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من أجل اقتصاد مدمج
ورقة بحثية بعنوان...



يف الثامن من أبريل من عام 2017، أطلقت منظمة جسور للدراسات والتنمية 
املشاريع  صاحبات  تشجيع  و  ملنارصة  مدمج«  اقتصاد  »لبناء  حملة  رسميا 
لالنضامم لالقتصاد الرسمي. وتهدف منظمة جسور من خالل الحملة  إىل زيادة 
نسبة النساء اللوايت ميتلكن مشاريع مسجلة رسميا. وذلك من خالل سلسلة 
سبها،  يفرن،  مدينة  يف  التجارية  األعامل  رائدات  مع  النقاشية  الحلقات  من 
بنغازي، وطرابلس. باإلضافة لعقد املوائد املستديرة، جمع التوقيعات وحمالت 
املنارصة عىل مواقع التواصل االجتامعي من أجل التأثري عىل املرشعني وصناع 
القرار لصياغة قرار يشمل حوافز تشجيعية للنساء لتسجيل أعاملهن التجارية, من 
النمو  حركة  يف  الكاملة  حقوقها  وضامن  للمرأة  أفضل  عمل  بيئة  تشكيل  أجل 

االقتصادي يف البالد.

جنوب  يف  القدرات  بناء   CSO  WINS مرشوع   إطار  يف  الحملة  هذه  تندرج 
املتوسط لفتح حوار السياسات و رصد وضع املرأة يف املجتمع« والذي ميوله 

االتحاد األورويب بالتعاون مع أعامل و فعاليات مؤسسة نساء األورومتوسط.

عن حملة “من أجل اقتصاد مدمج” 
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المقــدمة 

تعترب ظاهرة االقتصاد الخفي من الظواهر االقتصادية القدمية، ولقد عرفت يف كافة االقتصاديات املختلفة، 
اال ان االهتامم بهذه الظاهرة مل يبدأ اال منذ السبعينات من القرن املايض.

يعد )جومتان( أول من لفت االنتباه إىل هذه الظاهرة عندما نرش بحثه عن االقتصاد السفيل عام 1977، الذي 
نبه فيه إىل خطورة املعامالت االقتصادية التي ال يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومي االجاميل.

وقد أطلقت تعبريات متعددة عىل االقتصاد الخفي، فقد اسامه البعض باالقتصاد التحتي، والبعض االخر 
باالقتصاد االسود، واالقتصاد غري املريئ، واالقتصاد املغمور، واالقتصاد السفيل، واالقتصاد  غري الرسمي، 
واالقتصاد الثاين ،اقتصاد الظل االقتصاد املقابل، اقتصاد الباب الخلفي، واميا كانت التسمية فإن االقتصاد 
الخفي يعد من الظواهر املعقدة التي تضم الكثري من الجوانب املختلفة واملتشابكة مع بعضها والتي تحتاج 

إىل درجة اكرب من التخليل والفهم.

يقصد بهذا الظاهرة  االقتصادية كافة املعامالت التي تتم خارج اإلطار القانوين، وال يتم تسجيلها لدى جهات 
ليس  وبالتايل فهو  التعقيد  واقتصادية شديدة  اجتامعية  ظاهرة  الرسمي  االقتصاد غري  وكام ميثل  الدولة، 
فحسب حالة من غياب تحكيم القانون وتسجيل املعامالت لدى الدلة يقدر ما إنه يكشف عن منط معني من 
تداول القيم االقتصادية، ومن مامرسة النشاط االقتصادي باالستناد إىل قواعد غري تلك التي تضعها الدولة 
وتطبقها، ومبا إن املؤسسات الرسمية يف أغلب دول العامل النامي حديثة النشأة نسبياً ، ال تتمتع بالتجذر 
الشاملية وغرب  أمريكيا  األقدم وخاصة يف  الرأساملية  البلدان  الحال يف  االجتامعية كام هو  العالقات  يف 
أوروبا فإن تلك املعامالت التي تتم بشكل يوصف بعري الرسمي إمنا تشري إىل عالقات أكرث تجذرا وانتشارا، 
وال شك كذلك يف أنها تلعب دورا رئيسيا يف الحياة االقتصادية للعديد من املنشآت االقتصادية يف الوصول 

ملدخالت اإلنتاج املختلفة من متويل وعاملة ومعلومات حول األسواق.

وبناء عىل نتائج دراسات اصدرها صندوق النقد الدويل تبني أن تقديرات حجم االقتصاد الخفي تراوحت بني 
35-44% من اجاميل الناتج املحيل يف البلدان النامية وبنسبة تراوحت 21-30% من اجاميل الناتج املحيل 
يف بلدان التحول االقتصادي، وبنسبة تراوحت 14-16% من اجاميل الناتج املحيل يف بلدان منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

ومبا أن االقتصاد الليبي يعد من االقتصاديات النامية ويعاين من وجود اختالالت هيكلية كنتيجة العتامده 
عىل القطاع النفطي وهيمنة القطاع العام عىل مجريات النشاط االقتصادي، وظهور عدة اشكال من السوق 
املوازية خالل الفرتة )1982 - 1999( سواء كان ذلك يف التجارة بالعمالت أو السلع، باإلضافة إىل تواجد أعداد 
كبرية من العاملة االجنبية التي متارس نشاط اقتصادي وتحقق دخول غري خاضعة للرضيبة، كام توجد اعداد 

كبرية من العاملة الوطنية التي تعمل يف االقتصاد الخفي وغري مسجلة ضمن القوى العاملة يف البالد.

عليه من املمكن التكهن بأن االقتصاد الخفي يساهم بنسبة ال يستهان بها يف االقتصاد الوطني.
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اتخذت البحث للمشاريع الريادية إطار لها والتي مل تدخل حاضنات االعامل بعد وكان عددها )53( بواقع 4 مدن 
يف ليبيا )طرابلس- بنغازي- سبها- يفرن( وقد استخدام اسلوب جمع البيانات من خالل املناقشات الجامعية 

)بؤرية( لحملة منارصة »نحو اقتصاد مدمج« لتشجيع صاحبات املشاريع التجارية يف ليبيا 7102م

تعاين العديد من دول العامل من ظاهرة تهدد اقتصادياتها تتمثل يف االقتصاد الغري الرسمي، ويشكل هذا 
النوع من االقتصاد نسبة ال يستهان بها من الناتج املحيل االجاميل يف اغلب تلك الدول ويف بعض االحيان 

ينمو هذا االقتصاد مبعدالت منو تفوق معدالت منو االقتصاد الرسمي.

وتكمن مشكلة هذا النوع من االقتصاد يف ان البيانات واملعلومات التي تعكس وضع االقتصاد الرسمي 
تكون غري صحيحة مام يرتتب عىل ذلك أن السياسات املتخذة قد ينجم عنها آثار عكسية ترض باالقتصاد.

و  الرسمي  االقتصاد  الدخول يف  ليبيا عن  النساء يف  أسباب عزوف  الدراسة هو معرفة  فالغرض من هذه 
تقديم توصيات لتشجيع النساء يف املساهمة بشكل رسمي يف اقتصاد الدولة, و كذلك تهدف الدراسة 
تلك  لنجاح  ودعم  خدمات  من  الدولة  تقدمه  ما  ومستوى  للسيدات  الريادية  املشاريع  نجاح  مدى  لفهم 
املشاريع والرؤية االسرتاتيجية حيالها ومدى جهوزية تلك املشاريع الريادية لإلفادة بالخدمات التي بالفائدة 

عىل املجتمع.

مشكلة البحث

هدف البحث 

-1

-2

-3

-4

إظهار مدى قدرة الدولة  لتمكني املشاريع الريادية من تحقيق منوها.

معرفة اوضاع واحتياجات املرأة ملزاولة االنشطة التجارية.

فهم اهم العوائق التي تحد من مشاركة املرأة يف االعامل التجارية.

فهم كيفية تحسني مشاركتها يف االقتصاد الليبي وتشجيعها لالنضامم لالقتصاد الرسمي.

منهجية البحث 
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تقسيمات البحث

املطلب األول: أهمية ادماج املرأة يف االقتصاد و تشجيع دورها يف القطاع الخاص.

املطلب الثاين: ملحة عامة عن وضع املرأة يف ريادة األعامل يف ليبيا.

النقاش  حلقات  )تحليل  ليبيا  يف  الرسمي  االقتصاد  يف  املرأة  ملشاركة  التحديات  الثالث:  املطلب 
البؤرية(.

املطلب الرابع: الخالصة و التوصيات.

يتم تقسيم هذه البحث إىل اربعة مطالب وهي:

1. أهمية ادماج المرأة في االقتصاد و تشجيع دورها في القطاع الخاص:-

التي من شأنها  البحث عن السياسات  ريادة األعامل و  العاملي بتنمية مشاركة املرأة يف  زاد االهتامم 
دعم هذا االتجاه أثناء العقود األخرية. و تعززت هذه السياسات لسببني رئسيني:

1- الفجوة بني الجنسني املوجودة يف نشاط املرشوعات التي تبني عدم املساواة يف فرص العمل .

2- عدم تطور مرشوعات املرأة مام ميثل طاقة غري مستغلة للنمو و الرخاء.

ويتزايد التأكيد عيل أن املرأة قادرة عيل اإلبداع والعمل وتنمية مرشوعها بحيث يكون ذلك أساسا لعملية 
وظيفة  لنفسها  توفر  أن  املرأة  استطاعت  األعامل  ريادة  أنشطة  خالل  فمن  الفقر.  من  والحد  التنمية 
وكذلك بأن تأيت بوظائف لآلخرين ، و كام أثبتت املرأة بأنها تستطيع أن تدر دخال لتحسني معيشة أرستها 
تكتسب  وأن  القيمة,  والخدمات  باملنتجات  األسواق  متد  أن  أيضا  وتستطيع  الفقر،  من  تحد  وبذلك 
االستقالل االقتصادي, وأن تحد من مستوى العزلة االجتامعية وأن تساهم بذلك يف النمو االقتصادي. 
وعىل الرغم من تزايد التحاق املرأة يف الوظائف مدفوعة األجر فإن نصيبها من نشاط املرشوعات ال 
يزال أقل من الرجل وهذا يتغري برسعة أقل مع الوقت )DCEO2102 ( وهناك تقديرات لوجود نسبة تبلغ 

) 2102 knaB dlroW ( 3.53٪ من الرشكات حول العامل تشارك املرأة يف ملكيتها

و عىل الرغم من  ذلك ،فإن مرشوعات املرأة كثريا ما يكون أداؤها يف مستوى أقل من املرشوعات التي 
املستوى  عىل  تستمر  ما  وغالباً  الرجل  مرشوعات  من  أصغر  تبدأ  املرأة  فمرشوعات  الرجل,   ميلكها 
أبطأ وقلام تدخل يف  لرأس املال وال تقوم بتشغيل عاملة وتنمو منوا  أقل  الصغر مبستوى  متناهي 

عملية التصدير.

و تتعرض رائدات األعامل لعقبات جسام مقارنة بالرجال للحصول عيل االئتامن نتيجة إلخفاقات »األنظمة« 
بخدمة  جيدا  انتفاعهن  عدم  ذلك  عىل  عالوة   ، املرأة  مرشوعات  باحتياجات  املعرفة  وقلة  السوق,  يف 

مقدمي التمويل و خدمات تنمية املرشوعات. 
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و كثريا ما ينقصهن الوصول لشبكات األعامل الرئيسية ولفرص السوق. و قد يتعرضن لعوائق بسبب 
النوع االجتامعي يف إطار العمل القانوين و السيايس  وهذا بصفة خاصة هو الوضع يف البالد النامية.

عيل الجانب اآلخر ، تشري البيانات إىل أن املرأة التي تستطيع أن تقاوم العوائق يف بداية مرشوعها و منوه 
ملرشوع  كاملكة  تنافس  أن  تستطيع  كام  الرسمي  القطاع  إيل  الصغر  متناهي  النطاق  من  به  وتنتقل 
متوسطة و كربى. ولقد أكدت ذلك من الدراسات التي متت عن رواد و رائدات األعامل يف أمريكا الالتينية  

.)2008 ،Chamlou( 2008 ) 2010( و يف منطقة شامل أفريقيا والرشق األوسط، GTZ et al(

ولقد اكتشف البحث األخري أنه عىل الرغم من أن  عددهن أقل إال أن نساء الرشق األوسط و شامل أفريقيا 
التصديري  للنشاط  يتجهن  الرجل،  ميتلكها  التي  تلك  مثل  رسمي  كيان  ذات  مرشوعات  ميتلكن  ممن 
ولتوظيف أفراد متعلمني و عامل مهرة و لتعيني عاملة من النساء أكرث من الرجال.  أيضاً ميكن إلنتاجية 

مرشوعات املرأة أن تقف عيل قدم املساواة مع املرشوعات اململوكة للرجل .

بعض من الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية لها تاريخ طويل يف تنفيذ سياسات 
تهدف إيل دعم املرأة يف مجال ريادة األعامل . فعىل سبيل املثال قامت الواليات املتحددة بأول وأكرب 
دراسة عن النساء صاحبات األعامل عام 1978م عندما كلف رئيس الواليات املتحددة »فريق عمل رئايس 
حول صاحبات األعامل« لدراسة العوائق التي تعرتض امتالك املرأ ة للمرشوعات والتوصية باإلجراءات 
يف  الربامج  و  السياسية  الجهود  بدأت  كندا  ويف  املجال.  هذا  يف  الطريق  متهيد  شأنها  من  التي 
أواخرالثامنينات من القرن املايض، مع عقدين أو ثالث يف البحث عن السعي ملواجهة احتياجات رائدات 
مامرسات  عدة  تطوير  تم  وقد   ، واملوارد  الفرص  عيل  للحصول  متساوية  بإمكانات  ودعمهم  األعامل 
جيدة يف هذا الشأن . وكانت مقدمة هذه التطورات يف السياسات و الربامج املبكرة هي تطبيق ترشيع 
بإجراءات نافذه يزيل التفرقة و العوائق الكامنة يف النظام من أجل مشاركة أعظم للمرأة يف قوة العمل و 
يف االقتصاد مبا يف ذلك كصاحبات مرشوعات. و قد أتاحت التغيريات التي طرأت عيل القوانني يف 
القرن املايض السامح للمرأة املتزوجة أن يكون لها رأس مالها دون توقيع زوجها وأن  السبعينات من 

تحمل بطاقة ائتامن باسمها.

للمرأة  القروض  منح  عىل  املوافقة  إزاء  البنوك  موقف  تغيري  تم  حتى  طويال  وقتا  األمر  استغرق  وقد 
وبصفة خاصة إذا كان هذا القرض لبدء مرشوع. و نتيجة للتغيري يف املواقف االجتامعية والقانونية  الذي 
صاحبه نظام مكثف لدعم تنمية ريادة األعامل النسائية، ارتفعت نسبة مشاركة املرأة يف العمل الحر يف 
الواليات املتحددة إيل 34٪ عام 2009 واستمرت رسعة النمو العددي ملرشوعات املرأة ليتجاوز رسعة 

.)American Express 2011( مرشوعات الرجل

النساء كرشيك أسايس يف عملية  ادماج  التنمية االقتصادية البد من  أنه حتى تكتمل عملية  ال خالف 
التوسع االقتصادي يف كافة املجاالت زراعية وصناعية وخدمية. و قد استطاعت النساء بالفعل اثبات 
اعادة  و  التنمية  عملية  يف  اسايس  كرشيك  االقتصادية  األزمات  و  النزاعات  بعد  التاريخ  عرب  وجودهن 
اإلعامر كالنموذج اإليرلندي و األملاين و الراوندي. و مام ال شك فيه أن للنساء دور هام يف ريادة األعامل 
يف ليبيا يف فرتة ما بعد الثورة و النزاع املسلح و ان كان يصعب فهم دورها لغياب  اإلحصائيات الرسمية 
الرجل يف  و  للبيانات عن معدالت مشاركة كل من املرأة  بها  أخرى موثوق  ثانوية  للحكومية و مصادر 

القوة العاملة ويف العمل الحر.



7 مركز جسور للدراسات و التنمية

-1

-2

-3

-4

التوسع املفاجئ يف اإليرادات العامة وزيادة حصة الدولة من عائدات النفط وعوائد االستثامرات 
التي تأثرت بزيادة مستوى االحتياطيات وارتفاع أسعار الفائدة يف األسواق العاملية.

افتقار القطاع الخاص للخربة مام ادى إىل تكريس حالة الالمساواة يف املجتمع الليبي والتي أدت 
االجتامعية  الرشائح  الحياة بني مختلف  تباين يف منط  الدخول وإىل  توزيع  إىل فجوة واسعة يف 

وبني الحرض والريف.

افتقار الدولة للبنى التحتية املادية واالجتامعية.

لنشاط  عىل  العام  القطاع  هيمنة  من  واملزيد  االشرتاكية  إىل  االقتصادية  الفلسفة  يف  التحول 
االقتصادي من انتاج واستثامر وتوزيع.

متيز االقتصاد الليبي خالل فرتة الخمسينات من القرن املايض بتخلفه وعجز قطاعاته االقتصادية, وعدم 
الخبري  أشار  التدليل عىل ذلك  للتنمية االقتصادية، ويف معرض  الالزمة  قدرته عىل توفري االستثامرات 
اقتصاد  النفط  اكتشاف  قبل  الليبي  االقتصاد  بأن   1979 عام  يف  فاريل(   ( املتحدة  لألمم  االقتصادي 
متخلف، وال يوجد به ما يشري إىل وجود أية تنمية اقتصادية تذكر، وهذا ما أشار إليه ) هيجني( يف عام 

1980 الذي بني ان االقتصاد الليبي يحوي بني جانبيه كل معوقات التنمية االقتصادية.

ويف أواخر الخمسينات مع اكتشاف النفط وتصديره ،حيث أخذ قطاع النفط مقاليد األمور يف متويل 
مختلف برامج التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية السبعينيات كان القطاع 
الخاص هو املالك واملدير للوحدات االنتاجية يف النشاط االقتصادي، وقد بلغت نسبة القوى العاملة 
فيه حوايل 72% من اجاميل القوة العاملة يف البالد، غري أن التغريات التنظيمية التي حدثت مع نهاية 
السبعينيات قلصت دور القطاع الخاص وعززت هيمنة القطاع العام يف تسيري النشاط االقتصادي يف 

البالد، حيث مل يعد االقتصاد الخاص ال يستوعب اال حوايل 25% من القوة العاملة.

هناك العديد من العوامل املتشابكة التي تؤدي إىل نشؤ ظاهرة االقتصاد الغري رسمي، وعىل الرغم من 
الوطني،  االقتصاد  تصيب  التي  الهيكلية  االختالالت  أن  إال  أخرى،  إىل  دولة  من  العوامل  هذه  اختالف 
مجريات  عىل  العام  القطاع  بهيمنة  ترتبط  التي  االداري  االجراءات  وتعقد  البريوقراطية  ظاهرة  وتفيش 
النشاط االقتصادي، فضالً عن ضعف الهيكل الرضيبي وارتفاع مستوى الرضائب، و ال يختلف الحال يف 
االقتصاد الليبي اال ان هناك عوامل خاصة زادت من نشؤ هذه الظاهرة والتي ميكن حرص أسبابها يف 

االيت:-

قد  و  والخارجي.  الداخيل  بشقيه  االقتصادي  التوزان  يف  خلل  من  يعاين  الليبي  االقتصاد  بدأ  هنا  ومن 
ضعف دور النساء و الرجال عىل حد سواء من جراء هذه السياسة االقتصادية االقصائية للقطاع و الخاص 

و املهمشة للريادة و االبتكار يف الدولة.   

2.  لمحة عامة عن وضع المرأة في ريادة األعمال في ليبيا
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و خالل فرتة التسعينات حدث انتعاش نسبي للقطاع الخاص و تم تخفيف بعض من القيود االقتصادية 
املفروضة عليه مع التوجه العام حول تشجيع العمل الحر,  و قد استأثرت النساء بالعمل يف مجال التعليم 
الحر و رياض األطفال و العيادات الخاصة, و لكن معظم النشاط النسوي كان يرتكز كام هو الحال اليوم 

يف االقتصاد الغري رسمي. 

و قد انحرصت املشاريع التي متلكها النساء يف االقتصاد الغري رسمي يف املجاالت التجارية التالية:

املشاريع الخاص بتعهدات الطعام و الحفالت و املحافل النسائية. 

سترياد بعض السلع عىل انها امتعة شخصية دون ان تخضع لرسوم جمركية مثل األحذية و املالبس 
و مواد التجميل.

تصميم و خياطة و تفصيل األزياء. 

صناعة الخبيز و الحلويات. 

االقتصاد  حجم  أن  ترجح  التقديرات  بعض  و  رسمي  الغري  االقتصاد  حجم  تقدير  يصعب  القول  وخالصة 
االنتاج  حجم  من   %2.6 قدرها  الثامنينات  بداية  يف  متواضعة  بنسبة  الليبي  االقتصاد  يف  بلغ  الخفي 
املحيل االجاميل لألنشطة االقتصادية غري النفطية واملقدر بنحو 123.5 مليون دينار يف عام 1982، 
لألنشطة  االجاميل  املحيل  الناتج  يف  مساهمته  نسبة  لتبلغ  النمو  يف  االقتصاد  حجم  استمر  وقد 
انه قد منا يف املتوسط   أي  دينار عام 1989،  النفطية 4.8% واملقدر 247.1 مليون  االقتصادية غري 
20.4% خالل عقد الثامنينات، يف حني واصلت هذه النسبة ارتفاعها خالل عقد التسعينات حتى بلغت 
8.3% يف عام 1999 واملقدر بحوايل 834.7 مليون دينار ليبي، أي ان االقتصاد الخفي منا يف املتوسط 
مبعدل بلغ 17.3% خالل عقد التسعينيات، بينام انخفضت نسبة مساهمة حجم االقتصاد الخفي خالل 
األلفية الثالثة لتصل نسبة مساهمة االقتصاد الخفي إىل 3.1% واملقدر بنحو 707.1 مليون دينار ليبي 
عام 2006. و ال توجد تقديرات رسمية حول نسبة النساء يف االقتصاد الغري رسمي و يصعب الحصول 

عىل أي بيانات لها عالقة بدور املرأة يف القطاع الخاص بصفة عامة. 

3.  التحديات لمشاركة المرأة في االقتصاد الرسمي في ليبيا  )تحليل حلقات النقاش 
األربعة

قام فريق مركز جسور للدراسات و التنمية بعقد جلسات حوارية مع صاحبات مشاريع  يف أربع مدن ليبية, 
ثالث مدن رئيسية ) طرابلس, بنغازي و سبها( و مدينة يفرن يف جبل نفوسه غرب مدينة طرابلس, و التي 
يغلب عليها الطابع الريفي. حرض هذه الجلسات 40 سيدة أغلبهن صاحبات مشاريع تجارية و البعض اآلخر 

من املهتامت ببدء مشاريعهن.

و قد متحور النقاش حول أهم التحديات التي تواجه رائدات األعامل الليبيات, و كذلك ناقش رؤية السيدات 
االنضامم لالقتصاد  التي قد تساهم يف تشجيعهن عىل  الحلول  أفضل  العملية عن  من واقع خربتهن 

الرسمي.
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و سيأيت تفصيل نتائج النقاشات و الذي ارتكز عىل محورين و هام:

املحور األول: التحديات التي تواجه صاحبات املشاريع يف ليبيا

تشكل النساء يف ليبيا نسبة كبرية يف املرشوعات املتناهية الصغر و الصغرى,  و عىل الرغم من هذا 
فإن أغلب مساهمة النساء يف السوق الغري رسمي, و هذا لعدة أسباب تم حرص بعضها يف تقرير البنك 
الدويل »مامرسة أنشطة األعامل 2017 حول ترتيب سهولة مامرسة األعامل التجارية«, حيث حلت ليبيا 
يف املرتبة 163 من 189 دولة. و اعترب التقرير ليبيا من الدول التي يصعب مامرسة النشاط االقتصادي 
فيها. و يف الجلسات النقاش البؤرية تم طرح هذا التساؤل عىل السيدات من مختلف املدن و تم تلخيص 

ردودهم يف الجدول التايل:

الجدول رقم )1( العوائق التي تحد من مشاركة النساء يف النشاط التجاري

العوائق التي تحد من مشاركة املرأة يف 
النشاط التجاري

مل يبدين رأيهنعدد غري املوافقاتعدد املوافقات

%30%60 10%املسؤوليات االرسية

%60%40 يف  املهنية  املعرفة  و  التدريب  نقص 
ادارة األعامل التجارية

-

%100- مساعدات  أو  تسهيالت  أي  وجود  عدم 
مالية و مرصفية تشجع عىل التسجيل

-

%20%70 10%النظرة االجتامعية لعمل املرأة

%100- تجاري  نشاط  يف  البدء  تكلفة  ارتفاع 
رسمي

-

%90%10 يتوجب  التي  الحكومية  الرسوم  ارتفاع 
دفعها للدولة

-

%30%50 التعامل  و  االنتقاد  و  العنف  من  الخوف 
مع الغرباء

%20

%20%30 الناجحة  النسائية  القيادية  النامذج  افتقاد 
و تدين دعم النساء لبعضهن

%50
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تم  الذي  و  بالعامل االجتامعي  بالدرجة األوىل  الرئيسية ليست مرتبطة  التحديات  أن  و عليه نستخلص 
ادراجه كسبب لضعف مشاركة النساء و لكن و حسب النتائج التي أظهرت توافق شبه تام عىل أن العائق 
و التحدي الرئييس مرتبط بالنظام الذي أعدته الدولة للبدء يف النشاط االقتصادي, مبا فيه من صعوبة 
عملية  المتام  املدة  طول  و  للتسجيل  املالية  التكلفة  وارتفاع  التجاري  النشاط  تسجيل  عملية  يف 
كالتسهيالت  الدخل  صغرية  للمشاريع  املمنوحة  االمتيازات  و  الحوافز  غياب  إىل  باإلضافة  التسجيل. 

املرصفية و االعفاءات الجمركية و غريها.

املحور الثاين: الحلول لتشيج النساء لإلنضامم لإلقتصاد الرسمي

أكدت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  يف التوصيات املتضمنة يف تقريرها حول املرشوعات 
ليبيا« 2016، عىل  بناء  اعادة  و  الصغرى و املتوسطة  » املرشوعات  ليبيا  الصغرى و املتوسطة يف 
أهمية تشجيع النساء للمشاركة يف النشاط االقتصادي, حيث أن له تأثري كبري يف تحسني دخل األرس و 
و  ثقة  أكرث  التجارية  املعامالت  يف  النساء  مع  التعامل  يكون  املسلحة  النزاعات  مراحل  يف  أن  خاصة 
سالسة, مام يجعل حظهن يف الوصول ألكرب رشيحة من العمالء أكرث من الرجال وهذا ما يعزز أهمية 

دورهن يف عملية التنمية و إعادة البناء. 

و قد ناقش املحور الثاين النساء املشاركات يف حلقات النقاش رؤيتهن الشخصية لتحسني مشاركة 
املرأة يف النشاط التجاري و قد اتفقت الحارضات عىل ستة حلول رئيسية كام مبني يف الجدول رقم )2(.

الجدول رقم )2( الحلول املقرتحة لرفع مستوى مشاركة النساء يف النشاط التجاري

مل يبدين رأيهنعدد غري املوافقاتعدد املوافقاتالحلول املقرتحة

%100- -تعديل القوانني املتعلقة باألنشطة التجارية 

%90- تسهيل متطلبات وإجراءات تسجيل 
املشاريع 

%10

%100- توفري حوافر و اعفاءات للمشاريع النسائية 
متناهية الصغر و الصغرى 

-

%100- توفري التسهيالت املرصفية و املالية 
للمشاريع النسائية

-

%80- تفعيل و تطوير دور حاضنات األعامل 
الخاصة باملرأة

%20

%80- نرش الوعي حول أهمية دور املرأة يف 
عملية التنمية االقتصادية 

%20
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و حسب الجدول نرى الرتكيز عىل ثالث نواحي  رئيسية الترشيعات, التسهيالت املالية و املرصفية و رفع 
القدرات و زيادة الوعي املجتمعي,  أن األغبية توافقت عىل رضورة تعديل الترشيعات املختصة مبزاولة 
األنشطة اإلقتصادية و التي ال تتالئم مع طبيعة و حجم نشاطات املشاريع املتناهية الصغر و الصغرى, 
و قد اتفقت العينة عىل رضورة صياغة القانون لتسهيل متطلبات تسجيل املشاريع الصغرى و منها 
تخفيض قيمة رأس املال املطلوب و عدم رشط ايداعه يف املرصف لحني امتام االجراءات, و كذلك 
رأى البعض ان الرسوم الحكومية الستخراج الرتاخيص و التسجيل يف الغرفة التجارية تعد عالية و خصوصاً 

بأنه ال توجد مزايا من التسجيل يف األخرية. 

أما من الناحية املالية و املرصفية, فقد اتفقت العينة عىل أنهن ال يستخدمن يف التسهيالت املرصفية 
املقدمة حالياً من النظام املرصيف الليبي, و ذلك لعدة أسبابها أهمها انها تحتاج لرشكات ذات رسامل 
كبري أو نشاط مرتفع الدخل و هو ما يتناىف مع طبيعة أغلب املشاريع النسائية املشاركة و لذلك اتفق 
الجميع عىل رضورة توفري تسهيالت مرصفية أو حوافز مالية خاصة باملشاريع الصغرى كام هو موجود 

يف دول مثل األردن و مرص و غريهام.

و العامل األخري هو فيام يتعلق ببناء القدرات و رفع الوعي املجتمعي بأهمية  املرأة يف عملية النمو 
االقتصادي، و كام مبني بالجدول فقد اتفق االغلبية عىل أهمية تفعيل دور حاضنات األعامل و تطويره 
مبا يتالئم مع االحتياجات الفعلية للسوق الليبي من خالل برامج تدريبية او محارضات تثقيفية و ملتقيات 
الوعي بأهمية متكني  العمل. و كام اهتمت الحارضات بأهمية نرش  التشبيك بني أصحاب  للتعارف و 
املراة اقتصادياً و ماله من أثر مهم يف اقتصاديات ما بعد الحروب و النزاعات و ذلك من خالل عمل 

مؤسسات املجتمع املدين و غريها من الجهات ذات العالقة.
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تلخص هذه الورقة إىل مجموعة من النتائج اهمها:
معظم  أن  لكون  ترجع  الليبي  االقتصاد  يف  رسمي  الغري  االقتصاد  املساهمة  نسبة  انخفاض  أن 
مساهمة  نسبة  أن  كام  العام  االقتصاد  لسيطرة  خاضعة  الوطني  االقتصاد  يف  العاملة  املؤسسات 
القطاع الخاص ال زالت متواضعة و قد نتج من هيمنة القطاع العام وغياب الشفافية و غياب الحوكمة 
نسبة  ارتفاع  مثل  االقتصادية  املشاكل  من  العديد  خلق  يف  ساهمت  عميقة  فجوة  خلقت  الرشيدة 
والفنية  االدارية  القدرات  الفقر,تخلف  وانتشار  الرفاهية  مستوى  انخفاض  الفساد,  تفيش  البطالة, 

واالنتاجية, الخلل يف توزيع الدخل و ضعف حافز االستثامر.

عىل الرغم من أن صاحبات املشاريع يف ليبيا طاقة كامنة و يلعنب دور مهم يف التنمية االقتصادية يف 
تندرج  حيث  والتجارية،  االقتصادية  السياسات  من  كبري  بشكل  الليبية  املرأة  تأثرت  فقد  املرحلة,  هذه 
معظم مشاريعها ضمن فئة األعامل الصغرية ومتناهية الصغر، يف حني أنها تساهم بشكل فعال يف 
الدور غري  الحايل، و هذا  الوطنية يف فرتة الرصاع  التنمية االقتصادية املحلية و  الفقر وخلق  الحد من 
مدرج يف مؤرشات االقتصاد الرسمي. و عالوة عن ذلك، فأن املشاريع النسائية لديها فرص أقل للنمو 
وتوسيع أنشطتها، يف حني أنها متتلك حصة كبرية يف السوق, و القدرة عىل خلق فرص العمل ودعم 

األعامل التجارية األخرى.

الخالصة و التوصيات
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الدعم الترشيعي من خالل سن قوانني و قرارات التي تؤكد عىل رضورة القضاء عىل الحواجز والعقبات 
التي تعوق املشاريع الصغرى واملتوسطة وتشجيع التعاونيات بأشكالها املختلفة، والتدابري الحامئية 

الترشيعية للصناعات الصغرية.

سن حزمة من الحوافز و املزايا و  االعفاءات لتشجيع النساء صاحبات املشاريع املتناهية الصغر و 
الصغرية للتسجيل يف االقتصاد و املساعدة الفعلية يف عملية التنمية االقتصادية و اعادة االعامر. 

االستشارية  الخدمات  و  املايل  الدعم  تقديم  لتلتشمل  املرأة   أعامل  حاضنات  دور  تطوير  و  تفعيل 
وتنظيم الندوات والدورات التأهيلية وتقديم الدعم التقني واملهني لرفع من كفاءة و دقرات صاحبات 

املشاريع.

الحكومة  يلزم  قانون  الصغرية واملتوسطة وسن  الصناعات  التسويقي بشأن املشرتيات من  الدعم 
بإتاحة الفرصة أمام هذه الصناعات للحصول عىل عقود حكومية.

التعاون مع مؤسسات املجتمع املدين و الجهات ذات العالقة لوضع برامج للتدريب واالرتقاء التقني 
الصغرى  املشاريع  االستمرارية  لضامن  للموارد  االمثل  االستخدام  االنتاج  وتطوير  وبحث  الفني  و 

واملتوسطة.

االهتامم بتوفري قاعدة بيانات و احصائيات خاصة باملرأة يف العملية االقتصادية و التنموية. 

التوصيات:

األستاذة نرسين بن عامر. باحثة يف مجال حقوق املرأة 
والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، باحث متعاون مع 
نقابة املحامني االمريكية. ترأس األستاذة نرسين 
منصب مجلس إدارة منظمة حقوقيون بال قيود وشبكة 
مدافعات, و تشغل وظيفة مستشار قانوين مبراقبة 
اقتصاد بنغازي.

عن البحث
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المراجع

االقتصاد   . املركزي  ليبيا  مرصف   – واالحصاء  البحوث  بأدارة  اقتصادي  باحث  عىل-  الجيالين  أسامة  أ- 
الخفي ىف ليبيا أسبابه ، حجمه ، آثاره االقتصادية

كله  الرسمي  غري  االقتصاد  هل  الرشوق   2015 األول/ديسمرب  كانون   07 تحلييل  مقال  عاديل  عمرو 
مساوئ؟

د. انور احمد نھار العزام ، أ.م.د. صباح محمد موىس  تأثري استخدام حاضنات األعامل يف إنجاح املشاريع 
الريادية يف األردن

OECD Report: SMEs in Libya’s Reconstruction. Preparing for a Post-Conflict 
Economy, http://www.oecd.org/countries/libya/smes-in-libya-s-reconstruction-
9789264264205-en.htm


