلخل في التركیبة العرقیة للسكان خاصة في المناطق الجنوبیة –8

 .والجنوبیة الغربیة من الحدود الدولیة للبالد

  

  تجاه هجرة اللیبیین في مرحلة ما بعد الثورةا

العدید من   الثورات في الغالبأوتواجه المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات 

 وبناء الدولة، والكثیر من هذه التحدیات مرتبط بتحركات االستقرارالتحدیات المتعلقة بعملیة استعادة 

السكان والهجرة، وتتطلب عملیة صیاغة السیاسة السكانیة في لیبیا أخذ هذه التحدیات في الحسبان 

 سبل التعاطي معها، بما یسهم في وضع سیاسة سكانیة تتسم بالشمول وتساهم في تعزیز ٕایجادو 

  . جهود إعادة بناء لیبیا الحدیثة

یعتمد هذا الجزء في تحدید طبیعیة التحدیات التي تواجه واضعي السیاسة السكانیة الوطنیة على 

 اإلطار ثورات، وفي هذا أوالدروس المستفادة من تجارب المجتمعات التي مرت بمرحلة صراعات 

ن والنازحیارج الخ إلىحركة هجرة اللیبیین طرأت على ینبغي الوقوف على مالمح التغیرات التي 

، ین وتغیرها متضمنا تلخیصا لواقع هجرة اللیبی،اموالسیاسة السكانیة المرتبطة بهمنهم بالداخل 

  .مقترحات التجاهات السیاسة السكانیة المستقبلیة في لیبیإاعداد و 
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قد شهدت البالد في نهایة ستینیات وبدایة سبعینیات القرن الماضي تبني سیاسة سكانیة تقوم ل

ة الناجم االقتصادی األوضاع لیبیا، وساعد تحسن إلى المهاجرین على العودة على تشجیع اللیبیین

عن تزاید إیرادات النفط على ذلك، فاستمر هذا الوضع حتى بدایة النصف الثاني من عقد 

، اتجاهات هجرة اللیبیین ودوافعها نحو عقدین من الزمنعلى  ا آخر السبعینیات، حیث حدث تحوال

 للنظام السابق وبدأت تتكشف ممارساته األیدیولوجیةالتوجهات جلیا وخالل هذه الفترة ظهرت 

 وقرر عدد من اللیبیین عدم ، البالداالجتماعیةترك بعض الفئات ذلك الدكتاتوریة، فكان من نتیجة 

جرة تكمن في ارج، والجدیر بالذكر أن دوافع هذه الهالخ أعمالهم بأو بعد نهایة دراستهم إلیهاالعودة 

أن معظم العدید من الكوادر البشریة خاصة ، ففقدت لیبیا بسبب ذلك  واألمنیة السیاسیةاألوضاع

تلك الفترة هم من ذوي الكفاءات المؤهلة علمیا والناشطین السیاسیین والمثقفین في المهاجرین 

  .االقتصادي والمبادرین في المجال األعمالوأصحاب 

حدث تحول آخر حیث أصبح فقد سكانیة المتعلقة بهجرة اللیبیین أما على صعید السیاسة ال

 على تقیید حركة اللیبیین ومنع خروجهم من لیبیا، وأصبح االتركیز خالل عقد الثمانینیات منصب

ارج واعتبار الخ حد استهداف اللیبیین بإلى األمر؛ بل وصل  ارج یواجه تعقیدات كبیرةالخ إلىالسفر 

یات أصبح النظام اقل تطرفا في منع تسعین، ومع نهایة عقد ال  للنظاماكل مهاجر لیبي معارض

ارجي بالمقارنة بعقد الثمانینیات، الخ انفتاحا على العالم أكثرارج فكان الخ إلىاللیبیین من السفر 

 أصحاب المؤهالت العلمیة العالیة والمهارات النادرة من من اللیبیین اوقد حٌفز هذا التحول عدد

 في الخارج على ترك البالد، والبحث عن فرص أفضل باالقتصادين والرواد في المجال والمبادری

االتجاه لیج العربي، وقد ازداد تیار الهجرة في هذا الخروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة وبلدان أو دول 

 ةواالقتصادی للعدالة في الجوانب السیاسیة واالفتقارللهجرة بسبب تقلص فرص العمل بالداخل، 

اإلصالحات ل تبني بعض او  السائدة آنذاك، ولقد أدرك النظام السابق هذه الحقائق فحواالجتماعیة

 أنها لم تفلح كثیرًا في حّث اللیبیین على العودة ألرض إال  البالد، إلىبهدف إقناع اللیبیین بالعودة 

في إطار الدعایة الفضفاضة التي ال تمس واقع النظام السیاسي اإلصالحات الوطن وظلت هذه 

 .بشكل جوهرياالجتماعي في لیبیا  و واالقتصادي
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  الهجرة والتحركات السكانیة في مرحلة ما بعد التحریر

لموضع على إبراز تحدیات الهجرة والحركة السكانیة التي تفرضها في هذا ااالهتمام ینصب 

مرحلة ما بعد الثورة وسبل التعاطي معها في إطار السیاسة السكانیة الوطنیة، إذ تشیر تجارب 

 في مجال الهجرة وحركة إلى  تحدیات أساسیة واجهتهاالدول التي مرت بصراعات وثورات مسلحة 

  -:السكان من أهمها

 ى  الخارج وتحدي إعادة البناءالهجرة إل. 

 الهجرة الداخلیة وخطر تجدد الصراع.  

  ارج وٕاعادة البناء الخ إلىالهجرة 

 أن المجتمعات التي مرت بمرحلة صراعات مسلحة في مختلف بقاع العالم إلىدبیات األتشیر 

 عمل ارج وٕاعادة البناء، وبعد انتهاء الصراعات والمواجهاتالخ إلىتحدي الهجرة قد واجهت 

 التي األعدادا على إعادة بناء الدولة، ولكنهم واجهوا صعوبات جمة من أهمها أن علیهالقائمون 

ارج من مواطنیها خالل مرحلة الصراعات بینهم فئات كثیرة من الذین یتسمون الخ إلىهاجرت 

د انتهاء ة، وحتى بعاالقتصادیبالتأهیل العالي والمهارات النادرة والمبادرین وأصحاب المشروعات 

 وهشاشة االستقرار موطنهم أمرا لیس بالیسیر بسبب  حالة عدم إلىجهات أصبح رجوعهم االمو 

مشین ه إقصائهم وجعلهم من المأوا اعتقالهم وٕالصاق التهم بهم علیهیة التي یترتب  األمن األوضاع

 على عدم توفر عالوة ارج والبحث عن فرص حیاة أفضل؛ الخدفعهم للبقاء في یبالمجتمع، مما 

 بلدانهم والبقاء فیها والمشاركة في إعادة البناء إلىحوافز كافیة لتشجیع هذه الفئات للعودة 

 مهما من عناصر النهوض بالبالد یتمثل في الكوادر اً  عنصر األعمار، ومن ثم یفقد المجتمعو 

 أوي فترة ما بعد الثورات  والبناء فاألعمارا في نجاح عملیة إعادة علیهالوطنیة المؤهلة، التي یعتمد 

 حد كبیر إلىتتوقف نجاح عملیة إعادة البناء  أن إلىالصراعات، وتشیر تجارب تلك المجتمعات 

على مدى قدرة البلد على خلق بیئة عمل ونظم سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة قادرة على توفیر 

محلیة، وجذب الكوادر الوطنیة الحوافز الضروریة للمحافظة على رصید الكوادر والقدرات البشریة ال

  . أیضاارج الخالموجودة في 
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وفي هذا الصدد تواجه لیبیا تحدیا كبیرًا مماثال لما مرت به تلك المجتمعات، فحالة عدم 

ي الزالت سائدة، والنظم التي خلفها النظام السابق تخلو من الحوافز الحقیقیة األمن االستقرار

ة الوطنیة النادرة؛ فضال عن جذب المهاجرین منهم، والجدول للمحافظة على رصید الكوادر البشری

بتقریر التنافسیة الدولیة لسنة یبین مؤشرات هجرة الكوادر الوطنیة وعالقته باألجور الواردة  )24(رقم 

تصنیف المتغیرات على تم بلدا بما في ذلك لیبیا، وقد ) 139(، الذي شمل )م2011- 2010(

 ظروف مالئمة وانخفاضه على إلىث یشیر ارتفاع قیمة المؤشر بحی) 7 – 1(مقیاس یتدرج من 

  )الجدول بالملحق(. تدهورها

 البیانات الواردة بالجدول یتبین أن قدرة لیبیا على جذب العقول تبدو منخفضة إلىوبالنظر 

، مما جعل لیبیا تظهر في وضع متدني جدًا )7 -  2 ( منجدًا، حیث بلغت قیمة هذا المؤشر

بلدًا شملها التقریر، ) 139(من أصل ) 134(ي بلدان العالم، حیث كان ترتیب لیبیا مقارنة بباق

حیث ال یوجد ارتباط  عدم عدالة النظام السائد في لیبیا في تلك الفترة ى إلاألولىویعود ذلك بالدرجة 

  . وٕانتاجهم األفرادا علیه والتعویضات التي یحصل األجور بین واضح وعادل

 ، وهو ما جعل لیبیا 2.1 بلغ باإلنتاجیة األجورلمذكور أن مؤشر ارتباط یتبین من الجدول ا

 مقابل إنتاجهم، األفراد التي یتلقاها األجورآخر بلد في الدول التي شملها التقریر فیما یتعلق بارتباط 

 یعني سیادة نظام سیاسي واقتصادي واجتماعي غیر عادل، باإلنتاجیة األجورومؤشر عدم ارتباط 

 األعمالة في اإلداریعلى المهنیة االعتماد ستدالل على وجوده من خالل مؤشر درجة االیمكن 

سیادة نظام ى ر إلیة، والتي جمیعها تشاإلداریاصة و العامة، ودرجة المیل لتفویض السلطة الخ

فراد  والمهني الصاعد یتیح لألواالقتصادي االجتماعيمغلق ال یسمح لهذه الكوادر بتحقیق الحراك 

 وما یزید من الذي،)نظام قائم على الكفاءة(على قدراتهم ومواهبهم ومؤهالتهم ییر أوضاعهم بناءتغ

 في هذا  هذه الدراسة على حدوث تحول أساس أنه ال تتوفر أدلة كافیة حتى إعدادا تعقیداألمر

  .النظام منذ التحریر

حتى یمكن المحافظة على إن السیاسة السكانیة الجدیدة في لیبیا یجب أن تستجیب لهذا التحدي 

ة علیرصید الكوادر اللیبیة الموجودة في الداخل وجذب تلك المهاجرة حتى یمكن تحقیق المساهمة بفا

عمار وبناء لیبیا الجدیدة، ویتطلب ذلك مجموعة من البرامج التي من شأنها إفي عملیة إعادة 
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استخدام اجیتهم بحیث یتسنى لهم  وٕانتاألفرادها ا التي یتلقاألجورالموجود بین االختالل تصحیح 

  . مواهبهم وقدراتهم لضمان رقي وتقدم اقتصادي واجتماعي وسیاسي ألنفسهم

   وخطر تجدد الصراعالقسریةالهجرة 

 أن هذه أیضا الثورات المسلحة أوالبلدان التي مرت بنوع من الصراعات العدید من لقد شهدت 

 من أماكن االجتماعیة أوزوح للفئات العرقیة هجرات داخلیة ونمع في الغالب األحداث تزامنت 

  أن هذهإلى مناطق أخرى بفعل تداعیات الصراع، وتشیر تجارب هذه البلدان ى إلاألصلیةإقامتها 

تجدد الصراعات بعد فترة زمنیة ما لم یتم معالجتها احتماالت الهجرات وعملیات النزوح تزید من 

تتمثل في توفیر مخیمات ومالجئ جذریا بشكل سریع، وتتضمن هذه السیاسات اتخاذ إجراءات آنیة 

مادیة للفئات النازحة وحمایتهم بما یضمن لهم تحقیق حد أدنى من الحیاة في ظروف ومساعدات 

 مناطق توتر وتوفر للفئات النازحة إلىتتحول بسهولة إنسانیة، ولكن مثل هذه المخیمات یمكن أن 

 لتجدد الصراع، ولذلك فالبلدان التي استطاعت تجنب تجدد الصراعات فیها هي تلك ا بشریامخزون

 أهالیهم، وبذلك أو التي تنصف الضحایا االنتقالیةالبلدان التي تبّنت برامج فّعالة لتطبیق العدالة 

  . یةأسست لنوع من المصالحة الوطن

 والقبلیة خاصة في غرب االجتماعیةلقد نتج عن الثورة في لیبیا حركة نزوح لبعض الفئات 

، بل ما حدث في  ) ، القوالیش وغیرها ، المشاشیة ، الریاینة یة الباقولاو ز  الرغاء ،او ت ( :البالد مثل

 وال عالقة ا،مبرر لهلیبیا للكثیر من هذه الفئات هو تهّجیر قسري ناجم عن تراكمات قبلیة قدیمة ال 

 وهي في حاجة إلى دراسات علمیة جادة لنزع أسباب التوتر من جذورها بما  فبرایر17له بثورة 

 االجتماعیة، وبالرغم من أن المبادرات یدعم التآلف والتعاون بین مختلف فئات السكان اللیبیین

 إالیة لهذه الفئات، ساناالحتیاجات اإلنتمّكنت من توفیر بعض المالجئ والمخیمات ووفرت بعض 

 والعمل االنتقالیة على المستوى الرسمي التعاطي بشكل فّعال مع قضایا العدالة اآلنانه لم یتم حتى 

رین والمهاجرین بشكل ینصف الضحایا ویؤسس لمصالحة وطنیة نزیهة وهو ما على عودة المهجّ 

 االنتقالیةع بتحقیق العدالة إلسراا إلىیهدد بعودة الصراع من جدید، ولذلك ینبغي أن توجه الجهود 

 تحقیقا ألهداف الثورة وصد بؤر األصلیة مناطقها إلىبما یسمح بعودة الفئات المبعدة والنازحة 

  . الوطني من جدید األمن التوتر وظهور الصراعات التي تهدد 
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  الرؤیة المستقبلیة للسیاسة السكانیة في لیبیا

  )توصیات.مقترحات.معالجة(

لعّله من المسلمات أن الرؤیة المستقبلیة للسیاسة الوطنیة للسكان ــ التى تنصب في مجملها على ــ 

معالجة البعد الدیموغرافي في التنمیة والتخطیط وصنع القرار السیاسي التنموي الذى یهدف إلى 

ة وجود معالجة المشكالت السكانیة الناجمة عن الحركة السكانیة على وجه العموم تتطلب ضرور 

هیأة مستقلة تهتم بقضایا السكان والتنمیة على وجه التحدید على ان تتضافر الجهود مع كل 

مؤسسات المجتمع الرسمیة واألهلیة خاصة مع الهیأت ذات العالقة بالتخطیط والتنمیة والعمران 

مؤسساتها لذا على الحكومة عبر .والصحة والتعلیم والقوى العاملة وانسجامها مع القرار السیاسي 

المختلفة ضرورة التوجه على وجه السرعة ــ قبل الشروع في دراسة اى توجهات تنمویة ووضع 

سیاسات تمس مقومات حیاة المواطن وأمنه االجتماعي ــ إلجراء مسح سكاني شامل للوقوف على 

التوجه یسهم حقیقة الواقع السكاني من حیث معدالت الوفیات والموالید والهجرة وأمد الحیاة ،ألن هذا 

في وضع سیاسة تنمویة واقعیة  متوازنة قریبة جدا من الواقع  وتمكن الحكومة من رسم سیاسات 

  .تنمویة تلبي االحتیاجات الفعلیة للسكان 

   إن الرؤیة المستقبلیة للمسالة السكانیة التى ترتكز علیها السیاسة الوطنیة للسكان في لیبیا تنطلق 

النمو الطبیعي الذى  مدخل الواقع السكاني من حیث مكون: ألبعاد أولهامن منظور مداخل متعددة ا

؛ فالواقع السكاني یشیر ) الموالید ،الوفیات ، الهجرة (یتضمن مؤشر النمو السكاني بعناصره الثالثة 

إلى جملة من المعطیات الكمیة التى تفسر الخصائص الكمیة للسكان في لیبیا ،وتفید في مجملها 

سكاني یحتاج إلى وقفه جادة وقرار سیاسى فعال یولي أهمیة خاصة للسكان ویسعى أن الوضع ال

جاهدا إلى معالجة جادة لما ترتب عن الوضع القائم للسكان وما یعانونه من صعوبات معیشة 

ضنكه تفادیا للعدید من المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة االخالقیة والسیاسیة واألمنیة 

وربما تفاقمت االوضاع  ، وبرزت مؤشراتها خالل السنوات الماضیة ي منها المجتمع ،التى یعان

  .العامة اآلنیة السائدة في المجتمع 
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إدراكا من فریق البحث ألهمیة مقومات السیاسة السكانیة قام بتشخیص الوضع السكاني في لیبیا 

 سكانیة من تحلیلها لتأسیس فتطلب هذا التشخیص دراسة ثالثة أبعاد رئیسیة ال تخلو أي دراسة

إستراتیجیات وسیاسات وخطط تنمویة وبرامج تنفیذیة فاعلة لمعالجتها تتمثل في دراسة مؤشرات 

النمو السكاني والتوزیع السكاني؛والصحة االنجابیة؛فالخصائص العامة للواقع السكاني التى تم 

  .م2006 م ، 1995معالجتها استنادا على بیانات تعدادي 

  :تشیر معدالت النمو العام للسكان إلى   .المدخل الدیموغرافي

 . في أواخر %) 1,8(في السبعینیات إلى %)  4.2(انخفاض متوسط معدل النمو السكاني من

التسعینیات واوئل مطلع القرن الحالي لذا ینبغي على السیاسة الوطنیة للسكان مستقبال أن 

حول دون االستمرار في انخفاض معدالت النمو تتضمن خطة وطنیة لمعالجة هذه المسألة ت

السكاني نظرا لالنعكاسات الخطیرة التى یمكن ان تنجم عنه، ویطرح هذا المؤشر الدیموغرافي 

 تساؤًال مهما عن سبب االنخفاض السریع خالل السنوات العشر للزیادة السكانیة المنخفضة

 أحد أهم المتغیرات الدیموغرافیة م، فمؤشر الموالید یعد2006 و1995الفاصلة بین تعدادي 

 . المؤثرة في نمو السكان

استنادًا الى نتائج التعدادات واإلحصاءات الحیویة المتعددة التي أجریت في لیبیا یتضح أن    

حوظ في معدالت الموالید حیث أنخفض الخصائص الكمیة للسكان تسیر في اتجاه انخفاض مل

في االلف في عام ) 20( م إلى 1990في االلف في عام ) 49(هذا المعدل من 

وبهذا الخصوص تشیر مصادر االمم المتحدة إلى أن معدل الموالید الخام للسكان .م1995

 في االلف 23.2م إلى 1980 –1975 في االلف خالل الفترة 47.3اللیبیین قد انخفض من 

م، وتشیر التوقعات المستقبلیة إلى أن هذا المعدل سینخفض من 2005–2000الل الفترة خ

 في االلف خالل الفترة 19.5م لیصل الى 2012 – 2010 في االلف خالل الفترة 21.4

  .م2030 – 2025

  ارتفاع مؤشر انخفاض السكان صغار السن في مقابل ارتفاع مؤشر الفئات العمریة االكبر سنا

 ،وهذا سیفضي مستقبال إلى نتائج قد تكون غیر مرضیة للمجتمع الذى سیفقد اعدادا بشكل عام

كبیرة من القوى المنتجة في اتجاه ینعكس سلبا على برامج التحوالت التنمویة المستقبلیة خاصة 

 –1995الوطنیة المتاحة  فالبیاناتفي ظل انخفاض مستوى مؤشر الخصوبة لدى المرأة 
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 أطفال لكل امرأة خالل الفترة 3.0 الخصوبة الكلیة قد أنخفض من م  توضح أن معدل2002

، وتشیر التوقعات المستقبلیة إلى أن لیبیا ستشهد  م2007–2003 طفال خالل الفترة 2.6إلى 

 م الى 2015 – 2010 طفال تقریبا عن الفترة  2.57انخفاضا في معدل الخصوبة الكلیة من 

أثر هذا المتغیر الدیموغرافي بتأخر سن الزواج في ویت ،.م2030–2025 أطفال للفترة 2.3

 م على2006 ـ 1995االوساط الشبابیة حیث بلغت نسبة ممن لم یسبق لهم الزواج خالل الفترة 

م 2006من اجمالي السكان لعام %) 36(، م1995من اجمالي السكان لعام %) 32(التوالي 

وتشیر هذه البیانات ) 34 ــ 20(اإلناث من ویتركز هؤالء في الفئات العمریة الشابة من الذكور و 

الكمیة إلى خطورة الوضع االجتماعي واالقتصادي الذى هو بحاجة إلى معالجة عاجلة تمكن 

السلبیة الناتجة عن هذه الوضعیة خاصة في ظل الفراغ العام الذى  المجتمع من تفادي النتائج

اج اللیبیات من االجانب وجلهم عماله تعاني منه فئة الشباب وانعكاساته على تزاید معدالت زو 

وزواج اللیبیین من اجنبیات الذى بدوره رتب مسؤولیات اجتماعیة وأخالقیة على  وافدة ،

واصل تباطؤ معدالت الموالید الخام والخصوبة الكلیة الحكومة ینبغي أن تفي  بمعالجتها؛فـت

ى مختلف مستویاتها ،ویؤثر على وبالتالي انخفاض معدل النمو یؤثر سلبا على برامج التنمیة عل

حجم السكان وهیكل األعمار ؛ فإذا انخفض معدل الخصوبة الكلیة الى أدنى من معدل 

  .االحالل فسینخفض عددالسكان إلى درجة ستخل بحالة التوازن المطلوب 

لقد تضمن مشروع السیاسة الوطنیة للسكان في لیبیا معالجة مفصلة دقیقة لمؤشرات النمو 

الموالید والوفیات ،والهجرة من شأنها :الذى تمت ترجمته في ثالثة مؤشرات أساسیة هي السكاني 

أن  تساعد مستقبال في تحدید مالمح الرؤیة المستقبلیة للوضع السكاني في لیبیا بما یفضي إلى 

یجب مستقبال . رسم سیاسة سكانیة لتفادي اآلثار السلبیة الناجمة عن الواقع السكاني ومعالجتها 

  ألخذ في االعتبار الخصائص الكمیة الدیموغرافیة التالیة ا

  زیادة كمیة في صفوف الذكور مقابل انخفاض في صفوف االناث مع مالحظة أن االحداث

وما  ، إلى االسلوب المسلح في التغییرالسیاسیة االخیرة التى طرأت علي لیبیا والتى جنحت

 .المعادلة وتنعكس لصالح االناث ترتب عنها من خسائر بشریة ستؤثر سلبا على هذه 

   سنة فما65(حدوث تغیر كبیر في التركیب العمري للسكان حیث بلغت نسبة الفئة العمریة  

 .م2006من إجمالي عدد السكان اللیبیین حسب تعداد سنة % 4.2) فوق
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  في % 42.0، اذ بلغت  ) سنة فأكثر15(انخفاض كبیر في نسبة المتزوجین من الفئة العمریة

 .في سبعینیات القرن الماضي%  60م بعد أن كانت أكثر من 2006عام 

  سنة ) 34(سنة بین االناث و) 32(ارتفاع متوسط العمر عند الزواج األول الى أن وصل إلى

 .بین الذكور وهي اعمار مرتفعة بطبیعة الحال خاصة بالنسبة لإلناث

 58.0، %66.0، %40.2 لم یسبق لهن الزواج بلغت النسبة المئویة لإلناث الالتي %

م على التوالي وهذه مشكلة ینبغي الوقوف عندها 2006، م 1995، م 1984للسنوات 

 .ودراستها

  2.7 طفال في سبعینیات القرن الماضي الى 8.3انخفاض مستوى الخصوبة للمرأة اللیبیة من 

 .طفل في مطلع القرن الحالي

 من اجمالي عدد السكان وهو تركز % 85لحضریة الى أكثر من ارتفاع نسبة سكان التجمعات ا

 .سكاني عشوائي غیر مخطط

  التوزیع غیر المتوازن للسكان اللیبیین بین مختلف المناطق في لیبیا أمر یشكل

 .تهدیدا لألمن االجتماعي وعرقلة األداء التنموي

 للعاملین بمواقع اإلنتاج تكدس القوى العاملة بالمهن االداریة والخدمیة مقابل انخفاض شدید 

ترتب علیه ضعف قدرة االقتصاد الوطني وبالرغم من توفر فرص العمل باالقتصاد اللیبي إال 

أن هناك أعدادا كبیرة من الشباب الباحثین عن عمل نتیجة لنقص التدریب والتعلیم وعزوف 

ة من غیر اللیبیین الكثیر منهم عن القیام بأعمال معینه وخیر دلیل على ذلك وجود أعداد كبیر 

 .یعملون بأوجه النشاط االقتصادي المختلفة في لیبیا

  ازدیاد تیار الهجرة الخارجیة متمثلة في العمالة الوافدة المنفلتة التي ال تحكمها ضوابط تشریعیة

وهذا ، أو معاییر معینة تحدد الحاجة إلیها كما وكیفا بما یلبي احتیاجات سوق العمل الوطني

الوضع افرز نتائج سلبیة على الصعیدین االجتماعي واالقتصادي ویقف عائقا أمام نمو 

 .قتصاد اللیبي ما لم تتخذ إجراءات كفیلة بتقنینها ومعالجتهااال

یؤكد فریق البحث في ضوء المؤشرات الدیموغرافیة االجتماعیة واالقتصادیة والمهنیة على     

 :ضرورة أن تأخذ السیاسیات الوطنیة للسكان في االعتبار المؤشرات التالیة 
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تزاید العدید من المخاطر البیئیة المحیطة التي من أهمها نقص المیاه والتغیرات المناخیة مما  .1

 .یتوجب أخذها في االعتبار عند وضع البرامج والخطط التنمویة

، وٕاجراء دراسات علمیة )المعاقین(ضرورة األخذ في االعتبار فئة ذوي االحتیاجات الخاصة  .2

ة واالجتماعیة وتوزیعاتهم المكانیة، لضمان تقدیم الخدمات حول احتیاجاتهم وأوضاعهم الصحی

 .الالزمة لهم، والعمل على توظیفهم اقتصادیا بما یتمشى مع قدراتهم

وضرورة ) االقتصاد والعمل(یشیر فریق البحث إلى أهمیة هذا المدخل .المدخل االقتصادي

 لفریق البحث من خالل البیانات مراعاته عند تحدید مؤشرات السیاسیات الوطنیة للسكان ،فقد تبین

   :الكمیة للمؤشرات االقتصادیة التى تترجم هذا المدخل اآلتي

  غیاب الرؤیة الشمولیة في التخطیط االقتصادي المتعلق بتوزیع السكان اللیبیین العاملین

اقتصادیا على أقسام النشاط االقتصادي بما یعكس خصائصهم االجتماعیة والدیموغرافیة 

 .والمهنیة

  غلبة أنشطة الخدمات العامة والخدمات االجتماعیة والثقافیة والترفیهیة على أوجه النشاط

من اجمالي عدد اللیبیین الذین % 55االقتصادي، فقد بلغت نسبة العاملین بهذه األنشطة 

والنسبة الباقیة تتوزع على باقي االنشطة االقتصادیة ، یعملون بأنشطة الخدمات العامة واإلدارة

 .خرىاال

  ویتسم هذا القطاع بضعف % 30.82یالحظ ارتفاع نسبة العاملین بالتعلیم حیث وصلت الى ،

ثم المشتغلین باإلدارة العامة ، %67التأهیل والفارق النوعي لصالح االناث إذ بلغت نسبتهن 

 .من اجمالي عدد اللیبیین العاملین اقتصادیا% 25.82بنسبة 

  اتساع الهوة النوعیة بین اللیبیین العاملین اقتصادیا في معظم األنشطة االقتصادیة فقد بلغت

من اإلناث في الوقت الذي ترتفع فیه نسبتهن % 18.59في مقابل % 81.41نسبة الذكور 

 .بكافة المراحل التعلیمیة

  من مجموع % 82لتصل إلى )  سنة29 –25(ارتفاع نسبة الباحثین عن العمل بالفئة العمریة

اللیبیین الباحثین عن عمل وعلى مستوى النوع تنخفض كثیرا لدى اإلناث الباحثات عن عمل عن 

، ثم %17.2سنة بنسبة  ) 34 ــ30(،وفي المرتبة الثانیة الفئة العمریة % 11.3الذكور فكانت 

 .ا، من مجموع اللیبیین العاملین اقتصادی% 16.8سنة بنسبة ) 24 –20(الفئة العمریة 
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  من الجنسین حسب نتائج % 23.4ارتفاع نسبة البطالة بین اللیبیین العاملین اقتصادیا إلى

من % 33.0حسب بعض التقاریر، وترتفع إالى % 30التعداد العام للسكان بل وصلت إلى 

 %.80.1غالبیتهم من الذكور بنسبة ) 24 ــــ 20(مجموع أفراد الفئة العمریة 

 د في استیعاب القوى العاملة بحیث إنها لم تتعد ــــــعة والصیتضاءل مساهمة أنشطة الزرا

 وكذلك الحال بأنشطة التعدین والمحاجر واستغالل النفط والغاز التي تعد أحدى ،% 7.0

من اجمالي السكان اللیبیین % 2.0، فهي ال تستوعب سوى  مقومات االقتصاد الوطني

 اللیبي على االستیراد من الخارج واستنزاف العاملین اقتصادیا مما یزید من اعتماد المجتمع

 .رصیده من العملة الصعبة

  من % 23.7بلغت النسبة المشتغلة بأنشطة التعلیم واإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

اجمالي اللیبیین العاملین اقتصادیا وهي أنشطة غیر منتجة اقتصادیا وتتركز هذه األعداد 

 ). سنة34- 30(، )29 – 25(یتین الكبیرة بالفئتین العمر 

  مع أنه ال % 6.7حیث بلغت )  سنة49–45(تقل نسبة العاملین اقتصادیا من الفئة العمریة ،

 .زال الوقت مبكرا في هذا العمر على بلوغ سن التقاعد بمؤسسات العمل الرسمیة وغیر الرسمیة

  م أن نسبة اللیبیین العاملین اقتصادیا قد 2006بینت النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة 

 وبلغ حجم التوظیف ،نسمة) 5298152(من اجمالي عدد السكان البالغ % 25.19بلغت 

 .وظیفة یشغلها غیر اللیبیین) 1520000(

 فقد ، نشطة االقتصادیة ال زالت كبیرةتبین من نتائج التعداد المذكور أن الهوة حسب النوع باأل

من االناث من مجموع اللیبیین % 31.1مقابل % 69.9بلغت نسبة الذكور المشتغلین 

 .العاملین اقتصادیا

 ، أم الخدمات مثل  التفاوت الكبیر في توزیع الدخول بین السكان اللیبیین سواء في المرتب

ج لموظفیها وأسرهم والتعویضات تحمل بعض المؤسسات العامة دون غیرها نفقات العال

والتأمینات وهو أمر یبعث على التمییز بین أفراد المجتمع ویتنافى مع مبادئ التنمیة االجتماعیة 

وحقوق المواطنة وبالتالي ینبغي العمل على ترسیخ مبدأ المساواة والعدالة االجتماعیة والعمل 

  .على تخفیض هذه الفجوة االقتصادیة والمعنویة 

 إن الرؤیة المستقبلیة للسیاسة الوطنیة للسكان في لیبیا یجب أال تتجاهل .   الخدمىالمدخل

هذا المدخل الجوهري في معالجة قضایا السكان والتنمیة في ظل االنخفاض النسبي لمعدالت 
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فالنقص في الخدمات العامة وكیفیة تقدیمها للسكان تمثل عنصرا أساسیا ینبغي  النمو السكاني ،

عتبار عند وضع أى سیاسة تنمویة في لیبیا مستقبال وبشكل خاص الخدمات وضعه في اال

الصحیة  في ظل تدني مستویاتها الحالیة تؤثر سلبا على معدالت النمو السكاني من حیث 

زیادة الوفیات وقلة الموالید إلى جانب انتشار االمراض الناجمة عن انتشار المخدرات  

فیات غیر الطبیعیة بسبب حوادث المرور والقتل العمد وغیر واألمراض الجنسیة بشكل عام ،والو 

العمد،لذا فإن الرؤیة المستقبلیة من منظور هذا المدخل تتمثل في توفیر الخدمات العامة ذات 

الصلة بمختلف قطاعات التنمیة من نقل ومواصالت بریة ، وبحریة ، وجویة وخدمات النقل بین 

خدمات في مجال االتصاالت والبرید ومجال الصحة المناطق وربطها بشبكة طرق جیدة ، و 

الخ وهذا التوجه بحاجة ...واالهتمام بمعالجة االمراض واألم الحامل والطفل ،وخدمات التعلیم 

ضرورة أن تعید الحكومة النظر في : إلى توجهات أخرى مقابلة لكى یؤدى أهدافه المتمثلة في 

تجاه المعاكس للنظریة التقلیدیة السائدة التى تدیر السیاسة التنمویة العامة على أن تسیر في اال

ولیكون التوجه التنموي الجدید ) تنمیة المراكز واهمال االطراف(عجلة التنمیة في لیبیا اال وهي 

خاصة على صعید التنمیة المكانیة تنمیة مكانیة لإلطراف والتوقف الجزئي للمراكز التى نالت 

 : ، وهذا التوجه یخدم اغراض عدة من اهمها نصیبها من التنمیة في عقود سابقة

  تخفیف حدة الضغط السكاني على المراكز الحضریة التى افضت بدورها إلى كثرة المشكالت

تزاید وتیرة التحضر العشوائي السریع وأصبحت في ظل  .االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة 

، فنجم عن ذلك مشكالت حضریة  المدن غیر قادرة على استیعاب الزیادة السكانیة المتوقعة

، السكن ، تدني مستوى الخدمات األساسیة النمو  التلوث البطالة، االختناقات المروریة: مثل

العشوائي للمدن ولم یقتصر ذلك على المدن الكبرى بل امتدت هذه المظاهر إلى المدن 

 . المتوسطة الحجم

 اب المدن المتوسطة وصغیرة الحجمتنامي المدن المهیمنة في االقالیم التخطیطیة على حس 

  إعادة التوزیع السكاني بین المناطق وملء الفراغ السكاني الذى تعاني منه االطراف خاصة في

المناطق الحدودیة لذا یجب التركیز على تنمیة هذه المناطق بشكل سریع ،وعاجل ،وتوفیر 

 في اتجاه العودة إلى مقومات الحیاة والخدمات كافة حتى تعید الحركة السكانیة مسیرتها

 .االطراف ألجل تنمیتها بما یحقق هجرة عكسیة طوعیة 



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 129

  خلق االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسیاسي وتوفیر ظروف عمل للشباب ،وأماكن شغل

 .    الفراغ 

  تحقیق االمن االجتماعي واالقتصادي والسیاسي للدولة وهذا بدوره یفضي إلى ضرورة التركیز

االقتصادي بكل تأثیراته على المسألة السكانیة ویتمثل في وضع سیاسة اقتصادیة على المدخل 

ومساعدتهم في الحصول على  ، واضحة المعالم من حیث توفیر فرص العمل والسكن للسكان

 القروض السكنیة واإلنتاجیة ،وتحسین الوضع المعیشي من خالل حمایة السلع التموینیة ،

وٕایجاد قنوات رسمیة لتنفیذ هذا التوجه واالهتمام  ودعمها ،  ،والخدمات الصحیة والتعلیمیة

بأوضاع الفئات السكانیة االكثر فقرا ومعاناة برفع مستویاتها المعیشیة ومساعدتها على الخروج 

 من عتبات العوز 

  معالجة مشكلة تدني مستوى الخدمات الصحیة فمعظم مراكز رعایة االمومة والطفولة بالعیادات

) 535(عیادة مجمعة و ) 37(و المراكز الصحیة المنتشرة في البالد البالغ عددها المجمعة أ

كما أن معظم الكوادر الطبیة ، مركزا صحیا لم تعد قادرة على القیام بدورها وهي تحت الصیانة

 .والفنیة التي تعمل بها غیر مؤهلة تأهیال جیدًا للعمل في مجاالت الصحة اإلنجابیة المختلفة

 ویتضمن ضرورة وضع سیاسة وطنیة عامة تستهدف برامج  .جتماعي الثقافيالمدخل اال

من شأنها نشر الوعي بمختلف القضایا السكانیة والتنمویة واألمنیة خاصة من حیث الزیادة 

السكانیة ،وما یترتب علیها من صعوبات ومشاكل قد تواجه المجتمع مستقبال وضرورة استعداده 

 ، وما یحتاجون إلیه من خدمات متعددة السكاني وزیادة عدد السكان ، لتغطیة متطلبات النمو

ومستویات معیشیة تضمن لهم حیاة رغدة في مقابل ما ینجم عن انخفاض  ودخول مستقرة ،

  . ومعالجة آثارها السكان من صعوبات یصعب على مؤسسات الدولة مواجهتها ،

 جة ماسة إلى جملة من التشریعات التى إن السیاسة الوطنیة في لیبیا بحا .المدخل التشریعي

 تنظم االوضاع السكانیة من حیث تحدید نوع السیاسة التى ینبغى على المجتمع اتباعها ،

وتنظیم الحركة الداخلیة  ، وتنظیم االنجاب ومتطلباته ، وتحدید حجم السكان المرغوب فیه

وضع معاییر للفئات ووضع ضوابط للزواج الخارجي و  ، للسكان ووضع ضوابط تنظیمیة لها

واألخذ في االعتبار النتائج المترتبه خاصة  ، بالزواج من االجانب أو االجنبیات التى یسمح لها

وحقوقهم في التعلیم والصحة والعمل وتولي مهام قیادة سیاسة  من حیث منح الجنسیة لألطفال ،
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ریعي یتضمن جملة من وأمنیة في الدولة لذا فإن السیاسة الوطنیة للسكان بحاجة إلى سند تش

 :التشریعات التى تعالج وتنظم الحركة السكانیة متمثلة في تشریعات

 تحدد مرحلة عمریة معینة كحد ادني للزواج ومراقبة تنفیذ ذلك بفعالیة . 

 فرض الضرائب على غیر المتزوجین في العدید من الجوانب. 

 التحكم في حركة تیار الهجرة الداخلیة والخارجیة. 

 تحدید حجم عدد السكان المرغوب فیه. 

 دعم االسر مادیا ومعنویا. 

 تنظیم اإلنجاب وأسالیب تقدیم الوسائل ذات العالقة والجهات المخولة بتداولها وقنوات توزیعها. 

 تقدیم الدعم المادي والمعنوي المشجع على ازدیاد اإلنجاب. 

 تنظیم وتقنیین تدفق حركة الهجرة الخارجیة. 

   من االهمیة بمكان التنویه إلى أن الوضع الدیموغرافي لیس محبطا كلیا، فلم تخرج األمور عن 

نصابها بعد، والزال باإلمكان تدارك الكثیر من المظاهر السلبیة والتخطیط النتهاج سیاسات 

سكانیة تنمویة على أسس علمیة، خاصة أن هناك العدید من المؤشرات االیجابیة التي تعد 

  -:بة دعامات للتنمیة المستدامة منها ما یأتيبمثا

  یتسم المجتمع اللیبي بفرصة كبیرة تتمثل في ارتفاع نسبة فئات السن العریضة من السكان

 وهي مرحلة لها ،"الهبة الدیموغرافیة " وهو ما یعرف بــ )  سنة فأكثر15(النشطین اقتصادیا 

 .ن التخطیط لتوظیفهاسماتها وخصائصها تنبئ عن مستقبل واعد إذا ما أحس

  وجود سوق عمل كفء وحیوي قادر على استیعاب الزیادة في القوة العاملة من شانه توسیع

 .الخیارات أمام الناس، وتوفیر فرص عمل أمام الداخلین الجدد لسوق العمل

 ارتفاع نسبة السكان المتحصلین على مؤهالت علمیة والملتحقین بالتعلیم بمختلف مراحله. 

 والمساحة الجغرافیة الشاسعة والموقع الجغرافي االستراتیجي  وارد والثروات الطبیعیةتوفر الم ،

 .والمناخ المعتدل 
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  المدخل االستراتیجي التنفیذى للسیاسات السكانیة  

ان االهتمام بالمدخل االستراتیجي التنفیذى المتصل بالمسائل السكانیة لم یكن مرتبطا بالمجتمع 

اصر، بل كان توجها معروفا منذ القدم في اطار فلسفة تدخل الحكومات في شؤون السكان المع

من قبیل فرض القوانین وسن التشریعات التي تعالج القضایا السكانیة المتصلة اتصاال مباشرا 

بحیاة الناس كالتشجیع على الزواج وذلك بانتهاج العدید من السیاسات ؛ فعلى مستوى المدخل 

في یري فریق البحث أهمیة استعراض ثالثة نماذج من السیاسات السكانیة من مختلف الدیموغرا

، وكلها نماذج ناجحة حققت االهداف المرجوة منها  المجتمعات كل منها یالئم مرحلة معینة

   - :وهي

 النموذج االندونیسي. 

 النموذج الفرنسي. 

 النموذج التونسي. 

تمثل السیاسة السكانیة في النموذج االندونیسي جانبا من جوانب سیاسات التنمیة االقتصادیة  

واالجتماعیة وقد سمحت لها بالدخول في مرحلة نمو اقتصادي قوي منذ اكثر من عشرین سنة، فقد 

انتهجت اندونیسیا منذ سبعینیات القرن الماضي سیاسة مراقبة الوالدات بالرغم من انطالقتها 

والتربیة والصحة خاصة في  االقتصادیة وتمیزت تجربتها بالالمركزیة حیث تم االهتمام ببرامج التعلیم

وتجدر االشارة إلى أنه في الوقت الراهن یمكن االستفادة من النموذج الفرنسي، الذي حدد  .االریاف

ربیة األطفال االول تشجیع تكوین األسرة وت: اهداف السیاسة السكانیة في هدفین أساسین هما 

والثاني مناهضة ظاهرة تزاید معدالت  .بالعدد الذي یكفي للمحافظة على الزیادة المعقولة للسكان

ولضمان تحقیق هذین الهدفین وضعت البرامج الالزمة، التي كان من أهمها  .كبار السن بالمجتمع

ربیة األطفال، وعدد من الزواج وت اقرار عدد من اإلجراءات الخاصة بالمعونات المالیة لدعم مسائل

، وقد تم استعراض النموذج الفرنسي  اإلجراءات الرادعة التي تمنع ممارسة االجهاض ومنع الحمل

ومن أجل النهوض من براثن التخلف واستثمار الموارد المتاحة البد .  بالتفصیل في هذا المشروع

وانب سیاسات التنمیة االقتصادیة للدولة اللیبیة من أن تجعل السیاسة السكانیة جانبا أساسیا من ج

واالجتماعیة لتحقیق النمو االقتصادي بما یحقق مستویات معیشیة كریمة للسكان اللیبیین وتبني 

الالمركزیة واالهتمام ببرامج التعلیم والتربیة والصحة في المجتمع ویمكن االستفادة من النموذج 
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 ثبات معدل نمو السكان عند حد مقبول وهذا التونسي في حالة تحسین الوضع السكاني في لیبیا وتم

األمر غیر متوقع في االجل القریب فتغیر الوضع السیاسي من المتوقع أن یغیر االوضاع العامة 

ألفراد المجتمع ، مما یجعل الخصائص الكمیة للسكان تسیر في اتجاه االرتفاع بدل االنخفاض 

التونسي یعد نموذجا ناجحا في معالجة النمو الملحوظ السائد اآلن وٕاذا ما تحقق ذلك فالنموذج 

  . السكاني السریع وقد تم عرضه بالتفصیل في هذا المشروع

  إن استعراض  هذه النماذج الثالثة من السیاسات السكانیة في العالم الغرض منه وضع بدائل 

أو  اني من تغیر بالزیادة ،ـــیمكن االستفادة منها وتوظیفها لمعالجة ما یطرأ على الوضع السك

النقصان وفي حالة استمرار االنخفاض المشار إلیه فإن السیاسة السكانیة المناسبة للیبیا التي ینبغي 

تبنیها هي انتهاج سیاسة سكانیة داعمة للزواج ،وتشجیع الشباب على الزواج وتوفیر فرص عمل 

  .للخریجین من المؤسسات التعلیمیة والمهنیة 

 المعالجة السریعة فإن النموذج االندونیسي یقدم حال باعتبار أن السیاسة السكانیة أما من حیث

جانب من جوانب سیاسات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، فاالقتصاد اللیبي هو اقتصاد ریعي 

، وهذا الوضع %96.0یعتمد على النفط مصدرا رئیسا للدخل العام للدولة الذي یشكل ما نسبته 

 له اثاره السلبیة المتمثلة في ربط التنمیة  بمورد  اقتصادي واحد ناضب لذا فإنه ینبغي االقتصادي

تنویع مصادر الدخل ودعم القطاعات الزراعیة والصناعیة والخدمیة لتجنب االعتماد الكلي على 

  النفط مصدرا رئیسا وحیدا من مصادر الدخل للمجتمع
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  مقترحات لمعالجة الوضع السكاني في لیبیا

  :معدل النمو السكاني: اوًال                   

 النمو  من معالجة معدلالهدف 

  :السكاني یتمثل في 

ایقاف استمرار انخفاض معدل النمو  

السكاني والمحافظة على معدل نمو سكاني متوازن في المجتمع للوصول  إلى معدل إنجاب 

  ).2.1(حالل وهو ال یقل عنقریب من معدل اال

 النمو السكاني وسائل معالجة معدل 

 :تكمن في 

 .معالجة أسباب تأخر سن الزواج  

 .معالجة أسباب تأخر سن اإلنجاب 

نشر ثقافة أهمیة الزواج المبكر بین  

  .الشباب

  آلیات التنفیذ وتتمثل في:  

 .توفیر االمكانیات المادیة للشباب خاصة فرص العمل والسكن 

 .توعیة الشباب بالمشاكل الناتجة عن تأخر سن الزواج 

 تحسین الصحة اإلنجابیة   

   :المتمثل فيومن الوسائل المناسبة وضع الصحة االنجابیة 

 .االهتمام بالصحة اإلنجابیة 

 .نشر ثقافة الصحة اإلنجابیة 

االهتمام بمراكز الرعایة الصحیة  

 .وتفعیلها لتقدیم أفضل الخدمات اثناء الحمل وبعد الوالدة

 .نشر ثقافة المباعدة بین الوالدات 

  تتمثل في آلیات التنفیذ:  
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تفعیل خدمات رعایة مراكز األمومة  

والطفولة بالعیادات المجمعة أو المراكز الصحیة المنتشرة في كل مناطق لیبیا التي لم تعد قادرة 

 .على القیام بدورها

 تأهیل الكادر الطبي والفني الذي یعمل  

 . بها تأهیال جیدا للعمل بالصحة اإلنجابیة

 تشجیع اإلنجاب ومنح مخصص نقدي   

 .یدللموال

 تسهیل إجراءات الفحص قبل الزواج  

 . ونشر ثقافة تنظیم اإلنجاب بین الشباب

   التركیب العمري  :ثانیا

 الهدف من معالجة التركیبة العمریة للسكان یتمثل في:   

بحیث یشكل األطفال أقل من تركیب عمري یحافظ على نسبة عالیة من صغار السن والشباب  

  من اجمالي السكان % 30 -28 سنة نسبة ال تقل عن 15

  وسائل معالجة التركیبة العمریة للسكان تتمثل في :  

بحیث یضمن زیادة سكانیة % 1.8العمل على المحافظة على معدل نمو سكاني ال یقل عن  

 .للفئات العمریة األولي

 .اتخاذ التدابیر لتخفیض معدل الوفیات إلى أدنى مستوى ممكن 

 .في األلف) 10(السعي إلى تخفیض معدل وفیات الرضع إلى أقل من  

في ) 5(محاولة تخفیض معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة من العمر إلى أقل من  

 . االلف

 تتمثل في آلیات التنفیذ :  

 وتوجیه الراغبین في العمل إلى األعمال المناسبة تسهیل إجراءات الحصول على فرصة عمل، 

 .لتخصصاتهم وظروفهم
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 .عقد الندوات والمؤتمرات العلمیة المتعلقة بالتنشئة والمواطنة والحفاظ على الهویة اللیبیة 

   والریفي التوزیع السكاني والنمو الحضري:ثالثا

  الهدف من معالجة توزیعات نمو السكان بالتجمعات

  :الحضریة والریفیة یتمثل في 

تحقیق توزیع سكاني متوازن على مستوي التوزیع  

، ومتابعة النمو الحضري والریفي بما یالئم )ریفیة وحضریة(الجغرافي حسب التجمعات البشریة

  .استراتجیات التنمیة السكانیة المكانیة

  یعات السكانیة الریفیة والحضریة وسائل معالجة التوز

  :ومعدالت نموها تكمن في 

تبني نموذج تنموي یحقق مبادئ التنمیة المتوازنة بین   

جمیع المناطق خاصة الحدودیة حتى تساهم في جذب السكان لمناطق الفراغ السكاني والتي قد 

 .بلتشكل خطرا على االمن االجتماعي واالقتصادي والسیاسي للمجتمع  في المستق

إعداد مخططات للمناطق الداخلیة وتوفیر تسهیالت بها  

 .من حیث توفیر الموارد المادیة

دعم اصحاب االنشطة االقتصادیة بإنشاء مراكز  

اعمال بالمناطق التي تتطلب جذبا للسكان لفتح انشطة اقتصادیة بتلك المناطق بها حوافز 

 .مشجعة للعمل

لجذب السكان توفیر الخدمات المحلیة بمناطق الدواخل  

 .إلیها

  آلیات تنفیذ معالجة توزیعات السكان حسب التجمعات

 :البشریة الحضریة والریفیة وتكمن في

إنشاء مشروعات زراعیة في المناطق الصالحة للزراعة  

 .خاصة في مناطق الجنوب

توطین الصناعة في المناطق التي تتوفر بها مواد خام  

 .طبیعیة في الوسط والجنوب 
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اقامة مناطق صناعیة بالمناطق الساحلیة غیر المأهولة  

 .بالسكان للصناعات التي تعتمد على منتجات البحر كاألسماك واألسفنج وغیرها

فتح فروع ومكاتب للوزارات والمصالح الخدمیة بما  

 .یسهل تقدیم الخدمات ،ویوفر فرص عمل بالمناطق النائیة والداخلیة

ندیة الریاضیة في المناطق انشاء المراكز الثقافیة واأل 

  .المستحدثة

 لعّله تبین من هذا التشخیص للوضع السكاني في لیبیا، وما تضمنه من أوجه معالجة للكثیر 

من المظاهر السلبیة المؤثرة على النمو السكاني ان السیاسة السكانیة المناسبة هي سیاسة عالجیة 

   األهداف التالیةووقائیة تتناول الحاضر والمستقیل وتسعى إلى تحقیق

  في ضوء معطیات ومؤشرات الظروف اآلنیة ینبغي ان تسعى السیاسة السكانیة إلى العمل على

المحافظة على الوضع السكاني الحالي في مختلف مستویاته الكمیة والكیفیة على أقل تقدیر عند 

 ، %1.8معدل مقبول للنمو السكاني وذلك بتثبیت المعدل الحالي وهو 

  ى المعیشة وتحسین نوعیة السكانتحسین مستو. 

  تحسین المستوي الصحي للسكان ورفاهیتهم وذلك من خالل إجراءات القصد منها الوقایة من

الوفیات، ومن المرض بین النساء واألطفال وهاتان الفئتان معرضتان ألعلى درجات الخطر أكثر 

 .من غیرهما

  تحقیق نمو سكاني متوازن متماسك من حیث الحجم، والتركیب النوعي والعمري، والتوزیع

 .الجغرافي المكاني

  

  التوصیات

  وتتولي مهام ضرورة تأسیس مجلس للسكان،أو هیأة مستقلة تهتم بقضایا السكان والتنمیة، 

حها الصالحیات تخطیط وتنفیذ برامج السیاسیات الوطنیة للسكان على مختلف ابعادها ، مع من

الالزمة وتوفیر االمكانیات المادیة  والبشریة لتحقیق مهامها على افضل وجه ممكن من اجل 

تبني سیاسة وطنیة تتعامل على نحو فاعل مع المعطى الدیموغرافي، بما یؤدي إلى تحقیق 
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قترحة االهداف المذكورة آنفا، كما یمكن في حالة اعتماد االطار العام للسیاسة السكانیة الم

 . تشكیل فریق عمل إلعداد مكونات هذه السیاسة بما في ذلك البرامج التنفذیة لتحقیق اهدافها

  دمج العامل السكاني في التخطیط للتنمیة واعتباره جزءا ال یتجزأ من أي مشروع وطني تنموي 

 .شامل

 وفقا لما تسمح  تشجیع الشباب على الزواج وتسهیل إجراءاته وتقدیم الدعم المادي والمعنوي لهم 

به االمكانیات المتاحة، والحد من مشكالت ظاهرة تأخر سن الزواج، وتقدیم حوافز وتسهیالت 

 .للزواج من المطلقات واألرامل

  رفع قیمة عالوة الزوجة واألبناء إلى المستوى الذي یشجع ویحفز على رفع معدالت اإلنجاب 

على ان تمنح هذه العالوة لكل االسر واألبناء اللیبیین بغض النظر عن كون العائل یعمل بالدولة 

 .أو بالقطاع الخاص أو متقاعداً 

 مسبباته، ومعالجة اثاره بنشر  الحد من ظاهرة تنامي معدالت الطالق والتعامل الوقائي مع 

الوعي الثقافي والدیني في مختلف وسائل األعالم والتوسع في انشاء مكاتب االستشارات  

 .العائلیة

  تطویر ادوات وأسالیب التعامل الوقائي من االخطار الصحیة والبیئیة والسلوكیة المهددة للنمو 

 التهابات الكبد الفیروسیة، وحوادث ،)االیدز(السكاني، مثل أمراض نقص المناعة المكتسبة 

 .الطرق وغیرها

  تحدیث إجراءات السجل المدني وٕادارة الجوازات والجنسیة والهجرة، ومنح الوثائق الصادرة عنها 

 .وفقا لمنظومات معلوماتیة رقمیة دقیقة

  العمل على تحقیق افضل مستوي ممكن من التوزیع المكاني المتوازن للسكان، وذلك من خالل 

 :عتماد وتنفیذ سلسلة من اإلجراءات التي من بینها وأهمها ما یأتيا

االلتزام باإلدارة الالمركزیة في تسییر وتمویل برامج ومشروعات الخطط االقتصادیة واالجتماعیة .1

  .اعتمادا على مبدأ التنمیة المكانیة المتوازنة أساسًا لتنفیذ البرامج والمشروعات التنمویة

العمرانیة والخطط التنمویة وبرامج المیاه ومكافحة التصحر بمبدأ االستقرار ربط المخططات . 2

السكاني والنمو الدیموغرافي المتوازن، ومعالجة ظاهرة النمو العشوائي للتجمعات السكانیة بما یدرأ 

  .الخلل في الثقل السكاني
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في بإعداد وتنفیذ برامج اتخاذ إجراءات داعمة ومحفزة على االستقرار في مناطق الطرد الدیموغرا. 3

ومشروعات تنمویة، ومنح اعفاءات من رسوم الخدمات وفوائد الفروض على المشروعات الخدمیة 

واإلنتاجیة التي یتوالها القطاع الخاص والمؤسسات العامة، مع توفیر البنیة التحتیة الالزمة لبعث 

 .المشروعات االقتصادیة في تلك المناطق

للتوزیع الطوعي للسكان والتجمعات السكانیة، ) سنة20 - 15(طویل المدياعداد وتنفیذ برنامج .4

من خالل جملة من الحوافز والمشروعات التنمویة النوعیة بمناطق الفراغ السكاني في وسط وجنوب 

البالد، مع التركیز على مناطق الموانئ النفطیة والصناعات البتروكیماویة، والمناطق ذات 

 .جارة العبور والصناعات التقلیدیةاالمكانیات السیاحیة وت

دعم البعد النوعي للسكان من خالل اكسابهم القدرات المعرفیة والمهارات التي تتیح لهم المیزة  .5

التنافسیة المطلوبة لنمط االقتصاد المعولم، وقاعدته المعرفیة الواضحة من خالل اإلجراءات 

 :التالیة

یم بالمقام األول تهدف إلى خلق المواطن القادر تبني استراتیجة وطنیة جدیدة للتربیة والتعل  ) أ(

 .على ادارة المعرفة وٕانتاجها

تأسیس نظام وطني للتدریب والتأهیل یعمل على اصالح ما احدثته  انظمة التعلیم والتدریب   ) ب(

 .السابقة من تشوهات فكریة ومعرفیة لدى المواطن اللیبي

 ومتقن بانتهاج سیاسة تشجیع جذب تطبیق سیاسة االستزراع السكاني بشكل منظم ومقنن) ج(

وتحفیز العقول المتمیزة في تخصصات مهمة على العمل في لیبیا ألجل بناء مجتمع المعرفة 

والتكنولوجیة، على ان یكون التركیز على العناصر الشابة واستجالبها لإلقامة في لیبیا ومنحها 

العددیة ولكن بدرجة أكثر أهمیة الجنسیة اللیبیة فهذه السیاسیة تساعد لیس فقط على الزیادة 

 .تعمل على تحسین الكفاءة النوعیة وبدء خلق قاعدة معرفیة للسكان داخل الوطن

االهتمام بالبحث العلمي ورصد ما یكفي من الموارد المالیة لتمویل مشروعات البحث العلمي، ) هـ(

بحیث یتم استقطاع نسبة من میزانیات الشركات االجنبیة الكبیرة العاملة في لیبیا تحت مسمي 

تخصص بشكل كامل لمشروعات البحث العلمي، وأن تشترك ) بند المسؤولیة االجتماعیة(

الوطنیة للبحث العلمي، والجامعات اللیبیة، ومراكز البحوث الوطنیة مع مراكز االبحاث الهیأة 
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والجامعات الغربیة في مشروعات بحثیة تمول من هذه المیزانیة، توجه مباشرة لبرامج التنمیة 

  .الوطنیة، خاصة في مجاالت الطاقة المتجددة وأبحاث الصحراء والتصحر

  

    والتدریب التوصیات على صعید السیاسة السكانیة في مجاالت التعلیم

  االهتمام بالبحث العلمي ورصد ما یكفي من الموارد

المالیة لتمویل مشروعات البحث العلمي، بحیث یتم استقطاع نسبة من میزانیات الشركات 

تخصص بشكل كامل ) یةبند المسؤولیة االجتماع(االجنبیة الكبیرة العاملة في لیبیا تحت مسمي 

لمشروعات البحث العلمي، وأن تشترك الهیأة الوطنیة للبحث العلمي والجامعات اللیبیة ومراكز 

البحوث الوطنیة مع مراكز االبحاث والجامعات الغربیة في مشروعات بحثیة تمول من هذه 

ددة وأبحاث المیزانیة، توجه مباشرة لبرامج التنمیة الوطنیة، وخاصة مجاالت الطاقة المتج

 الصحراء والتصحر

  معالجة مشكلة تدني مستوى التحصیل العلمي والمهني

كي یمّكن الخریج من ممارسة االعمال ذات الطابع الفني وخلق تنوع في أوجه االقتصاد 

 .الوطني

  ضرورة التوسع في التعلیم لمالءمة الحاجات المتغیرة

 .والمتجددة بالمجتمع

  میادین فنیة جدیدة، االهتمام بتوجیه الطالب إلى

 .والتخطیط للتعلیم بما یتمشى مع متطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وسوق العمل 

  التمییز بین الحاجات التعلیمیة للسكان والحاجات

 .االقتصادیة للمتعلمین

  وضع البرامج وتیسیر كل السبل للتعلیم المستمر وتعلیم

 .الكبار

  

  وضوابط سوق العمللسكانیة للقوى العاملة التوصیات على صعید السیاسة ا
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  ینبغي العمل على زیادة نسبة وعدد الفنیین

ومعالجة مسالة البطالة األخذة في .المتخصصین والعمال المهرة عن طریق البرامج التدریبیة

 .التزاید 

  تشجیع البرامج التي توفر نفقات اإلنتاج السیما في

 .الصناعات الصغري

  دعم انواع الصناعات الریفیة التي تحتاج إلى مزید من

   . العمال لتثبیت اكبر عدد ممكن من عمال الریف في الزراعة

  یساعد استقرار سوق العمل على تمهید الطریق أمام

 :تحقیق انتعاش اقتصادي، ولتحقیق ذلك یتطلب وجود عدة ضوابط منها

 ات تحقیق التوازن بین متطلبات سوق العمل والمخرج

التعلیمیة، والتعرف على اسباب التسرب من المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة ومحاولة إیجاد حلول 

 .لها

  اعادة النظر في العملیة التعلیمیة، وتطویر المناهج

التدریبیة، وتصنیف مستویات المؤهالت التعلیمیة، وٕایجاد نظم اختبار للمهارة المهنیة العتماد 

 .اءمة بین مخرجات التعلىم والتدریب واحتیاجات سوق العمل الشهادات المهنیة، والمو 

  التنسیق بین القطاعات وٕاتباع مبدأ الشفافیة لیعلم الذین

یعنیهم األمر اماكن وجود فرص العمل، وتتولي وزارة العمل حصر وتسجیل الوظائف الشاغرة، 

 .وتنفیذ عملیات التوظیف بحسب حاجة السوق

 القطاعات الخدمیة تحدید معاییر التوظیف لكافة 

،واالقتصادیة واعتماد مبدأ رفع الكفاءات الفاعلة قبل التوظیف ووضع معاییر لتصنیف 

فهذا االمر یضیف . المؤسسات والمنشآت واعتماد سیاسة التدریب التحویلي للباحثین عن عمل

 .مزیدا من المرونة لسوق العمل، ویسهل حركة االنتقال من جهة عمل إلى اخري 

 اعدة بیانات متكاملة لقطاع القوى العاملة انشاء ق

الوطنیة ودراسة واقع العمل وتوفیر برامج التوجیه واإلرشاد المهني، واختیار البرامج التدریبیة 

 .بناء على احتیاجات سوق العمل
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  متابعة برامج التشغیل وتقییم أدائها وتحدید الظواهر 

 قانون العمل ولوائحه التنفیذیة وتطویرها بما االیجابیة والسلبیة في سوق العمل، ومتابعة تنفیذ

 .یحقق حمایة القوى العاملة 

  

  التوصیات على صعید السیاسة السكانیة للسكان غیر اللیبیین والعمالة الوافدة 

تقنین وتنظیم تواجد السكان غیر اللیبیین حسب  )1(

احتیاجات االقتصاد الوطني من االیدي العاملة وتحدید احتیاجات سوق العمل اللیبي من 

العمالة الوافدة، واتخاذ التدابیر واإلجراءات للحد من وجود العمالة الهامشیة غیر الماهرة 

 .واعتماد مبدأ الكفاءة

ة والمزایا الممنوحة للعمالة تحدید االجازات ومدة اإلقام )2(

الوافدة اسوة بما هو سائد بسائر الدول المماثلة للیبیا التي هي في حاجة لعمالة غیر وطنیة، 

  .وٕالزام الجهات الرسمیة وأصحاب العمل والنقابات بتطبیق ذلك

وضع سیاسة جدیدة تعمل وفق آلیة منظمة لتحقیق  )3(

 . الوطنیة محل العمالة الوافدةاهداف الدولة والقطاع الخاص وٕاحالل العمالة

سن قوانین ووضع عقوبات وٕاجراءات صارمة لمنع  )4(

، بتشدید العقوبات على الجهات واألشخاص والشركات )سماسرة منح االقامة(التجارة بالعمالة 

 .التي تمارس هذا العمل

ترشید استخدام العمالة الوافدة وٕانشاء مكاتب لالستخدام  )5(

البلدیات یتم من خاللها تسجیل كل العاملین غیر اللیبیین حسب نظام الحكم المحلي في 

 .وتصنیفهم حسب انواع المهن

تجهیز مقار إلقامة العمالة الوافدة في المدن یتناسب  )6(

مع عددها وحجمها وٕامكانیات العمل في تلك المدن یتم االشراف علیها من قبل مكاتب 

 .االستخدام والجوازات
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ندسین وفنیین تحدید اسعار الخدمات بإشراف مه )7(

 .متخصصین ووضع آلیات وضوابط لتنفیذها

التشدید على خضوع الوافدین إلى لیبیا إلشراف صحي  )8(

 .فاعل من قبل الدولة، وٕالزام اصحاب األعمال بتنفیذه والتأمین علیهم ومتابعة ذلك

لتتمكن الحكومة من تنفیذ السیاسات التنمویة بشكل عام والسكانیة بشكل خاص ینبغي العمل على  

  :تحدید دور االجهزة المعنیة بالسیاسة الوطنیة للسكان وتمكینها من أداء دورها وهي

 وزارة الشؤون االجتماعیة. 

 وزارة الصحة. 

  دار االفتاء(وزارة األوقاف.( 

 وزارة الداخلیة. 

 ثقافة واإلعالموزارة ال. 

 وزارة الزراعة. 

 وزارة التعلیم. 

 وزارة العمل. 

 وزارة الحكم المحلي.  

 إلى جانب أي جهة اخرى لها عالقة بالموضوعات والقضایا المختلفة التي طرحت في هذا  

  .المشروع للسیاسة الوطنیة للسكان في لیبیا

ة مجلس التخطیط الوطني فیه، وأخیرا ولیس بآخر فإن فریق البحث یعبر عن شكره وامتنانه لثق  

وتكلیفة بهذا العمل الرائد الذي هو على درجة عالیة من األهمیة، ویمثل استحقاقا وطنیا على درحة 

عالیة من الوجاهة خاصة في ظل األوضاع الراهنة التي تمر بها لیبیا، ویعبر عن استعداده للتعاون 

صة ما یتعلق ببلورة البرامج العلمیة التى الدائم في أي انجاز یخص السیاسة الوطنیة للسكان خا

تتطلب منهجا علمیا إلعدادها،وتخطیطها،وتنفیذها،وما یستوجبه من اجراءات فعلیة لتنفیذ هذه 

  .السیاسات 

  



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 143

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجعقائمة ب

  

مجلس التطویر االقتصادي، مكتب الدراسات والسیاسات السكانیة، التقریر الوطني األول عن  .1

  .م2012م، صدر سنة 2010حالة السكان في لیبیا 

  .م1995الهیئة الوطنیة للتوثیق والمعلومات، النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة  .2

ا تسبب فیه من مشكالت، ورشة عمل حول عتیق على سلیمان، تقییم للهجرة غیر القانونیة وم .3

  .م22/4/2012- 19الهجرة غیر الشرعیة وتأثیرها على المجتمع، طرابلس 

  .م2006الهیئة الوطنیة للتوثیق والمعلومات، النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة  .4

  .عمران سالم احتیوش، علم السكان، المركز الوطني لتخطیط التعلیم والتدریب .5

  .م2005ید عبدالعاطي السید، علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعیة، الس .6

  .م1978زیدان عبدالباقي، أسس علم السكان، القاهرة،  .7

سعد خلیل القزیري، التحضر والتخطیط الحضري في لیبیا، منشورات مكتب العمارة  .8

  .م1992لالستشارات الهندسیة، بنغازي، 



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 144

لعربي حاضرا ومستقبال، منشورات صندوق األمم المتحدة عبد الرحیم عمران، سكان العالم ا .9

  .م1988لألنشطة السكانیة، نیویورك، 

  .1991اإلسكندریة،  :دار المعرفة الجامعیةعلي عبد الرازق جلبي، علم اجتماع السكان،  .10

  .م2004، بیروت  الدار العربیة للعلومعلي لبیب، جغرافیة السكان الثابت والمتحول،  .11

  .م2003لیبیا، تقریر التنمیة البشریة   .12

 .م2010الهیئة العامة للمعلومات، المسح الدیموغرافي للسكان اللیبیین لسنة  .13

، مركز الدراسات والبحوث، التطورات الدیموغرافیة )سابقا(أمانة مؤتمر الشعب السنة  .14

 .م2005واالقتصاد اللیبي ) السكانیة(

 .م2009 التقریر الرئیسي  م،2007المسح الوطني اللیبي لصحة األسرة  .15

  .م2007 – 1995الهیئة العاملة للمعلومات نشرة اإلحصاءات الحیویة للسنوات  .16

  .م2005صندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانیة أوضاع سكان العالم  .17

 المدیر العام لمنظمة العمل التحدي والمواجهة، تقریر: التشغیل والبطالة في البلدان العربیة .18

  . م2008آذار /  مارس –العربیة 

  .للمعلومات العامة الهیئة م،2007 لسنة) العاملة القوى (للتشغیل الوطني المسح .19

محمد شوقي ابراهیم، دار المریخ للنشر، . جغرافیة السكان، بروفسور جون كالرك، ترجمة د .20

 .م1984الریاض، 

  .م2005 العالم سكان أوضاع السكانیة للنشاطات المتحدة األمم صندوق .21

  .م2009سكان العالم، المكتب المرجعي للسكان،  .22

، مجلة )2006–1954 ( لیبیا في العاملة والقوى والتعلیم الشریف، السكان مصطفى على .23

 .م2010 الطبعة االولى،  المغاربیة الجامعة

  .م2009 -2007الهیئة العامة للمعلومات  نشرة اإلحصاءات الحیویة للسنوات  .24

25. U. N. Population Division. World Population Prospects the 

2003Revision. New York. 

  .م2003لیبیا، تقریر التنمیة البشریة   .26

 

  

  

  

  



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 145

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  )1 (رقم دولج                                            

  2006 – 1995 يتعداد في العمر فئات حسب اللیبیین السكان یعتوز 

1995  2006  
  العمر فئات

  %  عدد  %  عدد

0 - 4  546914  12.46  575345  10.86  

5 - 9  582250  13.26  527595  9.96  

10 - 14  585099  13.33  542893  10.25  

15 - 19  582472  13.27  573026  10.82  

20 - 24  507527  11.56  573287  10.82  

25 - 29  390383  8.89  566458  10.69  

30 - 34  286222  6.52  492828  9.30  

35 - 39  196555  4.48  390800  7.38  

40 - 44  132721  3.02  281849  5.32  
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45 - 49  127193  2.90  199142  3.76  

50 - 54  104458  2.38  132619  2.50  

55 - 59  98278  2.24  122277  2.31  

60 - 64  78235  1.78  95127  1.80  

65 - 69  69222  1.58  80018  1.51  

70 - 74  44837  1.02  57851  1.09  

75+   57373  1.31  87037  1.64  

  100.0  5298152  .100  4389739  المجموع
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  )2 (رقم جدول                             

  والنوع الزواجیة لحالةا متغیر حسب) فوق فما سنة 15 (اللیبیین السكان توزیع

  الزواجیة الحالة

 یسبق لم  النوع  السنة

  الزواج لهم

  المجموع  أرامل  مطلقون  متزوجون

  1360737  7836  5699  571995  775207  ذكور

  1995  1314739  94066  23924  562455  634294  إناث

  2675476  101902  29623  1134450  1409501  مجموع

  1846485  11407  4850  763519  1066709  ذكور

  2006  1805834  119787  22888  772349  890810  إناث

  3652319  131194  27738  1535868  1957519  مجموع
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  )3 (رقم دولج                                                

  العمر متغیر حسب الزواج لهم یسبق لم الذین للیبیین النسبي التوزیع

1995  2006  
  العمر فئات

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

15 – 19  99.8  98.3  99.1  99.5  97.5  98.5  

20 – 24  97.8  82.2  90.1  98.6  84.8  91.8  

25 – 29  80.0  50.1  65.2  89.7  60.2  75.1  

30 – 34  37.6  24.9  31.3  61.6  43.4  52.6  

35 – 39  10.8  9.7  10.2  27.4  31.6  29.5  

40 – 44  3.9  3.1  3.5  10.6  18.2  14.4  

45 – 49  2.0  1.4  1.7  5.4  7.4  6.4  

50 – 54  1.2  0.9  1.1  3.6  2.9  3.2  

55 – 59  1.1  0.8  0.9  2.9  2.2  2.5  

  1.9  1.8  2.0  0.9  0.7  1.1  فأكثر 60
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 )4 (رقم جدول

  التعداد وسنة النوع حسب األول الزواج عند العمر متوسط

  

  األول الزواج عند العمر متوسط
  التعداد سنة

  مجموع  إناث  ذكور

 عمر بین الفرق

  واإلناث الذكور

1973  24.7  18.8  21.8  5.9  

1984  27.4  23.1  25.3  4.3  

1995  31.4  28.3  29.8  3.1  

2006  34.1  31.3  32.7  2.8  
  

 

  )5(دول ج

  .2006 و1995لتوزیعات العددیة والنسبیة لإلناث اللیبیات في سن الخصوبة حسب تعدادي ا

  

  اإلنــاث في سن الخصوبــة

  سنة) 49 –15(

  الالتي)49–15(اإلناث

  لم یسبق لهن الزواج

) 49-15(اإلناث 

  سنة المتزوجات

  فئـــة الشبــــاب

  سنة) 25 –10(
سنة 

من إجمالي %   العدد  التعداد

  السكان
  العدد

  % العدد  %  العدد  %

1984  625282  19.4  251184  40.2  374098  59.8  1130566  34.98  

1995  958004  21.8  632634  66.0  325370  34.0  1675098  38.16  

2006  1524330  28.8  884812  58.0  639518  42.0  1689206  31.89  
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  )6 (الجدول

   2007نسب الرعایة الصحیة أثناء الحمل حسب نوع الفحص ومكانھ 
  

  مكان أخر فحص طبي

مستشفى   الفحوصات

  عام

المجمعات 

  الصحیة

العیادات 

  الخاصة

طبیب 

  خاص

أماكن   في المنزل

  أخرى

  المجموع

  66.5  27.3  52.3  75.4  72.7  68.9  58.3  وزنقیاس ال

  40.0  27.3  52.3  49.7  42.7  40.2  35.1  قیاس الطول

  93.4  100.0  52.3  96.1  95.5  92.3  91.0  قیاس الضغط

  93.2  100.0  52.3  96.2  94.8  91.2  91.4  فحص الدم

  90.9  100.0  52.3  94.4  91.7  91.7  89.4  فحص البول

  50.8  27.3  28.4  56.3  50.9  59.4  48.3  فحص البطن

  76.1  27.3  28.4  82.2  77.4  79.1  73.1  اصفاء الجنین

  84.8  51.5  28.4  90.1  90.4  85.3  78.3  الفحص بالموجات

  59.8  27.3  28.4  58.3  62.2  59.7  58.0  فحص داخلي

  85.8  51.5  28.4  88.1  91.1  85.2  80.4  اإلخبار عن وضعیة الجنین

  33.8  0.0  0.0  34.2  39.7  35.1  28.0  التغذیة

  21.5  0.0  0.0  26.3  23.6  19.1  18.7  عوامل الخطورة

  30.9  37.7  0.0  30.0  33.7  25.0  29.3  اإلرضاع

  17.0  0.0  0.0  19.2  17.1  15.2  16.7  تنظیم األسرة

  20.7  0.0  0.0  20.7  22.0  19.3  19.8  الوالدةالرعایة بعد 
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  )7(جدول 

  م73،95،03،2007معدل الخصوبة الكلي بلیبیــا حسب السنوات 

التعداد العام   السنة

  للسكان

  معدل الخصوبة الكلي من خالل  المســــــوحات

دراسة تحلیلیة استناداً لتعداد   8.3  8.28  1973

1973  

المسح العربي اللیبي لصحة األم   4.1  3.30  1995

  والطفل

المسح العنقودي اللیبي المتعدد   3.8  3.30  2003

  المؤشرات

  نتائج مسح األسرة اللیبي   2.7  2.73  2007

  

  

  )8(جدول 

  .سنة حسب سنوات التعداد) 49–15(النسبي للحالة التعلیمیة لإلناث اللیبیات التوزیع

  سنـــــــة التعـــــداد
  الحالة التعلیمیة

1973  1984  1995  2006  
  8.1  20.6  59.8  81.5  أمیة

  5.4  11.1  10.9  10.5  دون االبتدائیة
  12.2  18.1  12.5  4.6  الشھادة االبتدائیة
  26.9  27.5  6.3  1.8  الشھادة اإلعدادیة

  27.6  19.8  9.6  1.4  فوق الثانویة ودون الجامعة
  9.5  0.2  0.0  0.0  الشھادة الثانویة وما یعادلھا

  9.2  2.6  0.7  0.0  شھادة جامعیة
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  )9(جدول 

 .متوسط مرتبة عدد األطفال حسب الحالة التعلیمیة لألمهات اللیبیات

  متوسط مرتبة عدد األطفال
  المستوى التعلیمي       المسح اللیبي الوطني اللیبي 

  1973تعداد 
1995  2007  

  6.4  8.2  5.67  أمیة

  5.9  5.2  4.2  دون االبتدائیة

  5.8  4.7  2.5  الشھادة االبتدائیة

  4.8  3.5  -  الشھادة اإلعدادیة

  4.0  3.0  2.08  +الشھادة الثانویة 

  5.5  5.7    المجموع

  )10 (رقم جدول

  .سنة حسب النوع وسنة التعداد) 25 – 10(التوزیع النسبي لفئة الشباب اللیبي 

 1995  تعــــــداد     2006تعــــــداد  

 %ذكور  %إناث  %جملة  %ذكور  %إناث  %جملة 

  الفئات العمریة

10.25 5.01 5.23 13.33 6.56 6.77 10 – 14 

10.82  5.33  5.48  13.27  6.54  6.73  15 – 19  

10.82 5.35 5.47 11.56 5.70 5.86  20 – 24  

31.89 15.69 16.18 38.16 18.80 19.36 ) %10 – 24(   

 )24 – 10(مج 849553 825545 1675098 857501 831705 1689206

  عدد السكان  2231079  2158660  4389739  2687513  2610639  5298152

   )11( جدول رقم 

  )م2008 - 1975 (ماوع خالل األعو توزیع الموالید حسب متغیر الن
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  النــــــــــوع

وام
عــــ

األ
  

  مجموع  إناث  ذكور
الفرق الكمي  

  بین النوعین
الفرق المئوي 
  بین النوعین

1975  55337  53018  108355  2319  2.1%  

1978  56839  55470  112309  1369  1.2%  

1995  45911  42868  88779  3043  3.4%  

1996  47064  43364  90428  3700  4.1%  

1999  48296  45479  93775  20817  3%  

2003  56919  53569  110488  3350  3%  

2006  65902  58639  124541  7263  5.8%  

2008  68018  64808  132826  3210  2.4%  

2009            
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  )12(جدول رقم 

   )م2009 -1975( حسب متغیر النوع لألعوامالوفیات توزیع

  النــــــــــوع

وام
ـــــ
ع
األ

  

  مجموع  إناث  ذكور
الفرق الكمي  

  بین النوعین
الفرق المئوي 
  بین النوعین

1975  8890  7257  16147  1633  10%  

1978  7776  6550  14326  1226  8.5%  

1995  7897  5641  13538  3043  16.7%  

1996  7180  5101  12281  2079  16.9%  

1999  9459  6834  16293  2626  16%  

2003  11614  8804  20418  2810  13.7%  

2006  10217  7658  17975  2559  5.8%  

2009  12212  9269  21481  2943  13.7%  
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   )13( جدول رقم 

  الفرق الكمي والمئوي بین الوفیات حسب متغیر النوع

 النوع

الفـرق المئوي بین 
وفیات الذكور 

 والوفیات

صافي الزیادة الطبیعیة 
الفرق بین الموالید  = 

 والوفیات

ث
ــا

إن
ور 

كــ
ذ

 

ام
ـو

عــ
األ

 

10% 1633 7257 8890 1975 

8.5% 1226 6550 7776 1978 

16.7% 3043 5641 7897 1995 

16.9% 2079 5101 7180 1996 

16% 2626 6834 9459 1999 

13.7% 2810 8804 11614 2003 

5.8% 2559 7658 10217 2008  

13.7% 2943 9269 12212 2009  
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 )14(جدول رقم 

  م1995 حسب أقسام النشاط االقتصادي والنوع لیبیین النشطین اقتصادیاتوزیعات السكان ال 

  

  

  أقسام النشاط  الـــنوع
 إناث  ذكور

  اإلجمالي

  111 915 4 206  107 709  الزراعة والغابات والصید

  19 285  679  18 606  التعدین واستغالل المحاجر ویشمل النفط والغاز

  74 808  10 111  64 697  الصناعات التحویلیة

  30 123  1 385  28 738  الكھرباء والغاز والمیاه

  16 949  613  16 336  التشیید والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والخدمات المتعلقة بھا وخدمات 
  الفنادق والمطاعم والمقاھي

059 79  941 2  000 82  

  62 215  2 280  59 935  النقل والتخزین والمواصالت

المصارف ومؤسسات التمویل والتأمین والخدمات 
  العقاریة وخدمات األعمال

793 15  688 3  481 19  

الخدمات العامة والخدمات االجتماعیة والثقافیة 
  والترفیھیة والخدمات الشخصیة والدولیة

971 348  355 147  326 496  

  4 487  233  4 254  أنشطة غیر واضحة التوصیف أو غیر مبینة

  834 493  17 099  90 395  یبحث عن العمل ألول مرة

  1 025 083  190 590  834 493  المجموع الكلي

 

  211-209م،  ص1995لتعداد العام للسكان لسنة ا: المصدر.   

  

  

  

  

  

  

  

  )15( جدول رقم 

 م2006 العاملین اقتصادیا حسب النوع وأقسام النشاط االقتصادي  السكان اللیبیینتوزیعات

  الـــنوع
  أقسام النشاط

  إناث  ذكور
 اإلجمالي

  118 108  18 945  99 163  الزراعة والصید
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  1 179  35  1 144  صید األسماك

  34 109  2 157  31 952  التعدین واستغالل المحاجر ویشمل النفط والغاز

  47 190  3 888  302  الصناعات التحویلیة

  39 603  2 092  37 507  الكهرباء والغاز والمیاه

  32 236  1 499  30 737  التشیید والبناء

تجارة الجملة وٕاصالح المركبات والدرجات والسلع 

  الشخصیة والمنزلیة
333 97  532 3  865 100  

  4 930  729  4 201  الفنادق والمطاعم والمقاهي

  64 535  3 373  61 162  النقل والتخزین والمواصالت

  17 908  3 549  14 359  الوساطة المالیة

  11 663  2 087  9 576  أنشطة العقارات

  344 654  42 535  302 119  اإلدارة العامة والضمان االجتماعي اإلجباري

  411 454  260 528  150 926  التعلیم

  68 498  37 212  31 286  الصحة والعمل االجتماعي

خدمات المجتمع والخدمات االجتماعیة والشخصیة 

  وأنشطة أخرى
998 20  202 3  200 24  

  465  51  414  خدمة أفراد الخدمة المنزلیة باألسر

أنشطة غیر مبینة وأنشطة المنظمات الدولیة 

  والسفارات
014 10  483 3  497 13  

  340 786  88 871  252 215  متعطلون لم یسبق لهم العمل

  1675880  388 901  919 193                المجموع 

         . بتصرف194- 190م،  ص2006التعداد العام للسكان لسنة : المصدر
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 )16(جدول رقم 

  1995توزیعات اللیبیین العاملین اقتصادیا حسب النوع والفئات العمریة وأقسام النشاط االقتصادي 

  السن فئات
  النشاط أقسام

15 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65+   
  المجموع

  والصید والغابات الزراعة
5925  15651  12481  8042  5259  4084  5809  7426  9430  9464  

28344
  

111915  

 المحاجر واستغالل التعدین
  والغاز النفط ویشمل

130  1850  3617 4307  2990  1820  1410  1238  1063  700  160  19285  

  74808  1083  2122  3219  3655  4390  5324  8703  15097  18285  11268  1662  التحویلیة الصناعات

  30123  213  1476  1949  1860  1813  1764  3160  5770  7771  4087  260  والمیاه والغاز الكھرباء

  16949  18181  607  984  1194  1363  1464  2027  2959  3350  2356  383  والتشیید البناء

 والمطاعم الجملة تجارة
  والفنادق والمقاھي

2072  9716  15081  15137  10332  6891  5970  5703  4852  3276  2970  82000  

  62215  1098  3036  4946  6216  6295  7087  9780  10676  8116  4498  467  والمواصالت والتخزین النقل

 ومؤسسات المصارف
 والخدمات والتامین التمویل

  األعمال وخدمات العقاریة
86  1595  3749  3880  2588  2279  2033  1465  1080  581  145  19481  

  واالجتماعیة العامة الخدمات
  والشخصیة والترفیھیة والثقافیة

10703  63530  121129  68070  37854  33954  24929  19583  8885  1710  2547  496326  

 واضحة غیر أنشطة
  مبین غیر أو التوصیف

137  679  1075  1137  642  307  224  144  98  43  1  4487  

  107494  000  0  0  0  0  0  1  243  338  56905  15281  مرة ألول عمل عن الباحثون

  1025083  36823  30190  47204  53830  63261  68874  113581  177318  224761  172135  37106  المجموع

  
  
  
  
  
  

  2006 لعام االقتصادي النشاط وأقسام العمریة والفئات النوع حسب اقتصادیا العاملین اللیبیین السكان توزیع  )17 (رقم جدول
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  العمر فئات
  النشاط أقسام

15- 19  20  - 24  25  - 29  30  - 34  35  - 39  40  - 44  45  - 49  50  - 54  55  - 59  60  - 64  65+   
  المجموع

  118108  4527  3022  3934  5326  9734  14479  19059  22307  22960  11204  1556  والصید الزراعة

  1179  19  23  52  84  122  153  196  236  173  100  21  األسماك صید

 واستغالل التعدین
  والغاز النفط ویشمل المحاجر

354  2135  5104  6642  6102  5368  3705  2140  1532  855  172  34109  

  47190  458  896  2111  2649  4608  7785  10965  9570  5563  2167  418  التحویلیة الصناعات

  39603  158  1016  1686  1787  3169  6016  9773  8873  5631  1357  137  والمیاه والغاز الكھرباء

  32236  346  721  1349  1783  2769  4114  5680  6833  5543  2559  539  والبناء التشیید

  100865  1634  2277  3393  4185  7163  11404  16752  19994  20479  12210  1374  والتجزئة الجملة تجارة

 والمطاعم الفنادق
  والمقاھي

69  369  903  1007  984  701  389  212  158  95  43  4930  

 والتخزین النقل
  والمواصالت

379  3225  9778  11397  11006  9341  7935  4763  3612  2247  852  64535  

  17908  91  621  1265  1495  1727  2778  3324  3541  2394  626  46  المالیة الوساطة

  11663  104  220  422  626  1067  1717  2202  2623  2031  563  88  العقارات أنشطة

 والدفاع العامة اإلدارة
  االجتماعي والضمان

4005  36042  70678  66263  54776  42412  35778  17171  12409  3977  1143  344654  

  33427  1363  التعلیم
10515

2  
10483

1  
72583  45554  25828  11462  8294  2352  608  411454  

 والعمل الصحة
  االجتماعي

348  4895  16132  16063  12965  7928  4573  2613  2034  770  177  68498  

 المجتمع خدمات
 االجتماعیة والخدمات

  األخرى والشخصیة
216  1707  4207  5132  4643  3112  2044  1287  1148  513  191  24200  

 الخدمة أفراد خدمات
  المنزلیة

19  44  84  60  72  61  62  32  15  9  7  465  

 والھیئات المنظمات
  الدولیة

4  4  14  33  27  35  21  26  11  5  5  185  

  13312  140  237  555  550  997  1521  2069  2860  2794  1352  237  مبینة غیر أنشطة

 لم الذین المتعطلون
  العمل لھم یسبق

0  
11124

5  
12436

7  
67050  27221  10903  0  0  0  0  0  340786  

  11173  المجموع
22523

1  
40398

7  
35531

5  
26039

9  
17538

2  
11169

1  
58191  43980  19856  

1067
5  

1675880  



                                               مجلس التخطیط  الوطنى 160

  )19(دول رقم ج

  *م2006 -1995توزیع السكان اللیبیین العاملین حسب النوع وتوزیعات القوة البشریة خالل 

  2006  1995  توزیعات القوة البشریة

   940 133  732 677  ذكور
  388 153  172 874  إناث

  
  یعمل

  
  النوع

  1 328 286  905 551  المجموع
  6 060  11 421  ذكور
  748  617  إناث

  
  یبحث عن عمل وسبق لھ العمل

  
 النوع

  6 808  12 038  المجموع
  252 215  90 395  ذكور
  88 871  17 099  إناث

  
  یبحث عن العمل ألول مرة

  
 النوع

  340 786  107 494  المجموع
  1 198 408  834 493  ذكور
  477 472  190 590  إناث

  
  مجموع العاملین اقتصادیا

  
 النوع

  1 675 880  1 025 083  المجموع
  1 846 485  1 360 737  ذكور
  1 805 834  1 314 739  إناث

  
  مجموع النشطین اقتصادیا 

  
 النوع

  3 652 319  2 675 476  المجموع

  .138 -136م، ص1995، التعداد العام لسنة 164 – 162م، ص 1995التعداد العام لسنة / المصدر -1

  المصنفین عاملین اقتصادیـا حسب التعداد، بینما بعضھم في واقع األمر غیر عاملین اقتصادیـا فعلیا*  -2

  

  ) 20(جدول رقم 

   معدل نمو السكان النشطین اقتصادیایبین تغیر

 امعدل نمو السكان النشطین اقتصادی  معدل نمو السكان  الفترة الزمنیة
   %4.51   %4.21  م1984 -1973
   %4.67   %2.80  م1995 -1984
   %2.87   %1.18  م1995-2006

 10ستقاة من تقریر حالة السكان، صبیانات م
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  )21 (رقم جدول

   2010 و 2006 للسنوات اللیبیین وغیر اللیبیین السكان عدد في الكمیة التغیرات
  2030 – 2015 وتقدیرات

  لیبیین غیر  لیبیون
  السنوات

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

2006  2687090  2610639  5298152  246939  112601  359540  

2010  2856602  2788857  5645459  266550  128632  395182  

2015  3082668  3015590  6098258  306254  132821  439075  

2020  3317786  3253388  6571174  350842  161710  512552  

2025  3562929  3499369  7062298  408144  199214  607358  

2030  3784461  3722901  7507362  466109  239478  705692  

  

  )22 (جدول

  العریضة العمریة الفئات حسب السكان عدد في الكمیة التغیرات توقعات
  2030 – 2006 للفترة 

0 - 14  15 - 64  65+   
  السنوات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  المجموع

2006  1645833  31.1  3427413  64.7  224906  4.2  598152  

2010  1710574  30.3  3680839  65.2  254046  4.5  5645459  

2015  1751905  28.7  4047538  66.5  298815  4.8  6098258  

2020  1781361  27.1  4434969  67.5  354844  5.4  6571174  

2025  1802637  25.5  4842986  68.6  416675  5.9  7062298  

2030  1809274  24.1  5210109  69.4  487979  6.5  7507362  

   ) 6 ( رقم الجدول في مبین هو ما حسب للسنوات تشیر ) 6 إلى 1 ( من األرقام : مالحظة            

   ) 23( جدول 
  )2030 - 2010( توقعات توزیعات القوى البشریة  للسكان اللیبیین  

 2030 2025 2015 2010 البیان
  معدل النمو

)2010 -2030( 

 1.5 7507362 7062298 6098258 5645459 مجموع السكان 

 1.9 5698088 5330965 4346353 3934885 )مصدر عرض العمل( السكان في سن العمل 
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 2.0 3026824 2817415 2290093 2042992 )العاملون اقتصادیا ( عرض العمل   
 2.3 2784678 2557086 2028107 1784349 )الذین یمارسون بالفعل العمل ( االستخدام  

  242146 260329 261987 258643  البطالة= الباحثون عن عمل 
  40.32 39.89 37.55 36.19 معدل المساھمة الخام في النشاط

  48.87 47.97 46.66 45.35 معدل المساھمة الصافي في النشاط
  53.12 52.85 52.69 51.92 نسبة المشاركة للسكان في سن العمل

  75.90 75.48 71.27 69.70  معدل النشاط للسكان
  92.00 90.76 88.56 87.34 معدل التوظیف لقوة العمل

  8.00 9.24 11.44 12.66 معدل البطالة
  

  )24 (رقم جدول

   باألجور وعالقته البشریة الكوادر هجرة مؤشرات

  الترتیب  المؤشر  المتغیر

  134  2.0  )جاذبیة العقول(ھجرة العقول 

  139  2.1  ارتباط األجور باإلنتاجیة

  139  2.5  االعتماد على المھنیة اإلداریة

  139  2.3  المیل إلى تفویض السلطات

  2011\2010تقریر التنافسیة الدولیة : المصدر

  

  

    


