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  يمِحالر نِمحالر هاللَّ مِسبِ
  :مقدمة 

 رِِِْیى َخَلَع ُملَِّسوُأ يلَِّصوُأ،  ْمَلْعَی ْما َلَم اَنَسَم اِإلْنلََّع ِمَلالَقِب َملَّي َعِذاْل للَََّھاَحْمُد ّأ   
ستهل شكري أ، و ُهاَالَو ْنَم  َوَوَص ْحِبِھ   آل ھِ َعَل ى َ و َمّلَسَو ِھْیَلَع ى اُهللالََّص ٌدّمَحُم ِمنَااَأل

واحترامي لكل من اتسع صدره بتفضل منه وراجع ، وصحح ، وأعان ، وقرأ ، ونـاقش  
  ... وبعد، واستمع ملا محلته هذه األطروحة بني جنبيها ، 

تتـأثر   البشرية أمهية قصوى يف خمتلف العلوم ، فحياة اتمعاتلدراسة السكان 
ات اإلقليمية والدولية الـيت تتشـابك   ن هلا عالقة وثيقة بالسياسإبعضها ببعض ، حيث 

وختتلط لتكون صورة عاملية هلا عالقات متبادلة ، وبذلك فإن معرفة احلقـائق السـكانية   
أي ظاهرة سكانية ، أو  احلديث عنند عمن املتغريات الدولية ، و األساس لفهم كثريٍتعد 

يف إطارها عن جمـاالت   فإا ال خترج عادةً ، دراسة شاملة لسكان منطقة ، أو إقليم ما 
  :ثالث تتمثل يف 

ليس فقط حملاولة معرفة العدد احلـايل   ، دراسة حجم السكانجماهلا األول يهتم ب
وما يطرأ عليـه مـن    التزايد السكاين مستقبالً ،مقدار  ومنوه يف السابق ، بل يف حتديد

أمهية كـبرية   هذا ذا دع، ومن مث تقدير عدد السكان لسنوات قادمة ، ويتغريات مكانية
  .للمخططني الذين يضعون سياسة خطط التنمية املختلفة للدولة 

التعرف على التغريات السـكانية ، وتعليلـها ، ومعرفـة النمـو     ويتناول الثاين 
أسباا املتمثلة يف املواليد ، والوفيـات ، واهلجـرة ،    لتوضيحالسعي جبدية ،   املستقبلي 

، ومتشابكة اقتصـادياً ، واجتماعيـاً    عوامل مترابطة تأثر بدورها بعدةفهذه التغريات ت
، وخباصة احتمـاالت التزايـد ، أو التنـاقص يف    وسياسياً ، كذلك العمل على فهمها 

  .املستقبل من أجل الوصول إىل تقدير تقرييب حلجم السكان لسنوات قادمة 
يضاف إىل ذلك دراسة خصائص السكان وصفام وما مييزهم عن اموعـات  

الـيت ميكـن قياسـها     همل خصائصوكالتركيب السكاين  لسكانية األخرى أي دراسةا
نسبة القادرين على العمل ، أو نسبة األمية أو ومتثيلها رقمياً كنسبة الصغار ، أو الكبار ، 

 ، يف اتمـع العاملـة  داخل اإلقليم اجلغرايف ، أو نسبة املتعلمني ، أو الفئات االقتصادية 
، باإلضـافة  نفسه هذه النسب إىل إمجايل عدد السكان داخل اإلقليم حيث يتم توضيح 

، الريـف ، واحلالـة    ضرحسب العمر ، والنوع ، ومستوى املعيشة ، واحل دراستهم إىل
ولكل خاصية من هذه اخلصائص ارتبـاط   دين السائد ، واللغة املتداولة ،الزواجية ، وال
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شك فيه أن التركيب الدميوغرايف ألي  ومما ال وثيق بعدد املواليد ، والوفيات ، واهلجرة ،
شعب يؤثر يف بقية العمليات الدميوغرافية اليت تؤثر بدورها يف هذا الشعب مـن حيـث   

  .وغريها  ...والنوع،السن ،  د املستمر لألجيال املتوالية حسبالتجدي
ريات أما اال الثالث فيتمثل يف دراسة التوزيع اجلغرايف للسكان والعوامل والـتغ 

العدد ، واملكان الذي ميكن أن يكـون قريـة    : مها، بأمرين  تم، حيث  هاليت تؤثر في
صغرية ، أو مدينة ، أو دولة ، أو قارة ، فموضوع الدراسة هذه ينظـر يف األسـاس إىل   

فتتناول بالتوضيح عدد الذين يعيشـون يف  ، وما يؤثر يف هذا التوزيع ، توزيع سكان ليبيا 
  .، ومبا يتأثر  ذلك ر ، والعوامل املؤثرة يف توزيعهم ، وأسبابالريف ، واحلض

معرفة معدالت النمو العددي للسكان ، والنتائج املترتبة علـى إعـادة   كما يتم 
وإبراز مدى تأثري مسـرية   دية ، أو اجتماعية ، أو سياسية ،كانت اقتصا التوزيع ، سواٌء

التنمية البشرية على احلالـة التعليميـة   التنمية على حياة سكان ليبيا ، وتوضيح مؤشرات 
واملشـاركة  اإلسهام للسكان ، والرعاية الصحية ، ومستوى املعيشة ، ومتكني املرأة من 
، وغريها من  املتوقع يف احلياة السياسية ، ونوع املهن واألعمال اليت تؤديها ، وأمد احلياة

ا حسب التقسيم اإلداري للدولة املؤشرات لتخرج الدراسة خبريطة للتنمية البشرية يف ليبي
خبطط التنمية االقتصادية واالجتماعيـة منـذ    -إجياباً  سلباً ، أم -موضحةً تأثر مناطقها

  ، بداية عقد اخلمسينيات وحىت اية القرن املاضي ، ولإلجابة علـى األسـئلة السـابقة    
املختلفـة ،  حيث تعتمد دراسة السكان يف األساس على األرقام املستقاة من مصـادرها  

ن الرقم حبد ذاته ال معىن له ما مل يـرتبط  إكما جيب ربط األرقام احلديثة مبا سبقها ، إذ 
   .بغريه وبظروف املكان السائدة 

دول العامل حسب درجة التنمية البشرية وفق مـا   1990عام  صنفت األمم املتحدة
، واجتماعيـة ،   يسمى مبعيار التنمية البشرية الذي يعتمد علـى مؤشـرات اقتصـادية   

األول يوضح مستوى ((  على ثالثة مؤشرات أساسية للتنمية البشرية ،  ، واستندوإنسانية
املعيشة حسب متوسط دخل الفرد من الدخل القومي املعدل بالقوة الشرائية ، أما الثـاين  
فيعكس مستوى الرعاية الصحية من خالل العمر املتوقع عند املـيالد ، ويبـين الثالـث    

وى التحصيل العلمي من خالل مؤشر مركب من معدل القراءة والكتابة بني كبـار  مست
  .)1( ))السن ، ونسبة املقيدين يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل 

                                                
، قسم االقتصاد ـ كلية التجـارة ،   ) سة نظرية تطبيقيةدرا(محمد عبد العزيز عجمية ، إيمان عطية ناصف ، التنمية البشرية 1 -

  . 45، ص  2000جامعة اإلسكندرية ، 
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هـم  مفالسكان عنصر مهم من عناصر اإلنتاج ، وذا أمهية مزدوجة ، إذ هلم دور 
ساس الوحيد الذي ترجع إلـيهم عمليـة   يف عملييت اإلنتاج واالستهالك ، كما أم األ

االستهالك سواء يف حالة البطالة أو العمل ، ويترافق مع زيادة عددهم زيادة يف معـدل  
منو عـدد   ((االستهالك بالقدر نفسه تقريباً عند بقاء كل األشياء على وضعها ، غري أن 

موعـة مـن   السكان يسهم يف زيادة اإلنتاج ليس فقط لزيادة العدد ، ولكن نتيجـة  
وفرة ، أو ندرة العناصر املكملة ، وأساليب ، وطـرق اإلنتـاج    : العوامل األخرى منها

  .)1( ))املستخدمة ، واملستوى التنظيمي ، وغري ذلك 
إن خلق وتطوير القدرات البشرية يعد أساساً مهماً لتوسيع األهـداف األساسـية   

ة خالية من األمراض ، وأن يكـون ذا  للتنمية البشرية كأن يعيش املرء حياة مديدة وصحي
علم ومعرفة واسعتني ، وأن يتمكن من احلصول على اإلمكانات اليت تضمن له مسـتوى  
معيشي الئق ، هذه اخليارات جيب أن تكتمل بقدرته على املشاركة الفاعلـة يف حيـاة   

  .اتمع بكل نواحيها 
تعا تقـوم   ها ، فهيوأمثناملوارد البشرية من أهم املوارد  دمصدر قوة العمل ، و

مصدر عنصري العمل والتنظيم اللذين بدوما ال يستطيع  وهي أيضاًالعملية اإلنتاجية ، 
وعادةً ما يستخدم اصـطالح السـكان    (( ين رأس املال بأشكاله املختلفة ،اتمع تكو

Population   ان لإلشارة إىل اإلنسان كمورد اقتصادي يشتمل على مجيع أعـداد السـك
 Humanبدءاً من األطفال الرضع إىل الشيوخ، يف حني يستخدم اصطالح القوى البشرية 

Force  هم يشمل مجيع السكان الذين هم يف سـن  ملإلشارة إىل اإلنسان كعنصر إنتاجي
لإلشـارة إىل اإلنسـان    Labor Forceالعمل ، كما يستخدم اصطالح القوى العاملـة  

  .)2()) الذين يعملون فعالًكمدخل إنتاجي يشمل مجيع السكان 
يتم ختطيط املوارد البشرية بوضع برامج تبين حاجـة اتمـع مـن املهـارات ،     
والتخصصات املطلوبة ، وال يتأتى ختطيط تلك املوارد بدون التخطـيط مـع اـاالت    

حيث إن التنسيق بني املوارد البشرية ، وخطة اإلنتاج ، وطرق التمويل يعـد  ، األخرى 
تنميـة  القيام بميكن خلق بيئة يستطيع األفراد  ((ورياً ، وعن طريق التنمية البشرية أمراً ضر

                                                                                                                                                   
  

، الـدار الجامعيـة ،   ) مفهومها ـ نظريتهـا ـ سياسـاتها    (محمد عبد العزيز عجمية ، محمد على الليثي ، التنمية البشرية  1 -
  . 391، ص  2001اإلسكندرية ، 

  . 21، ص  2001ن ، الموارد واقتصادياتها ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، محمد فوزي أبو السعود ، وآخرو 2 -
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ة ، وأن حييوا حياة منتجة مبدعة تتوافـق مـع حاجـام ومصـاحلهم ،     نقدرام الكام
وعن طريقها أيضاً يتوسع جمال اخليارات املتاحة أمـام  ... فالشعوب ثروة األمم احلقيقية 

ليت يقدروا ، وعلى هذا النحو تتعلق مبا هـو أكثـر مـن النمـو     الناس ليحيوا احلياة ا
  . )1())  االقتصادي الذي هو وسيلة فقط وإن كانت بالغة األمهية لتوسيع خيارات األفراد

إن التنمية البشرية جيب أن يكون تركيزها على األفراد ، وتطوير : مما سبق ميكن القول 
  .مها السبيل لتحقيق التنمية البشرية  ذينالل االقتصاد ، وزيادة معدل االستهالك

لتوسيع اخليارات والفرص  -عملية تعزيز للقدرات البشرية  ((فالتنمية البشرية هي 
، فاألسـاس الـذي   )2( ))حىت يستطيع كل شخص أن حييا حياة تتسم باالحترام والقيمة 

يع الوظـائف ،  تقوم عليه التنمية البشرية يتمثل يف توسيع خيارات الناس عن طريق توس
،  أن يعيش كل الناس حياةً مديدةًوالقدرات ، واإلمكانات البشرية ، فهي تتمثل أيضاً يف

وصحيةً ، وأن حيصلوا على املعرفة املناسبة ، وكذلك حصوهلم على املوارد االقتصـادية  
الالزمة لعيش كرمي ، ومتتد أيضاً لتشمل املشاركة يف صنع القرار ، وحياة آمنة ، ومدى 

مكانية دوام ذلك ، وضمان حقوق اإلنسان الكاملة ، وهـذه يف جمملـها معطيـات    إ
ضرورية حىت يكون الفرد خالّقاً ، ومنتجاً يتمتع بـاالحترام ، والشـعور باالنتمـاء إىل    

  .جمتمع حيميه ، ويسعد بوجوده ضمن أعضائه 
 
 

ويف اخلتام یطیب يل أن أتقدم جبزیـل الشـكر   
الدكتور حممـد   والتقدیر والعرفان لألستاذ

اهلادي لعروق الذي منحين من وقته وعلمه ، 
وتوىل بكل سعة صدر ، وصرب كـبريین اإلشـراف   
على هذه األطروحة ، وأدین له بكل توجیـه  

 .وتصحیح ملسار البحث ، جزاه اهللا خري جزاء 
  
  

 لباحثا
                                                

  . 28 – 27، ص ص  2004عبداهللا عطوي ، السكان والتنمية البشرية ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  1 -
  . 2، ص  2000، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، مارس  2000تقرير التنمية البشرية لعام  2 -
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  :  اإلطار النظري للدراسة
 ،مصـادره  ، و حـدوده و وأهدافـه ،  وضح طريقة اختيار املوضوع ، وأمهيته ،

والصعوبات اليت واجهت الدراسة ، والدراسات السابقة هلـا ،   وتساؤالته ، ومنهجيته ،
أي أنه مشل املنهجية اليت اتبعها الباحث يف إظهار موضوعه إىل حيز الوجود مشتمالً على 

  :تفصيل كان على الشكل اآليت 
  :أهمية الدراسة 

ة للمجتمع مـن حيـث النـوع ،    وغرافيتوضح دراسة السكان اخلصائص الدمي
، واحلالة املدنية ، والتركيب االقتصادي ، وندرس هنا أهم خصـائص تركيـب   واحلجم

وبذلك فهي تساعد  -بتركيز أكثر  -السكان الليبيني ، وحتديد الفئات املنتجة يف اتمع 
ة وضـع  على فهم دور تلك اخلصائص يف عملية النمو واجتاهها ، ويبىن على ذلك كيفي

كما ،  ة ، اليت تعد أساس عملية التنميةخطط التنمية ، وحتديد حجم ونوع القوى العامل
دراسة التركيب السكاين إىل التعرف على توزيع السـكان عـددياً ، ونوعيـاً ،     دف

ومهنياً، وتوزيعها جغرافياً على أجزاء البالد ، باإلضـافة إىل تتبـع تـاريخ التعـدادات     
هلذه الدراسة ، وتوقعاا املسـتقبلية ، ومقارنتـها بـالواقع احلـايل ،      السكانية السابقة

باإلضافة إىل توضيح الظروف املصاحبة لفترة إجراء كل تعداد ، وما شاا من أخطـاء ،  
  .وواجهها من صعاب 

إن ربط دراسة السكان مبؤشرات التنمية البشرية يف ليبيا ميكنه أن يوضح لنا مدى 
ذي وصل إليه الليبيون من حيث التعلم يف وجه األميـة ، والرعايـة   املستوى املعيشي ال

الصحية حتدياً للمرض ، والعمالة باجتاه تقويض البطالة ، والتقدم الشامل ضد التخلف ، 
املرأة يف احلياة السياسية ، واملهنية ، ونوع العمل الذي متارسـه ، وأمـد    إسهام ودرجة

لى التغذية املناسبة ، والصحة اجليدة ، وكذلك يوضح احلياة املتوقع ، ويستخدم للداللة ع
ة وصحية ، وطرق الرعاية ، والعناية الطبية املتوفرة للفرد ، ودرجة احلصول على مياه آمن

سـب التقسـيم   على مناطق البالد ح ذه العوامله ومدى تأثري صرف صحي مالئمة ،
  . اإلداري املعمول به

  :أهدافها 
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إىل البحث الدقيق يف خصائص التركيب السكاين يف دف األطروحة يف أساسها 
ليبيا خالل النصف الثاين من القرن العشرين ، مع إعطاء حملة عن الوضع السكاين خـالل  

سـيطرة   اللذين أُجريا حتـت  1936و  1931فترات سابقة ، وخباصة ما نتج عن تعدادي 
دات السكان اليت أجريت على تعدايف األساس تعتمد الدراسة  االحتالل اإليطايل ، ولكن

وهو تاريخ إجراء أول تعداد سكاين رمسي موثق حىت آخر تعـداد يف   1954بدءاً من عام 
 2004، وتقـديرات سـنة    2003 – 2002، واملسح االقتصادي واالجتماعي  1995عام 

للتعرف على املتغريات الدميوغرافية احلالية ، واملاضية ، واملسـتقبلية حتـت الظـروف    
ليبيا وتعيشـها بفعـل التطـورات     اية ، واالجتماعية ، والسياسية اليت عايشتهاالقتصاد

السريعة يف مرحلة قصرية ، وحتوهلا من أشد دول العامل فقراً حىت النصـف الثـاين مـن    
الستينيات إىل أكثر دول العامل تغرياً ، ومنواً ، وهذا مرده إىل التحسن الواضح يف مستوى 

فرد الناتج من تدفق النفط ، وظهور عائداته على هيئة خطـط  املعيشة ، وارتفاع دخل ال
  :متعاقبة ، وبذلك ميكن أن نوجز أهداف هذه الدراسة يف اآليت تنموية 

  .تتبع أمناط التركيب السكاين خالل فترات التعدادات السكانية  - 1
  .معرفة خصائص التركيب السكاين يف ليبيا  - 2
  .أقاليم البالد سكانياً وتنموياً توضيح مالمح االختالفات بني  - 3
  .التعرف على العوامل اليت تؤثر يف أنواع تركيب سكان ليبيا  - 4
  . إبراز املالمح املكانية للسكان وتأثرهم ببيئتهم  – 5
، الوفيات ، اهلجـرة ، النمـو   ) املواليد(حتليل العمليات الدميوغرافية مثل اخلصوبة  - 6

  .وعية تركيب سكان البالد السكاين ، ومدى تأثريها يف ن
  : حدودها  

ستقوم األطروحة بدراسة خصائص التركيب السكاين يف ليبيا خالل النصف الثاين 
من القرن العشرين وبداية القرن احلايل ، معتمدة يف األساس على التعـدادات السـكانية   

ـ   الوطنيـة   ةاليت أجريت يف ليبيا ، باإلضافة إىل اإلحصاءات احليوية اليت تصـدرها اهليئ
للمعلومات والتوثيق ، والتقارير الدورية اليت تنشرها ، وتأمل الدراسة أن تغطي ما ميكن 
حدوثه من خالل التغري يف التركيب السكاين يف البالد مستقبالً وتطبيق مؤشرات التنمية 

  .البشرية على تلك النتائج 
  :الحدود المكانية 
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ليبيا الواقع فلكيـاً بـني دائـريت    باسم  املعروف تغطي األطروحة اإلقليم اجلغرايف
 25ْ - 9ْ، وبني خطـي طـول    مشاالً 33ْ  10َمشاالً من جهة اجلنوب ، و  18ْ  45َعرض 
تشـاد والنيجـر ،   حيده  ، أما حدوده من الشمال البحر املتوسط ، ومن اجلنوب شرقاً

ا اإلقلـيم  ، وحيصر هـذ  من الغرب تونس واجلزائرحيده وشرقاً مصر والسودان ، بينما 
  .كيلو متر مربع يعيش فيه السكان موضوع الدراسة  1669841مساحةً قدرها 
  : الحدود الزمنية 

،  2004 – 1954تركز األطروحة على السكان والتنمية البشرية يف ليبيا ما بـني  
، وتطـوره خـالل    اصيل على الوضع السكاين واملعيشيدون أن تغفل إعطاء بعض التف

قرن العشرين حملاولة تتبع تطور منو وتغري أمناط السكان يف البالد وما النصف األول من ال
كانت عليه ، وإىل ما آلت إليه عرب السنوات املتوالية للعمل على ربط املاضي باحلاضر ، 
ومدى إمكانية التنبؤ باملستقبل ووضع تقديرات للوضع السكاين يف ظل املعطيات احلالية 

  .بناًء على نتائج سابقة 
  :درها مصا

االحـتالل  والتركـي ،   احلكمتوجد بعض التقديرات لسكان ليبيا خالل فترات 
أول تعداد سكاين رمسي موثـق يف   الربيطانية ، غري أن البالد عرفتاإليطايل ، واإلدارة 

أي يف بداية عهد االستقالل بإشراف خرباء من األمم املتحدة ، ومنذ ذلـك   1954عام 
واىل كل عشرية تقريباً مواكبة للعصر وضرورة ملحة ملتطلبات التاريخ بدأت التعدادات تت

التنمية اليت انطلقت مع بداية اكتشاف النفط وتصديره ، وظهور عائداته بشكل جلـي  
على دخل البالد ، ووضوح التحسن يف ظروف املعيشة ، وانطـالق خطـط التنميـة    

، تـاله   1973فالثالث سنة  ، 1964االقتصادية واالجتماعية ، مث جاء التعداد الثاين عام 
، إذ أن الدراسة هذه تعتمد يف األساس  1995، أما اخلامس فكان عام  1984الرابع سنة 

، باإلضـافة   2003 – 2002مث جاء املسح االقتصادي واالجتماعي على تلك التعدادات ، 
من تقارير صادرة عن اهليئات املختلفـة يف   ذلك وما صاحب،  2004إىل تقديرات سنة 

الدولة ، مع االستعانة بالتقارير اليت تصدرها يف هذا الشأن األمم املتحـدة ، ومنظماـا   
اإلقليمية املختلفة ، إىل جانب الدراسات املشاة يف جمـال السـكان والتنميـة ، مـع     

  .االستعانة بالكتب العلمية املتخصصة 
  :تساؤالتها
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 والدراسـة ،  تدور يف ذهن الباحث جمموعة من التساؤالت حـول موضـوع   
ميكـن أن  وا قد ميكنه من معرفة خصائص السكان يف ليبيا ، ، مميحاول اإلجابة عليها س

  : جنمل هذه التساؤالت يف اآليت 
  ما التطورات اليت طرأت على السكان ، وما مراحلها ؟ – 1
  ما واقع التوزيع املكاين للسكان ؟ – 2
  ما العوامل املرتبطة بتوزيع السكان ؟ – 3
  ا العوامل املرتبطة بنمو السكان ، وما صورة تراكيبه السكانية ؟م – 4
  ما دالالت التركيب السكاين العمري ، النوعي ، التعليمي ، املهين ؟  - 5
  ما أثر اهلجرة اليت تعرضت هلا البالد يف التغريات السكانية ؟ – 6
  ما مؤشرات التنمية البشرية حول سكان ليبيا ؟ – 7
  :منهجيتها 

  :جتميع البيانات املتعلقة مبوضوع األطروحة عن طريق  سيتم
التركيز على الكتب والدوريات اليت درست موضوع السكان ، واالستعانة بالكتـب  * 

املنهجية ذات العالقة جبغرافية السكان ، والسعي لربط املوضوعني ، وتطبيق ذلك علـى  
  .واقع التنمية البشرية وعالقتها بالسكان يف ليبيا 

وحتليل البيانات املستقاة من اإلحصاءات السكانية املختلفة مـع التركيـز علـى     مجع* 
 – 1964 – 1954التعدادات السكانية الصادرة عن اجلهات الرمسية يف الدولة يف السنوات 

، وتقـديرات   2003 – 2002واملسح االقتصادي واالجتماعي ،  1995 – 1984 – 1973
املصادر الرئيسة للدراسات السكانية الـيت يعتمـد   من هذه البيانات وتعد ،  2004سنة 

عليها يف توضيح معدالت النمو السكاين املترتب على الزيادة الطبيعية املتمثلة يف املواليـد  
والوفيات ، والتغري الذي حيدث على حجم السكان من خالل حركة اهلجرة الداخليـة  

وتطوره وتغريه والعوامل املـؤثرة   منها واخلارجية ، وتقييم واقع التوزيع اجلغرايف للسكان
فيه ، باإلضافة إىل حتليل ما تظهره اإلحصاءات احليوية من نتائج عـن حركـة املواليـد    

  .والوفيات ، وحاالت الزواج والطالق 
االستعانة مبا صدر عن الشركات واملؤسسات االستشارية كنتـائج خطـط التنميـة     *

ت إليه ، وما توصلت إليه من نتائج علـى  االقتصادية واالجتماعية للتعرف على ما هدف
  .الواقع 



 9

* االطالع على ما خرجت به الرسائل العلمية اليت درست موضوعالسكان والتنميـة   ي
البشرية من نتائج وما قامت به من حتليالت وحماولة االستفادة منها يف توضيح ما يصعب 

  .على الباحث فهمه من النشرات والتقارير العامة 
  
  

  :البيانات تحليل 
تعتمد كل دراسة علمية على أسلوب أو منهج علمي تتبعـه يف حتليـل بياناـا    
وتفسري املعلومات اليت حتصل عليها سواء من اجلانب النظري أو امليـداين ، ويف هـذه   

  : علىالباحث  عتمدالدراسة سي
  :المنهج التاريخي  - 1

مـاداً علـى بعـض    وذلك بتتبع حركة السكان منذ أوائل القرن العشـرين اعت 
اإلحصاءات السكانية اليت أجريت من قبل سلطات االحـتالل التركـي أو االحـتالل    

  .بداية أول تعداد رمسي موثق ومعتمد  1954اإليطايل حىت 
  :المنهج التحليلي  - 2

عن طريق حتليل البيانات الكمية الواردة يف التعدادات واإلحصاءات احليويـة ذات  
 مع االستعانة بالتحليل،  اًبياني مع استخالص اجلداول وتوضيحهان ، العالقة بنمو السكا

للخروج بنتائج أكثر دقة لتوضيح الفارق يف التنمية بني الشعبيات باسـتخدام   ئياإلحصا
  . 2004للمؤشرات التنموية لسنة   Factor Analysisالتحليل العاملي

  : التايل  على النحومت توزيع موضوعات األطروحة 
ليبيا تناول الظروف اجلغرافية كاملوقع اجلغرايف ، واملساحة ، والبنيـة  عن  مقدمة

، والتضاريس ، واملناخ ، واملوارد املائية ، والتربة ، والغطاء النبايت ، واملوارد  اجليولوجية
املعدنية مع حماولة ربط كل عنصر مبدى تأثريه على توزيع السكان ، وخباصة على توزيع 

  .وتركز السكان 
حتدث عن سكان ليبيا موضحاً يف فصله األول نبذة خمتصرة عن التعـداد   الباب األول مث

 ا ، مث ركز على سكان ليبيا يف حملة السكاين وتعريفه وتطوره ، وأول الدول اليت أجري
تارخيية عن أصوهلم ، واختالطهم بشعوب أخرى ، وإعطاء توضيح عن الوضع السكاين 

ر وحىت النصف األول من القرن العشرين ، تاله شيء مـن  منذ أواخر القرن التاسع عش
، وكـذلك   1995وحىت  1954التفصيل عن التعدادات السكانية اليت عرفتها البالد منذ 
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، باإلضـافة إىل   2004، وتقـديرات   2003و  2002االقتصادي واالجتمـاعي   املسح
مو السكاين يف ليبيا شامالً ، بينما يناقش الفصل الثاين تطور الن 2025التوقعات املستقبلية 

ة ، كمـا متـت اإلشـارة إىل    الزيادة الطبيعية املتمثلة يف املواليد ، والوفيات ، واهلجـر 
، وتطور السكان يف احلضر والريف ، أما الفصل الثالث فتحدث عن خصائص اخلصوبة

التركيب السكاين الذي ضم التركيب العمري حسب فئات السن ونسبة كل فئة عمرية 
، واإلنـاث ،  النوع من الـذكور السكان ، مث التركيب النوعي الذي يوضح نسبة  لعدد

سنة املاضية ، يأيت بعد ذلك احلالة الزواجيـة والتركيـب األسـري ،     50وتطورها عرب 
ومؤشرات العزوبة والزواج والطالق والترمل وحجـم األسـرة ، ورابعـاً التركيـب     

يف االقتصاد الـوطين ،   إسهامهاونوعيتها ، واالقتصادي الذي يشري إىل القوى العاملة ، 
ومعدل البطالة بني السكان النشطني اقتصادياً ، وتركيب السكان حسب احلالة التعليمية 
الذي يبني معدل األمية بني السكان ، وعدد األميني وعدد امللتحقني مبقاعـد الدراسـة   

وأخرياً التراكيـب اللغويـة   شاملة بذلك توزيع املتعلمني واألميني بني الذكور واإلناث ، 
والدينية والعرقية يف إشارة موجزة عنها ، أما الفصل الرابع فتنـاول توزيـع السـكان    

  . هموكثافتهم والعوامل املؤثرة في
 تارخييـة  التنمية البشرية يف ليبيا شارحاً بالتفصيل يف مقدمـة  الذي تناول فالباب الثاني

املؤشرات اليت توضح الواقع احلـايل للتنميـة يف   الوضع التنموي يف ليبيا ، مث عرض أهم 
الرعايـة  درس الفصل الثـاين  بينما حالة األمية والتعليم ،  وناقش الفصل األولالبالد ، 
ن الفصل الرابـع مـدى   يالفصل الثالث القوى العاملة والبطالة ، وب وضح، فيما الصحية

حي ، ومعدالت وفيات حصول السكان على مياه آمنة وطرق التخلص من الصرف الص
الفصل اخلامس مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واملهنية ،  وشرحالرضع ، وأمد احلياة ، 

  .ومستوى املعيشة ودخل الفرد 
واقع التنمية البشرية داخل التقسيمات اإلدارية املعمول ـا  فقد تطَرق  الباب الثالث أما

عرف كل واحد منها بالشعبية ، حيث يوضح هـذا  تقسيماً إدارياً ي 32يف ليبيا اليت تضم 
ما قد يكون من تفاوت بني خدمات والباب بعض مؤشرات التنمية البشرية يف الشعبيات 

، وبالتـايل   تونتائجها بني أجزاء البالد املختلفة ، وكشف أسبابه إن وجدفيها التنمية 
تنمية متوسطة ، أو تلك اليت  تظهر جبالء الشعبيات ذات التنمية املرتفعة ، أو اليت تسودها

تالفصل األول توزيع السكن والسكان شرحذات معدالت تنموية منخفضة ، حيث  عد ،
وبيومهـا لسـكان  ل انزاً على أهم خدمتني تقدمالفصل الثاين التباين يف اخلدمات مركِّ ن 
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والقـوى  ناث وعمـل املـرأة   التعليم والرعاية الصحية ، ودرس الفصل الثالث تعليم اإل
 ز على التحليـل اإلحصـائي باسـتخدام برنـامج     ، أما الفصل الرابع فقد ركّالعاملة

s.p.s.s.  وعة من املؤشرات التنموية يف الشعبيات لسنة2004 .  
  تنتـهي   خاتمـة ليـوجز مضـموا يف    نتائجوأخرياً عرض الباحث ما توصل إليه من 

  .  بتوصيات
  :الصعوبات التي واجهت الدراسة 

ن بني الصعوبات اليت تعترض البحث العلمي عادة وكانـت عقبـة يف بعـض    م
  :دون احلصول على ما حيتاجه من معلومات  حالتاألحيان أمام الباحث 

  .وتباينها من جهة إصدار ألخرى قلة البيانات يف بعض السنوات واختالفها  - 1
  .دارية داخل الدولةتأخر خروج واعتماد اخلرائط الرمسية املعتمدة للتقسيمات اإل - 2
  .تأخر نشر واستخدام خريطة احلدود السياسية مع بعض دول اجلوار  - 3
  .غياب الدقة التامة يف أرقام التعدادات السكانية يف بعض اإلحصاءات  - 4
امتناع بعض اجلهات العامة الرمسية عن منح املعلومات اليت ختدم موضـوع البحـث    - 5

  .!والتعلل بسريتها 
مما أخر الباحث عن موعد  2005تعداد السكان الذي كان مقرراً صيف سنة  لتأجي - 6

  .إجناز هذه األطروحة 
عدم وجود املعلومات اإلحصائية احلديثة املتعلقة بالسكان واملوارد والـدخل علـى    - 7

  .شبكة اإلنترنيت 
  :الدراسات السابقة 

ن عامة سواء اعتمد الباحث على جمموعة من الدراسات تعرضت ملوضوع السكا
، أو إقليم حمدد  منطقةتلك اليت تناولت دراسة سكان ليبيا ككل ، أو اليت اقتصرت على 

منها ، أو اليت ربطت دراسة السكان وتأثريهم يف منط االستهالك واإلنتـاج ، وطريقـة   
أو تـأثريهم علـى   استغالل املوارد الطبيعية ، أو اليت درست فئـة سـكانية بعينـها ،    

، إحصـاءات وبيانـات   وما صدر عن اهليئات الرمسية للدولة مـن  البالد ، جيوبولتيكية 
تطرقت إىل عالقة السكان  وكتـب علمية  وبحوث مقاالتسكانية ، وما نشر من  وتعدادات

أطروحـات الماجسـتير ورسـائل    بالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف ليبيا ، باإلضـافة إىل  
  :، واليت من بينها  الدكتوراه
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 للهجـرة  اقتصادي تحليلاليت حتمل عنوان  1976اسة الباحث أبوالقاسم الطبويل سنة در – 1
اليت متحورت حول اهلجرة الداخلية وآثارها االقتصادية واجتاهاا ومدى  الداخلية في ليبيـا 

  .إليها  وأتأثريها على املناطق املهاجر منها 
 المشاكل – لقوى العاملة في ليبيااحتت اسم  1987دراسة عبدالسالم عمران إبراهيم سنة  – 2

، حيث استخدم املنهج الوصفي التارخيي لتتبع حركة القوى العاملـة متنـاوالً    والتوقعات
دراسة السكان منواً ، وحجماً ، وتركيباً ، وتوزيعاً ، وقدم عرضاً لتوقعـات اجتاهـام   

يف  همإسـهام  خصائصهم التعليمية واالقتصادية ومـدى  املستقبلية ، موضحاً بالتفصيل
إمداد تلك القوى بالعناصر ، واملهارات اليت حيتاجها سوق العمل ، كما استعرض القوى 

  .العاملة األجنبية منواً وتوزيعاً على األنشطة االقتصادية املختلفة 
 – 1954 ما بين طبيعة القوى العاملة في ليبيا في الفترةدراسة حممد خمتار العماري حول  – 3

من خالل رسالة ماجستري ناقشت األسباب الـيت أدت إىل نقـص    1989يف سنة  1984
نوعي وكمي يف هيكل القوى العاملة شاملة كذلك النمو السكاين وتراكيبهم ، والتوزيع 
اجلغرايف للقوى العاملة ، وعلى القطاعات االقتصادية إلظهار مدى تأثري ما تقدم علـى  

  .جنبية القوى العاملة األ إسهامعجلة التنمية وتوضيح 
 التغيـرات السـكانية فـي   ظهرت دراسة حممد مرسال علي اليت ناقشت  1990يف عام  - 4

مركزةً على توضيح صورة التوزيع اجلغرايف لسكان منطقـة   1984 – 1954غدامس ما بين 
الدراسة والعوامل اليت تؤثر فيه ، كما تطرق إىل دراسة حجم السكان وحتديـد درجـة   

م ، ودراسة التراكيب السكانية ، وتوزيع السكان بني ريـف  كثافتهم ، ومعدالت منوه
األمر الذي حاول من خالله الباحث إعطاء صورة واضحة علـى املـتغريات   ، وحضر 

املنتظرة ملا هلا من أمهية يف مساعدة املخططني لوضع خطط تنمية متعددة اجلوانب وفـق  
  .هم يشتمعحجم السكان واملوارد املتاحة لديهم وحماولة رفع مستوى 

قدم حممد عبـداهللا   أثر نمو السكان على استنزاف موارد المياه ببلدية طرابلسحتت عنوان  - 5
تناول من خالهلا حتليل معدالت منو السكان مشرياً إىل تطـور   1994قصودة دراسة عام 

استهالك املياه متاشياً مع هذا النمو ، حيث تعد منطقة الدراسة من أشد أجـزاء الـبالد   
اً بالسكان يف الوقت الذي تعاين فيه من النقص احلاد واملتواصل من تدهور كمية ازدحام

  . تهااملياه وتدين نوعي
أعـد   1994يف دراسة ميدانية تطبيقية لقرييت وادي القطارة وغوط السـلطان عـام    – 6

 دوافعهـا  –المدينة إلى الريف  الهجرة العكسية منالباحث حممد عاشور الغرياين دراسة حول 
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، حيث ركز من خالهلا على دراسة اهلجرة الداخليـة املرتبطـة    واالتجاهات المصاحبة لها
باكتشاف النفط ، مث تناول اهلجرة العكسية اليت نتجت عن سياسـة التنميـة املكانيـة    

  .للمناطق الداخلية 
فقـد   التركيب االقتصادي للسكان في ليبيـا عن  1994أما دراسة ماجدة إبراهيم يف سنة  – 7

ومنـط السـكان   متحورت حول النمو السكاين وإبراز دور اهلجرة الوافدة يف تركيبـة  
الذين هم يف سن العمل مستعرضةً خصائصهم والعوامـل الـيت    وتناولت بالنقاش حجم

يتأثرون ا ومعدالت منوهم ، مع التركيز على النشاط االقتصادي للسكان وتـوزيعهم  
  .اجلغرايف حسب كل قطاع اقتصادي 

 لمدينـة  بـ النمو الحضرياملوسومة  1997تناولت دراسة مولود علي املقطوف يف عام   - 8
الوضع السكاين يف منطقة الدراسـة وخباصـة النمـو     الزاوية وأثره على النشاط الزراعـي 

السكاين والتغريات اليت حتدث على الكتلة السكانية باعتبار ذلك عنصراً مهماً يف دراسـة  
ر ا مدينة الزاوية ، باإلضافة إىل دراسة التركيب السكاين وحتديد ظاهرة التحضر اليت مت

مالمح اهلرم السكاين وما حدث عليه من تغريات ، وتوضيح إمكانات القـوة العاملـة   
املنتجة وحجمها وحتديد نسبة اإلعالة ، ومدى أمهية عامل اهلجـرة مـن وإىل منطقـة    

  .الدراسة 
 بـين  بلدية بنغازي ما التغيرات السكانية فيعن  1997ة دراسة حممد خمتار العماري يف سن - 9

، شرح فيها منو السكان يف منطقة الدراسة وحتليل عناصـره ، وتوضـيح    1984 – 1954
  .التوزيع اجلغرايف ، والتراكيب السكانية تمع البحث 

 بلديـة  المياه الجوفية فيموضوع  1998ودرس الباحث عبدالرزاق علي الرجييب سنة  – 10
، الواقعة يف اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا حيث تعرض لكميـة   الزاوية وأوجه اسـتثمارها 

ونوعية وتغذية املياه اجلوفية ، وكذلك اخلروج بعدد من املقترحات اليت ميكنها أن تسهم 
  .يف احلد من التدهور يف نوعية وكمية املياه اجلوفية باملنطقة 

 التغيرات السكانية في ليبيا في الفتـرة مـا   1999ي سنة تناولت دراسة امحيد حممد ساس - 11
حيث وضحت التوزيع اجلغرايف للسكان ومناطق تركزهم والعوامـل   1995 – 1954بين 

اليت تؤثر يف توزيعهم ، ودراسة النمو السكاين ، كما استعرضت التركيب السكاين ، يف 
نصيب األكـرب كمثـال   ال) طرابلس وبنغازي(حني كان ألهم جتمعني رئيسني للسكاين 

  .لدراسة ما حدث من تغريات على سكان ليبيا 
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 منطقـة  النمو السكاني فيبدراسة عن  2000الباحث سامل أبوالقاسم العزايب تقدم سنة  - 12
، تناولت بالبحث والدراسة مصـادر   2000 - 1975يفرن وأثره على استهالك المياه ما بين 
نطقة وحتليل تطور االستهالك البشري للمياه معتمداً املياه والنمو السكاين الذي شهدته امل

على مجع وحتليل املعلومات والبيانات الالزمة من خالل الدراسة امليدانية ، باإلضـافة إىل  
االستعانة بالتقارير والدراسات اليت أعدا اجلهات الرمسية يف الدولة كاهليئة العامة للميـاه  

أظهرت الدراسة أن املنطقة تعاين مـن اخنفـاض    وهيئة األرصاد اجلوية وغريها ، حيث
يف ظل الظروف السكانية احلالية شأا يف ذلك شـأن  ورداءة نوعيتها حجم املوارد املائية 

  .بقية مناطق اجلبل الغريب 
 أثـر التغيـرات السياسـية    2000ودرس الباحث عبداحلميد عبداهللا عبدالعزيز يف سنة  - 13
أبرز التغريات السياسية  1999 – 1969 العامة لإلسكان في ليبيا ما بيناالقتصادية على السياسة و

اليت حدث يف البالد ، وما جنم عنها من آثارٍ على السياسات اإلسكانية ، وربـط بـني   
توجهات سياسة اإلسكان وتغري التوجهات السياسية مشرياً إىل تأثر العجز املتواصـل يف  

ن خمصصات خطط التنميـة كـأثر للـتغريات    توفري املساكن لتدين نصيب اإلسكان م
  .على سياسة اإلسكان  عاماً 30السياسية واالقتصادية اليت شهدا البالد خالل 

 فـي  التوزيع الجغرافي للسكان وأثره بـاملعنونة  2002دراسة مبارك إدريس طاهر سنة  – 14
ليبيا مع إعطاء فكرة ، اليت ركزت على دراسة الوضع السكاين يف  الجغرافيا السياسية لليبيا

على التوزيع اجلغرايف للسكان وأبعاده اجليوبوليتيكية ، متتبعاً تطـور احلجـم السـكاين    
ومدى أثره يف قوة الدولة ، وحتليل التركيب العمري واالقتصادي للسكان ووضـحت  

وزيع الدراسة العالقة املكانية ما بني احلجم السكاين واحليز املكاين والعوامل اليت تؤثر يف ت
  .السكان الطبيعية منها والبشرية 

النمو السكاني وأثـره  تقدم سيف الدين حممد صاحل بدراسة ناقش فيها  2002ويف سنة  - 15
،  1995 – 1973بين  على توزيع وتركيب السكان في واحات جالو ، أوجلة ، إجخرة في الفترة ما

دراسة تفصيلية للتوزيـع  حبيث تطرقت إىل توضيح مكونات واجتاهات النمو السكاين ، و
اجلغرايف للسكان والعوامل املؤثرة فيه وما نتج عن هذا التوزيع من اختالف يف الكثافـة  

  .بني أجزاء البالد ، كما تناولت دراسة التراكيب السكانية ملنطقة الدراسة 
إعـداد قاعـدة بيانـات     دراسة الباحث أبوزيد برمي من خالل رسالة ماجستري بعنوان – 16

   . 2005يف سنة ،  ة للخرائط المساحية بواسطة نظم المعلومات الجغرافيةرقمي
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) دراسة يف اجلغرافيا السياسية( 2004 – 1954تغير السكان وأثره في كيان الدولة الليبية  -17
كانت موضوع دراسة لنيل درجة املاجستري تقدم ا الباحث املربوك علي جاللـة سـنة   

سنة مشلـت كافـة    50أ على سكان ليبيا من تغريات لفترة ، اليت تتبع فيها ما طر 2005
احلراك السكاين اجلغرايف من تركيب ، ومنو ، وتوزيع وغريها ، مث مدى تأثري ذلك علـى  

 2000الكيان السياسي للدولة الليبية ، مع حتليل للوضع السكاين والتنموي للمدة ما بني 
  .ة القيام به على ضوء معدالت النمو وما جيب على الدول 2025 –

ومـؤمترات علميـة    مقاالت في مجالت ودوريات محكمةفيما كتب العديد من الباحثني عدة 
ع عديدة على عالقة مبوضوع السكان والتنمية البشـرية  يتناولت بالتحليل والنقاش مواض

  : منها  يف ليبيا أمكن للباحث مجع عدد منها لالطالع والرجوع إىل بعضٍ
عبداهلادي شعرية يف الد األول لة كلية اآلداب الصـادرة يف  كتب الباحث حممد  – 1

  .ليبيا االسم ومدلوالته التاريخية مقاالً بعنوان  1958بنغازي عن اجلامعة الليبية سنة 
  .اتجاه السكان في ليبيا حول ) سأنطوين ستابولي(مقال للباحث  1965ظهر يف سنة  - 2
وحركـة   حجمبعنوان  1969ني األول كان يف عام سديقيا مقال. ل.م.وكتب الباحث د – 3

  . البنيان الهيكلي للمواطنين في ليبياحتت اسم  1970، والثاين يف سنة  السكان في ليبيا
 الليبية العربية التوزيع الجغرافي لسكان الجمهوريةري تغمقال للباحث حسن اخلياط حول  - 4

  . 1971سنة 
، املؤمتر اجلغرايف،  بنغازي يع والنمو السكاني في منطقةالتوزمقال منصور الكيخيا بعنوان  – 5

  . 1973جامعة بنغازي سنة 
  . 1973جامعة بنغازي ، املؤمتر اجلغرايف  النسبة النوعية في ليبيامقال بشري جنم عن  – 6
، املـؤمتر اجلغـرايف    الحاجة إلى إيجاد سياسة سكانية في ليبياعبداحلميد بن خيال ناقش  – 7

  .  1973 عامازي جامعة بنغ
النمو موضوع  1978سنة  –من جملة كلية التربية  9حبث حممد رياض رشيد يف العدد  - 8

  . السكاني والتنمية االقتصادية في الجماهيرية
شارك بـه يف أعمـال    دراسة في جغرافية السـكان  –يفرن مقال منصور الكيخيا حول  – 9

  . 1995امللتقى اجلغرايف الثالث 
لـة   1من خالل العدد  السكان والموارد بالجماهيريةد على حممود بعنوان مقال أمح – 10

  . 1995العلوم االجتماعية واإلنسانية سنة 
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بني  الجماهيرية األسرة وعمل المرأة في موضوع وتناول بالتحليل الباحث علي احلوات – 11
  . 1996سنة  84صفحات جملة الفكر العريب يف العدد 

12 - ور مقاالً حـول  من خالل ااألسـري  الـدخل لة اجلامعة كتب الباحث حممود جد 
  . 2001سنة  3 – 2، يف العدد  وظاهرة الطالق في المجتمع الليبي

شارك الباحثان اهلادي أبولقمة وكرمية عمار  2003ويف امللتقى اجلغرايف التاسع سنة  – 13
  . تحليل الواقع المكاني للسكان في الجماهيريةمبقال حول 

الـة الليبيـة    اتجاهات التنمية البشرية في ليبياوكتب الباحث عبدايد الرابطي عن  - 14
  . 2004للمعلومات والتوثيق يف عددها األول سنة 

 ليبيـا  القوى العاملة الوطنية فـي ونشر الباحث عبدالرزاق علي الرجييب مقاالً بعنوان  – 15
  . 2005ليبيا يف عددها الثاين لسنة  - الزاوية ،يف جملة كلية اآلداب  2003 – 1973

  :اليت تناولت موضوع البحث منها  الكتب كما صدرت العديد من
يف جـزأين ،   1917لإليطايل هنريكو دي أغسطيين صدر يف عـام   سكان ليبياكتاب  – 1

، تناول فيه املؤلـف أعـداد وعناصـر     1974صدر يف ترمجة عربية خلليفة التليسي سنة 
  .والقبائل واهلجرات يف ليبيا  السكان وأصوهلم

ملؤلفـه   الطبيـة  ليبيا دراسة في الجغرافياوقام الباحث عبدالقادر احمليشي بترمجة كتاب  – 2
حاول مـن   2002، وصدر يف نسخته العربية سنة  1961هلموت كانتر الذي كتبه سنة 

نـها ،  خالله الكاتب وضع خريطة جيوطبية لألمراض يف ليبيا وتصنيفها ، ودرجـة توطّ 
  .وتقييم للوضع الصحي ، وتبيان املراكز الصحية املوجودة يف تلك الفترة 

الذي كان أول كتاب مـن   1962لعبدالعزيز طريح شرف سنة  جغرافية ليبيـا كتاب  – 3
وأعيد طبعه  نوعه تناول دراسة جغرافية ليبيا بصفة عامة من اجلانبني الطبيعي والبشري ،

  .1995من جديد يف طبعة منقحة سنة 
يف طبعتـه   1968اجلزء األول للباحث اهلادي أبولقمـة سـنة    ـ  دراسات ليبيةكتاب  – 3

  .شامالً جمموعة من املقاالت حول عدة مناطق من البالد ،  1975األوىل، والثانية عام 
تعرض فيه لتاريخ  1972للباحث رأفت غنيمي الشيخ سنة  تطور التعليم في ليبياكتاب  - 4

  .ا عرب عدة مراحل التعليم يف ليبي
سنة  الجغرافيا السياسـية  دراسة في –الجمهورية العربية الليبية  كتاب مجال محدان بعنوان - 5

، الذي تطرق فيه إىل حجم السكان الكلـي ومـدى تـأثريه علـى الوضـع       1973
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اجليوبوليتيكي لليبيا حيث تناول بالتحليل والنقاش عناصر تركيب السكان ومدى تأثريها 
  .ة الدولة ومتاسكها على وحد

للباحـث حممـد    جغرافية ليبيا والوطن العربيصدر كتاب دراسات يف  1976يف سنة  – 6
  .إبراهيم حسن ، متناوالً دراسة اقتصادية لليبيا وبعض أقاليم الوطن العريب 

،  1980للباحث حممد زيد سـنة   التحول االقتصادي في الجماهيريةكتاب حيمل عنوان  – 7
  .ف وأحوال االقتصاد اللييب عرب عدة مراحل شرح فيه ظرو

، أعطى مـن خـالل    1984للباحث حممد املهدوي سنة  جغرافية ليبيا البشريةكتاب  - 8
  .كاتبه شرحاً وافياً عن النشاط البشري للسكان وخصائصهم 

والتنمية  القوى العاملة حركةبعنوان  1984كتاب الباحث رمضان عرييب خلف اهللا سنة  – 9
  .كترمجة لرسالة الدكتوراه  يمية في ليبيااإلقل
الذي ضم العديد من البحـوث   1994سنة  التحضر والتخطيط الحضري في ليبياكتاب  – 10

 18 – 17ألقيت يف أعمال الندوة اليت محل الكتاب امسها ، واملنعقدة يف بنغـازي يـومي   
  .، قام بتحريره سعد القزيري  1992أكتوبر 

ثني شاركوا يف امللتقى اجلغرايف األول يف جامعة السابع من أبريـل  موعة من الباح – 11
 البيئة وحماية الملتقى باسم العلوم الجغرافيةصدرت مقاالم يف كتاب محل شعار  1993عام 

  .تناولت مواضيع جغرافية متعددة عن ليبيا 
يعد كتابـاً   موعة من الباحثني ، وهو الجماهيرية دراسة في الجغرافيـا وظهر كتاب  – 12

  . 1995شامالً جامعاً جلغرافية ليبيا ، توىل حتريره اهلادي أبولقمة وسعد القزيري عام 
للباحث علي امليلودي عمورة سنة  تطور المدن والتخطيط الحضـري  –ليبيا نشر كتاب  – 13

 ، جامعاً فيه الباحث خربته من عمله الطويل يف التخطيط العمراين يف ليبيا متتبعـاً  1998
  .منو وتطور املدن الليبية عرب التاريخ 

ككتاب منـهجي   2002للباحث منصور الكيخيا سنة  جغرافية السكان ظهور كتاب - 14
  .تناول مفهوم علم السكان مع دراسة تطبيقية يف بعض فصوله على ليبيا 

موعة من الباحثني حرره سعد خليـل القزيـري    دراسات في سكان ليبيايف كتاب  – 15
  .، تناول عدداً من البحوث ذات العالقة بسكان ليبيا  2002يف عام صدر 

موعة من الباحثني  الواقع والمسـتقبل  –سكان العالم العربي نشر كتاب  2003يف عام  - 16
ناقش وضع السكان يف الدول العربية كالً على حدة ، وجاء يف اجلزء الثـاين اخلـاص   



 18

ان ليبيا توىل كتابتها الباحـث فاضـل عبـاس    بالقسم العريب األفريقي دراسة حول سك
  .السعدي 

باإلضافة ملا سبق فقد صدر عن عدة هيئات ومؤسسات رمسية يف الدولة العديـد مـن   
  :الدراسات واإلحصاءات والتقارير والنشرات ذات العالقة بالدراسة من بينها 

  . 1954التعداد العام للسكان  – 1
  . 1964التعداد العام للسكان  – 2
  . 1973التعداد العام للسكان  – 3
  . 1975 – 1973وزارة التخطيط ، اخلطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  - 4
ل ، إعداد عيسى الزقين ، .  ع. مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الوضع السكاين يف ج – 5

1976 .  
  . 1980 – 1976وزارة التخطيط ، خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  - 6
  . 1984التعداد العام للسكان  –7
  . 1985 – 1981اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، خطة التحول  – 8
  . 1995التعداد العام للسكان  – 9

  . 2003 – 1969اإلحصاءات احليوية  -10
  . 1999تقرير التنمية البشرية  –اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، ليبيا  –11
  . 2001، التعداد الزراعي العام  ــــــــــــ - 12
  . 2002تقرير التنمية البشرية  –، ليبيا  ــــــــــــ - 13
  . 2002، الكتاب اإلحصائي ــــــــــــ  - 14
  . 2003، الكتاب اإلحصائي ــــــــــــ  -15
  .يف أربعة أجزاء  2003 – 2002املسح االقتصادي واالجتماعي  ــــــــــــ -16
  . 2001يونيو  -للجنة الوطنية إلعداد التقارير ، التقرير الوطين ، نيويورك ا – 17
  . 2004الربع الثالث ، ) تقرير(مصرف ليبيا املركزي ، النشرة االقتصادية ،  – 18
  . 1993مصلحة التخطيط العمراين ، تطوير املناطق القروية داخل ليبيا ،  – 19
  . 2002ة التنمية يف الشعبيات ، اهليئة الوطنية للمعلومات ، خريط – 20
 – 2003 تعليم والتدريب األساسـي واملتوسـط  املركز الوطين لتخطيط التعليم ، ال – 21

2004 .  
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دراسـة تقييميـة،    –املركز الوطين لتخطيط التعليم ، التعليم العايل يف اجلماهريية  – 22
  . 2002ديسمرب 

  .  2025 – 2000الوطين طويل املدى مصلحة التخطيط العمراين ، املخطط الطبيعي  – 23
، تقرير وطين ملؤمتر األمـم املتحـدة    ليبياالتجمعات البشرية والتنمية اإلسكانية يف  – 24

  . 1996يونيو  14 - 2استنبول ) هابيتات(الثاين حول التجمعات السكانية 
  . 1999سنة ،  30التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف   – 25
 – 2002 – 2000 – 1998لسـنوات  لتقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة  – 26

2003 – 2004 .  
الصندوق العريب لإلمناء االقتصـادي واالجتمـاعي    -تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 27

  .  2002للعام 
  :بعض الدراسات العربية المشابهة * 
 السـكانية  ات التنموية ودورها في تصنيف الخصائصالتغيرعلي بن حممد العريشي ، كتب  – 1

كملخص لرسالة دكتـوراه نشـرها يف جملـة     وتباينها في منطقة جازان بالمملكة السعودية
، قسـم   266اجلغرافية الكويتية ضمن سلسلة رسائل جغرافية ، اإلصدار رقـم   اجلمعية

  . 2002ت ، يوليو ، اجلغرافيا جامعة الكويت ، اجلمعية اجلغرافية الكويتية ، الكوي
في  مرات للمدن النمو السكاني والمتسع الزمني لتضاعف السكان لمرتين أو ثالث معدلوحول ـ   2

كتب أسعد حممد عطية مقاالً يف الة العلمية لـآلداب والعلـوم    المملكة العربية السعودية
  . 1996الصادرة عن جامعة املنيا مبصر سنة  21اإلنسانية يف العدد 

كانت دراسة للباحث  لتغيرات الكمية للنمو السكاني دراسة تطبيقية على المملكة السعوديةا ـ  3
  . 1997أسعد حممد عطية يف كتاب صادر عن مركز حبوث العلوم االجتماعية سنة 

االنفجار السكاني وعن الدار السعودية للنشر والتوزيع صدرت دراسة يف كتاب بعنوان ـ   4
  . 1993د على الباز سنة للكاتب حمم وتحديد النسل

للكاتب  واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربيكتاب حيمل اسم  2005وصدر سنة ـ  5
أكرم عبدالرزاق املشهداين عن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف الرياض ، تنـاول يف  

قـة بـني   الفصل الثالث خصائص اتمع العريب ومقوماته البشرية والبيئية ، وبـني العال 
مستوى التنمية البشرية وبني اجلرمية عربياً ، أوضح أن للتنمية البشرية أثراً كبرياً يف توطن 
اجلرمية يف األقطار العربية واستثىن منها كالً من قطر وليبيا ، وتـبني أن التبـاين الـزمين    
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بقني غري حلدوث اجلرمية كبري مع ميل واضح للتناقص مما يعين أن اجلرائم يف القطرين السا
  .متوطنة بفعل ارتفاع مستوى التنمية البشرية ما 

  
  
  
  
  
  
  

  الظروف الجغرافية الطبيعية
  ))ماهيتها وآثارها (( 

  :مدخل  - 1 – 0
تقدمي حملة موجزة عن الظروف اجلغرافية الطبيعية السـائدة   األطروحةتتطلب هذه 

حيـث  ، ظروف معيشـتهم  ا هلا من تأثري على حياة السكان ، وتوزيعهم ، ومليف ليبيا 
املوقع واحلدود واملساحة ، والبنيـة اجليولوجيـة ، والتضـاريس ،     الفصل اتناول هذسي

يف ، وموارد امليـاه  والثروات الطبيعية املتاحة والغطاء النبايت الطبيعي ، واملناخ ، والتربة ، 
  .البالد 

عـرف يف  ما  كل توضح بعض الدراسات التارخيية أن اسم ليبيا كان يطلق على
القدمي من قارة أفريقيا ، يف حني تشري دراسات أخرى أنه كان يطلق على اجلزء الواقـع  

 ،يبيا ، أو لوبيا على تلك األرجاءإىل الغرب من بالد وادي النيل حيث كان يدون لفظ ل
ظلت أيضاً تطلق على  أخذ العرب اسم ليبيا وتبنوه ، ولكنهم حولوه إىل لوبيا اليت ((وقد 

، وكانت تعرف عادة بطـرابلس  ... صر الغربية وامتدادها حىت وقت قريب صحراء م
وبغداد ، ، مثالً يسمى بالبصرة  العريب فالعراق الشرقوبرقة على غرار ما كان شائعاً يف 

نواة ليبيا  ، وكان شريط برقة وطرابلس... نجد واحلجاز وعسريبتعرف جلزيرة العربية وا
رخيية ، فمن هنا نشأ الوطن السياسي اللييب القدمي ، وتوسـع  جغرافياً ، وأيضاً النواة التا

  . )1( ))بالتدريج حنو اجلنوب حىت اكتسب رقعته السياسية احلالية 
                                                

  . 72، ص  1973جمال حمدان ، الجمهورية العربية الليبية دراسة في الجغرافيا السياسية ، عالم الكتب ، القاهرة ،  1 -
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معروف منذ أقدم األزمنة ، وشعب الرببر أو شعب األمازيغ هـو اجلـنس    ((ولفظ ليبيا 
حوث التارخيية يف كل ، واسم ليبيا مشهور يف الباللييب النازل من حدود مصر إىل احمليط 

أو عندما صار يطلق منذ أيام  ، العصور قدميها وحديثها سواء يطلق على كل قارة أفريقيا
، وتاريخ اسم ليبيا أقـدم مـن احلضـارتني اليونانيـة     .... الرومان على منطقة معينة 

علـى   علمـاً أصبح و، والرومانية ، كان امساً لقبيلة ليبية مث أطلق على كل القبائل الليبية 
 اومن) *أفري(قارة اليت هي مرتل هذا اجلنس ، مث ظهر آخر هو اسم قبيلة الوعلى ، جنس 

عليهـا دون  ذه البالد وأطلـق  بنفس الطريقة متاماً وزاحم االسم القدمي ، الذي اعتصم 
  .)1( ))غريها وصار علماً هلا 

ـ يف العهد كانت ليبيا  طـرابلس  بواليـة  اً العثماين تعرف عادة بطرابلس وبرقة ، وأحيان
، ودخلـت يف  ...الغرب فقط ذلك أا كانت والية ، بينما برقـة سـنجقاً منفصـالً    

اليت جتاذبت باطراد طرابلس حنـو البحـر   املختلفة تفاعالت متنامية مع القوى األوروبية 
الصحراء البعيدة كل البعد عـن البحـر   باجتاه والشمال ، أما برقة فمنجذبة حنو الداخل 

، هذا االختالف بينهما يف التوجه كان له التأثري الواضح )2(وأوروبا بصفة عامةوالشمال 
، وأشـد   طرابلس أكثر انفتاحاً على الغرب فبينما أصبحت( (على خمتلف نواحي احلياة 

وجالياته املتزايدة ، وتـأثرت  ، احتكاكاً به ، وبالتايل أكثر تعرضاً ألخطاره االستعمارية 
وعلى العكس من وأسلوب حياة ، ، وثقافة ، ابع األورويب عمارة مدنه بدرجة أكرب بالط

ذلك صارت برقة أكثر عزلةً وانطواًء ، فالتراث العريب غلب علـى طابعهـا ومـدا ،    
  .)3( )) والوجود األجنيب أقل وجوداً ، واخلطر االستعماري أدىن ديداً هلا

اللة على هذه الرقعة لتعطي هلـا  للديف العصر احلديث يعود أول استعمال لكلمة ليبيا    
عندما أصدرت حكومة إيطاليا مرسوماً ملكياً حيمل  1912/ 1/8مفهوماً جغرافياً حمدداً يف 

  . )4( يقضي بانتداب قضاة للعمل يف ليبيا 1133رقم 
                                                

القاطنة ساحل تونس حالياً التي ) أفري(تشير بعض الدراسات التاريخية أن لفظ إفريقيا هو تحريف السم إحدى القبائل البربرية  )*(
   .حريف هي بدورها كانت تعرف بهذا الت

، الجامعة الليبية ، المجلد األول ، بنغازي ،  ، مجلة كلية اآلداب) ليبيا االسم ومدلوالته التاريخية(محمد عبدالهادي شعيرة ،  1 -
  . 5،  3،  2، ص  ص  1958

ة الثالثة ، بيروت ، محمد عبد الباقي الهرماسي ، المجتمع والدولة في المغرب العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبع 2 -
  . 33 – 32، ص  ص  1999

  . 27دراسة في الجغرافيا السياسية ، مرجع سابق ، ص  –جمال حمدان ، الجمهورية العربية الليبية  3 -
الهادي أبولقمة ، وسعد القزيري ، الدار الجماهيرية للنشر ) تحرير(الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، : لتفاصيل أكثر ينظر  4 - 

  . 16 – 13، ص ص  1995والتوزيع واإلعالن ، مصراتة ، 
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  :موقع ليبيا وحدودها  - 2 – 0

اضـيها  أرتتربـع  ا أن ليبي، إىل اليت توضح املوقع اجلغرايف ) 1(تشري اخلريطة رقم 
على مساحة شاسعة يف وسط الشمال األفريقي ممتدةً من البحر املتوسـط مشـاالً حـىت    

  من و، حدود تشاد والنيجر الشمالية يف اجلنوب ، ومن الغرب مجهورييت اجلزائر وتونس 
متثل  ، كلم 6500الشرق فتحدها السودان ومصر ، حبيث تشكل حدودها جمتمعة حوايل 

ا حدوداً حبرية مما جيعلها متلك أطول واجهة حبرية على الساحل اجلنـويب  كلم منه 1900
  فهي وبذلك كلم ، 4600للبحر املتوسط ، يف حني ميثل الباقي حدوداً برية تقدر حبوايل 

  منطقة الدراسةل الموقع الجغرافي )1(خريطة رقم 
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  . 10، ص  1978، ، طرابلس مصلحة المساحة ، األطلس الوطني   : المصدر  

حيث تقلصت املسـاحة   1994كلم مربع حىت عام  1759540حتصر مساحة تبلغ حبوايل 
بعد حكم احملكمة الدولية بضم قطاع أوزو لتشاد ، ومتتد هـذه   )1( 2كم 1669841إىل 

شـرقاً مـن الشـرق ،     25ْشرقاً من جهة الغرب و 9ْاملساحة فلكياً ما بني خطي طول 
، أي أن  مشاالً من اجلنـوب  18ْ   45َن ناحية الشمال ، و مشاالً م 33ْ   11َودائريت عرض 

  .مدار السرطان مير باألجزاء اجلنوبية منها 

                                                
أبوزيد بريم ، إعداد قاعدة بيانات رقمية للخرائط المساحية بواسطة نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  - 1

  . 3، ص  2005 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس
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رمست احلدود الليبية احلالية أول األمر بني تركيا تلتها إيطاليا من جهة ، وحكومة 
مصر من الشرق ، وفرنسا اليت كانت حتتل اجلوار يف الغرب واجلنوب من جهة ثانيـة ،  

،  1910مـايو   19لغرب مع تونس رمست مبوجب اتفاقية بني تركيا وفرنسـا يف  ففي ا
وحدودها اجلنوبية والغربية اجلنوبية حددا املذكرات اليت مت تبادهلا بني إيطاليا وفرنسا يف 

االتفاق و،  1956اليت عدلت جزئياً مبوجب اتفاقية فرنسية ليبية يف سنة  1929ديسمرب  12
بشأن ترسيم احلدود اجلنوبيـة ، إالَّ أن احلكومـة    1924يناير  10 الفرنسي اإليطايل يف

اإليطالية مل توافق عليه ، كما مت تبادل املذكرات بشأن احلدود الشرقية بني كـل مـن   
، إىل جانب  1934يوليو  20بريطانيا ومصر من جهـة ، وإيطاليا من جهـة أخرى يف 

طى من حدودها مع مصر مبوجب اتفـاق  االتفاقية اليت حددت األجزاء الشمالية والوس
1925ديسمرب  6 مصري إيطايل موقع يوم

، حيث كان اموع سبع اتفاقيات كـان   )1( 
، واحلكومة الفرنسية ، مث جـاءت  ) سابقاً(بني حكومة اململكة الليبية  1955آخرها عام 

القـاري   هحتديد ميا بشأن 1982ام ــاألول ع ، أحكام حمكمة العدل الدولية املتواليـة
الثالـث يف  ف ، )3( 1983سنة  القاري مع مالطا قضية اجلرفإلاء الثاين و ،)2(مع تونس 

يتعلق باحلدود اجلنوبية بني ليبيا وتشاد لينهي نزاعاً استمر طـويالً بـني    1994فرباير  3 ((
  . )4( )) احلدودية) أوزو(البلدين حول منطقة 

أفريقية متوسطية ، وتتمتع خبصوصية داخـل   حبكم هذا املوقع تعد ليبيا دولة عربية
نطاق دول االحتاد املغاريب فهي مغاربية لكنها أقل مغربية منهم تعلقت بـدول املشـرق   

وتظل مدخل املغرب وبوابة  ((العريب بعالقات أكثر ارتباطاً ووثوقاً ، وخباصة مع مصر ، 
نظرون إىل ليبيـا كمنطقـة   إن أبناء املغرب العريب ي... الشرق دون تعارض بني البعدين 

اتصال بينهم وبني مصر ، إا حلقة الوصل ، وعامل اتصال ، وضابط اإليقـاع ، وإذا 
كان هلذا الدور من مغزى وظيفي ، ووظيفة سياسية ، وسياسة قومية فمؤداها أن ليبيـا  

                                                
شاكر إبراهيم ، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن والمطابع ، ) ترجمة(والحاضر ، هنري حبيب ، ليبيا بين الماضي  -  1

 . 15، ص  1981طرابلس ، 
الهادي أبولقمـة  ) تحرير(الساحل الليبي ،  في كتاب ،) وعالقتها بالتشريعات الليبية ةالمظاهر الساحلي(محمد علي األعور ،  - 2

 . 150، ص  1997ستشارات ، جامعة قاريونس ، وسعد القزيري ، مركز البحوث واال
،  2003عمر سعد اهللا ، القانون الدولي للحدود ، الجزء األول ، مفهوم الحدود الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  – 3

 . 167ص 
 . 159، ص  1994ابلس ، ، طر 1977 – 1969محمد المبروك يونس ، دور ليبيا في مسار العالقات العربية األفريقية  - 4
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ملشـرق  ، واملرشحة هلا بالتاريخ هي أن تكون مفاعالً وحدوياً بني ا املؤهلة هلا باجلغرافيا
  . )1( ))واملغرب ، وقدرها أن جتمع بينهما شعبياً أو رمسياً 

تقع معظم أراضيها ضمن اإلقليم الشمايل للصحراء الكربى ويبقى جزء قليل مـن  
املرتفعات الشمالية خارج النطاق الصحراوي ، هذا املوقع أعطى هلا أمهية كبرية ، ففـي  

، الـذي  ) بإقليم برقة(رقي منها ، واملعروف املاضي البعيد تواىل االحتالل على اجلزء الش
وقع حتت سيطرة الفراعنة ، واإلغريق ، والبطاملة ، وبيزنطة ، وفـارس ، مث فتحــها   

يرزح حتت مستعمرين آخـرين  ) إقليم طرابلس(العرب املسلمون ، يف مقابل ذلك كان 
، فالدعوة اإلسالمية ،  ابتداء بالفينيقيني ، فالقرطاجنيني ، مث الرومان ، فروما ، والفاندال

  .تال ذلك النورمان ، واألسبان 
أما يف الوقت القريب فتوىل األتراك حكم كامل البالد من شرقها إىل غرـا ، وحـىت   
أعماق الصحراء ، إىل أن جاء العصر احلديث ووقعت حتت سيطرة االستعمار اإليطايل، 

كانت حتت محاية القواعد األمريكيـة   فعهد اإلدارة الربيطانية ، مث فترة احلكم امللكي اليت
والربيطانية ، وعشرات اآلالف من املستوطنني اإليطاليني ، ويف احلاضر ختلّصت الـبالد  
من السيطرة األجنبية بعد مراحل طويلة من الكفاح من أجـل التحـرر واالسـتقالل ،    

  :وبذلك فهي 
ة ، واللغويـة ، والدينيـة،   حلقة وصل بني املشرق واملغرب العربيني للروابط التارخيي - 1

واألخوية اليت جتمع األقطار العربية ، وخباصة بني األقطار املتجاورة ، وقد لعبت أراضيها 
دوراً مهماً يف حركة الفتح العريب اإلسالمي للشمال األفريقي ، وشبه جزيـرة أيبرييـا ،   

  . ونشر اإلسالم يف داخل القارة األفريقية 
هـي حلقـة ربـط دول أوروبـا     ، لى ساحل البحر املتوسط املوقع االستراتيجي ع – 2

الصحراء والبحـر إال   بنيوما طرق القوافل اليت كانت تنقل التجارة ، وأواسط أفريقيا 
دليل على أمهية هذا املوقع الذي لعب أيضاً دوراً مهماً خالل العصور احلديثة  ، كما أن 

ط واضح لربط الدول املغلقة اليت ال تتمتـع  نشابالتوجه اللييب للقارة األفريقية ألزم القيام 
والطرق الربية الـيت  ، بواجهات حبرية عن طريق مشروع اخلطوط احلديدية املزمع إقامتها 

                                                
  . 12، ص  1995عبدالعزيز طريح شرف ، جغرافية ليبيا ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، الطبعة الثالثة ،  - 1
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والنيجر ، كما أن هذه األمهية كانـت  ، وجنوب مصر ، مع السودان  أوهلا يفالبدء مت 
  .ارك واضحة خالل احلرب العاملية الثانية وما دار على أراضيها من مع

، من وإىل القارات الثالث القدمية وجوية مهمة، وبرية ، تعد عقدة مواصالت حبرية  - 3 
وزادت أمهية املوقع بعد اكتشاف النفط منذ النصف الثاين من القرن العشرين وقربه مـن  

  .أسواق االستهالك ، وخباصة دول أوروبا 
  :البنية الجيولوجية  – 3 – 0

راء الكربى باستثناء املرتفعات الشمالية املتمثلة يف اجلبـل  متثل ليبيا جزءاً من الصح
األخضر واجلبل الغريب ، ومعظم أراضيها تشترك يف التاريخ اجليولـوجي مـع بعـض    

ترتكـز علـى   فالطبقات الرسوبية املكونة لسطح الصحراء ، أما االستثناءات هنا وهناك 
بينما تربز هذه القاعدة يف مواضـع   كلها ، أفريقياالقاعدة األركية اليت تتكون منها قارة 

 يف حني أن،  رية من إزالة التكوينات الرسوبيةقليلة على السطح كلما متكنت عوامل التع
معظم هذه القاعدة مغطى بطبقات رسوبية شديدة السمك واالمتداد تعـود إىل عصـور   

ـ  وجي األول جيولوجية خمتلفة ، فالطبقة األوىل ذات طبقات مسيكة تعود إىل الزمن اجليول
تأيت مث متكونة من صخور جريية وطينية ، وأخرى من صخور رملية ذات أصل قاري ، 

اليت تغطي الطبقات السابقة ممثلة يف صخور أحدث منها والثالث  الثاين ننيتكوينات الزم
أن قسـماً   ((رملية ذات أصل قاري ، كما  أخرىتتكون من صخور جريية تليها تكويناً 

   القدمي تثس الصحراء الكربى كان حىت أوائل الزمن الثالث جزءاً من حبركبرياً من مشايل 
ويف ليبيا بالذات كان خليج سرت القدمي أعظم اتساعاً منه يف الوقت احلاضـر ، الـذي   

مشاالً  25ْكان ميتد بشكل ذراعٍ ضخم حنو اجلنوب يصل امتداده إىل حوايل دائرة عرض 
ايل ، الذي كانت تنصرف حنوه جمموعة كـبرية  ليشمل قسماً كبرياً من حوض فزان احل

، تنحدر من املرتفعات احمليطة خصوصاً من اجلنوب والغرب قدمياً من األار اليت كانت 
  .  )1())  وتاسيلي ومتنو تيبسيتومن بقايا مرتفعات 

مث ، لتـواءات  اء إىل سالسل جبليـة بفعـل نشـاط اال   حتولت أجزاء واسعة من الصحر
تعرية شديدة عرب العصور اجليولوجية املختلفة ، وبقيت بعض الـتالل  تعرضت لعمليات 

الصخرية بارزة يف أماكن حمدودة ، بينما حتول معظم أجزاء القاعدة األركية إىل سـهل  
  .حتايت ، مث ظهرت األحواض الرئيسة كحوض فزان وحوض الكفرة 

                                                
  . 104 – 103دراسة في الجغرافيا السياسية ، مرجع سابق ، ص  –جمال حمدان ، الجمهورية العربية الليبية  – 1
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يبيـا تغطيهـا   ميكن القول بأن أراضـي ل ) 2(بالنظر إىل اخلريطة اجليولوجية رقم 
صخور تعود لعصور جيولوجية خمتلفة أخذت شكلها احلايل بعد ما شهدته من تغـريات  

الطبيعية الدور األول واألخري فيها بفعل احلركات األرضية من هبوط أجزاء كان للعوامل 
ساعد على تقدم البحر واحنساره عنها مرات عدة ، وكذلك بروز أجزاء أخـرى فـوق   

أن تأخذ البالد شكالً هضبياً ، أما اجلبـال الـيت صـمدت يف    أدى إىل  اـمالسطح م
مواجهة التعرية فهي تلك املوجودة يف األطراف اجلنوبية الشرقية واجلنوبية الغربية ممثلة يف 

  .الشمالية باستثناء حوافها اليت تأثرت بفعل التعرية  العوينات وتاسيلي وأجزاء تيبسيت
متتـد  عدداً من الواحات ،  نحتتضخفضات واملنتضم ليبيا جمموعة من األحواض 

اجلغبوب يف الشرق ، وتضم إىل  من حوض غدامس يف الغرب حىت حوضالشمالية منها 
، أما اموعة الثانيـة  اجلفرة أوجلة ، جالو ، إجخرة ، مرادة ، منخفضات جانبيهما ، 

شري الدراسات فتقع إىل اجلنوب منها أمهها فزان ، والكفرة ، وختتلف يف مساحتها اليت ت
اجليولوجية أا كانت عبارة عن حبريات مائية داخلية أثناء فترة العصور القدمية ، كمـا  
تنتشر ظاهرة األودية اجلافة اليت تظهر واضحة املعامل ، وقد كانت يف السابق عبارة عـن  
أودية رية حفرا مياه األمطار الغزيرة اليت كانت تسقط على األطراف اجلنوبيـة مـن   

  : )1(لبالد ، وتقسم ليبيا عادة إىل األقاليم اجليولوجية التالية ا
  :سهل الجفارة والجبل الغربي  - 1 – 3 – 0

يضم اجلزء الشمايل الغريب لليبيا ، وينحصر بني احلدود التونسـية يف الغـرب و   
ساحل البحر مشاالً حيث يلتقي اجلبل والبحر ، وقدم اجلبل الغريب يف اجلنـوب حيـث   

ذا اجلبل احلد الشمايل حلوض غدامس ، ويعود أقدم التكوينات هنا إىل احلقـبني  يكون ه
  . واجلوراسيالترياسي 

  البنية الجيولوجية لليبيا )2(خريطة رقم 

                                                
، ص  1978الزراعة ومقوماتها في ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس ، تونس،  عدنان رشيد الجنديل ،: بتصرف عن  - 1

  . 209 – 203ص 
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  . 45، ص  1978، ، طرابلس مصلحة المساحة ، األطلس الوطني  :المصدر   

  :حوض خليج سرت  - 2 – 3 – 0
نويب للبحر املتوسط ، وأصل نشأته ترجـع إىل  يعد من أكرب خلجان الساحل اجل

العصر الكريتاوي ، وقد كان امتداده يصل إىل خليج غينيا ، وبذلك ربط بـني البحـر   
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العظـيم ، وامتـداد هـذا     تثساملتوسط واحمليط األطلسي مشكالً ما كان يعرف ببحر 
  .شرقاً داخل األراضي املصرية  26ْاحلوض حالياً حىت خط طول 

  :مرتفعات الجبل األخضر  - 3 – 3 – 0
تقع يف األطراف الشمالية الشرقية ، وحيدها من الغرب ساحل خليج سرت احلايل 
ومن اجلنوب حوض سرت ومن الشمال شريط ساحلي ضيق خيتفي حيناً ويظهر آخـر  
مبحاذاة البحر املتوسط ، ويتواصل امتداده شرقاً حىت مصر ، تتكـون صـخور اجلبـل    

وبعضها تتألف من ، ود إىل احلقب الثالث ذات األصل اجلريي األخضر من تكوينات تع
  .احلجر الطيين 

  :األحواض الجنوبية وتشمل أحواض  - 4 – 3 – 0
ميتد من احلافة اجلنوبية للجبل الغريب إىل حوض مـرزق  :  غـدامس  - 1 – 4 – 3 – 0

شـكل  أما شرقاً فحىت صدع هون علـى  ، ويستمر غرباً داخل اجلزائر وتونس  جنوباً 
  .هضبة يعود أصله اجليولوجي إىل احلقب الكامربي 

حيـده مـن   ،  يضم مساحة واسعة من جنوب غرب ليبيا : مـرزق  - 2 – 4 – 3 – 0
نُوِكَالشمال مرتفع قرقاف الذي ي حدومـن  ، الشمايل ويفصله عن حوض غـدامس   ه

لنيجـر ،  ويواصل امتداده حـىت ا ، ومن الشرق جبل بن غنيمة ، الغرب جبال اهلجار 
وهـي  ، معظم صخوره قارية ذات تسلسل من احلقب الكامربي إىل الكريتاوي األسفل 

فترات منفصلة احنسر فيهـا  عدة وجريية تكونت عرب ، وطينية ، ورملية ،  صخور حبرية
   .البحر وتقدم عدة مرات 

يشكل جزءاً عظيماً من جنوب شرق البالد ميتـد شـرقاً    : الكفرة - 3 – 4 – 3 – 0
ومن الشمال حتده جبـال  ، والسودان ، وجنوباً ليشمل مناطق من تشاد ،  ل مصرداخ

عـرب   تـثس وتشري الدراسات احلديثة إىل أن حوض الكفرة كان متصالً ببحر  ،الظلمة 
  .خليج منخفض القطارة يف الشمال الشرقي 

  
  
  
  :التضاريس  - 4 – 0
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تشري إىل عديـد  اليت ) 3( اخلريطة رقمكما يف تتعدد املظاهر التضاريسية يف ليبيا 
إىل ثالثة أقسـام رئيسـة   جرت العادة على تقسيمها رغم ذلك هر التضاريسية ، وااملظ

  :واضحة املعامل وذلك على النحو التايل 
  :السهول الساحلية  - 1 – 4 – 0

على هيئة نطاق متصل نسبياً خيتلـف  متتد السهول الساحلية يف ليبيا موازية للبحر 
فقد يزيد قليالً عن مئة كيلو متر ، آلخر حسب الظروف احمللية للموقع  اتساعه من مكان

تالمس  كما يف سهل اجلفارة الواقع يف الطرف الشمايل الغريب من البالد ، أو يضيق حىت
  .اجلبل األخضر وهضبة البطنان حافة اجلبل مياه البحر يف عدة جهات من 

وقلة احندارها يف معظم أجزائهـا وال   تتميز هذه السهول باستواء سطحها ، وانبساطها ،
يقطع هذا االستواء إال بعض الكتل الصخرية املتناثرة املنعزلة ، أو قليل من تالل الكثبـان  

جمموعة مـن األوديـة اجلافـة     ختترقهاالرملية يف سهل اجلفارة ، وسهل سرت ، كما 
  .املنحدرة من املرتفعات ااورة هلا 
كلم من بلدة رأس جدير على احلدود  1900د قليالً عن ميتد الساحل اللييب ملا يزي

مع تونس يف الغرب وحىت بئر الرملة يف الشرق عند حدود مصر ، ويظهـر مسـتقيماً   
ملسافات طويلة باستثناء بعض املواضع اليت يتوغل فيها البحر حنو الداخل عند مصـبات  

قاعدة اجلبـل األخضـر ،    األودية املومسية ، أو يف تلك املواقع اليت تالمس فيها صخور
البطنان والدفنة مياه البحر حيث تربز الرؤوس البحرية ، واأللسـنة الصـخرية    يتوهضب

داخل البحر تتمثل أهم السهول الساحلية املمتدة من الغرب إىل الشرق يف سهل اجلفارة، 
  .سهل اخلمس ـ مصراتة ، سهل سرت ، سهل بنغازي ، السهول الشرقية 

  :تفعات الشمالية المر - 2 – 4 – 0
تنقسم إىل عدة أقسام األول الشمايل الغريب املتمثل يف اجلبل الغريب الذي ميتـد يف  

 600كلم ، أما ارتفاعه فيتراوح ما بني  500اجتاه مشال شرق جنوب غرب ملسافة حوايل 
متر فوق سطح البحـر ،   981متر فوق سطح البحر بينما تصل أعلى قمة له  750ومتر 

على تسمية بعض أجزائه ببعض األمساء احمللية كجبـل نفوسـة ، وجبـل    وقد تعارف 
وجبل ترهونة ، وجبل مسالتة ، حافته الشمالية ترتفع فجائيـاً عنـد حـده     غـريان ،

، بينمـا   الشمايل مع سهل اجلفارة ، ومقطعة تقطيعاً شديداً بفعل جماري األودية املومسية
يف  احلمادة احلمراء اليت تكَوِنُ حده اجلنـويب ، حنو اجلنوب حىت خيتفي مع  ينحدر تدرجيياً
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حني يلتحم مباشرة مع البحر غرب مدينة اخلمس ليكون اية سهل اجلفارة مـن جهـة   
  .الشرق 

أما القسم الثاين فيمثله اجلبل األخضر الذي ميتد ما بني خليج البمبـة يف الشـرق   
جتاه خليج مببة ، وما مييـز  وسهل بنغازي يف الغرب ، و االحندار بشكل منظم وتدرجيي ا

اجلبل األخضر وجود ثالث حافات ختتلف كل واحدة منها عن األخرى ارتفاعـاً ، ويف  
                حندار ، حيث تعد احلافة األوىل األطول امتداداً ، واألكثر ارتفاعاً الذي يصلاالدرجـة 

  التضاريس وأشكال األرض )3(خريطة رقم 

  
  .  43ص ،  1978، ، طرابلس األطلس الوطني  ، ة المساحة مصلح: المصدر       
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متر فوق سطح البحر ، وعند اية احلافة األوىل ترتفـع   300 – 250يف املتوسط ما بني 
فوق سطح املدرج األول وتعترب أقل ارتفاعاً ، وأقصر امتداداً ،  متر 120الثانية إىل حوايل 

متر فوق سطح البحر ، أما الدرجة  600و 450بني املدرج الثاين فيتراوح ارتفاعه ما أما و
) سـيدي احلمـري  (تسمى منطقة صغرية  تضممثل أعلى أجزاء اجلبل األخضر تفالثالثة 

  .متر فوق سطح البحر  882يصل االرتفاع عندها إىل 
، أمـا يف الكتابـات   ضبة البطنان والدفنة حملياً مل القسم الثالث ما يعرف شي

حـىت  يف الغرب فاألوىل متتد من خليج مببة ، ) مرماريكا(هرت ضبة األوروبية فقد اشت
احلدود املصـرية ، أمـا    إىلمدينة طربق يف الشرق ، وتغطي الثانية ما بني مدينة طربق 

متر فوق سطح البحر ، واالحندار حنو الشمال باجتـاه   200متوسط االرتفاع فيبلغ حوايل 
حيث تقطعهـا األوديـة املومسيـة    ، هات م يف عديد اجلالساحل شديد على شكل سلّ

  .القصرية الشديدة االحندار ، بينما يكون تدرجياً حنو اجلنوب 
  :اإلقليم الصحراوي  - 3 – 4 – 0

متثل طبيعياً للصحراء الكربى وهى جزء كبري منها ،  الصحراء يف ليبيا امتداداً دعت
على هيئـة هضـبة عظميـة     وتظهر،  البالدمساحة تقريباً من إمجايل % 90يد عن ما يز

حيدها من الشمال خليج سرت ومناطق االنتقـال  ،  االمتداد تنحدر تدرجيياً اجتاه الشمال
ومـن الشـرق   ، سيت ومرتفعات تومو بيمن اجلبل إىل الصحراء ، ومن اجلنوب جبال ت

، ومـن أهـم    يجبال العوينات وأركنو ، أما من الغرب فتمتد حىت منحدرات  تاسيل
الصحراء اليت تبني أن اهلضاب نالحظ وجود ضاريسية املكونة للصحراء الليبية املظاهر الت

فيهـا  الليبية عبارة عن هضبة صخرية متوسطة االرتفاع تنحدر تدرجيياً حنو الشمال متثل 
وتتكون من مسـاحات واسـعة ذات   ،  مادة احلمراء وحدة تضاريسية بذااهضبة احل

حيدها من الشـرق  ى هيئة صفائح طبقية ، سطح صخري تغطيها صخور جريية متتد عل
، ومن اجلنوب ثنيـة قرقـاف   ، ومن الشمال مرتفعات اجلبل الغريب ، منخفض اجلفرة 

إىل محادة مـرزق   باإلضافةغرباً داخل األراضي اجلزائرية والتونسية ،  اامتدادهوتواصل 
  .اليت تقع إىل اجلنوب واجلنوب الغريب منها 

تكوينات حصوية تعرف بالسرير مـن أمههـا    ظهر مساحات أخرى تكسوهات 
ومن املظاهر األخرى اليت تكونت بفعـل الريـاح    ، بيسيتيوسرير ت ، )كالنشو( سرير

اليت ) العرق أو أدهان(باسم حملياً  تظاهرة الكثبان الرملية اليت تشابه أمواج البحر وعرف
يعرف شرق ويف ال ،أدهان مرزق ، و أدهان أوباري  ىويسم،  غريبالنوب اجلتنتشر يف 
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كما ببحر الرمال العظيم الذي ميتد من واحة جالو ويستمر إىل داخل األراضي املصرية ، 
، مـرزق  ، و حوض أوباريمتمثالً يف سالباً يسياً رتشكل جمموعة األحواض مظهراً تضا

 الكفرة ، وهي أحواض كبرية املساحة بسيطة االحندار تكونت نتيجة الثنيات املقعـرة ، و
وانتشـار  ، وكثرة رماهلـا  ،  املنخفضات تتميز باستواء سطحهاجمموعة من  ر اتنتشو

وتشـمل  ، اجلافـة  املومسيـة  واألودية ، وبعض التالل ، والسباخ ، البحريات الضحلة 
،  إجخرةأوجلة ، ، اجلغبوب ، جالو كل من من الشرق إىل الغرب املمتدة  نخفضاتامل

لتوائية قدميـة  إاليت حدثت بفعل حركة فعات اجلبلية ، أما املرت، غدامس  اجلفرةمرادة ، 
تتمثل يف جبال العوينات يف اجلنـوب  ط ليبيا يف جنوب ووسهي عبارة عن كتل متفرقة ف

 2286(نِقِّي يف اجلنـوب  جبل و، سيت بيبال تالشمالية جلواف احل، و) متر 1435(الشرقي 
جبـال  ، و) متر 1357(، ) متر 1428(يف اجلنوب الغريب وتادرارت  ،وس ، وأكاك) متر

   .على التوايل ) متر 840(، ) متر 1200(يف الوسط ، والسوداء اهلاروج األسود 
تضاريسي رابع ميثل مناطق االنتقال ما بني اجلبال والصـحراء   ميكن إضافة نطاق

الذي يقع جنوب مرتفعات اجلبل الغـريب ويسـمى   ) بإقليمي القبلة والبِلَطْ(الذي يعرف 
تنحدر األرض هنا تدرجيياً حنو اجلنوب ، أو يف اجتاه الشمال ، وميثل هـذا   القبلة حيث

أودية سـوف اجلـني ، ووادي    تتمثل يفاإلقليم جزءاً كبرياً من أحواض األودية املومسية 
، أما إقليم الـبِلَطْ  على الساحل الكبري اليت تنتهي يف سبخة تاورغاء  يبألْزمزم ، ووادي 

اقعة جنوب اجلبل األخضر ، وما ميكن مالحظتـه هنـا كثـرة    فيطلق على األجزاء الو
حيث تسمى كـل  ، تغمرها مياه األمطار اليت املسطحات ذات التربة الصلصالية الناعمة 

  .واحدة منها بِلْطَةٌ 
  :المناخ  - 5 – 0

األطراف الشمالية من أجزاء حمدودة حبكم موقع ليبيا يف العروض املدارية باستثناء 
أجـزاء  حيث تتمتع يف  العروض شبه املدارية الواقعة على البحر املتوسط ، تقع ضمناليت 

وال جيـاوز  ، جنوباً  ناالشمال بنظام البحر املتوسط الذي يقل تأثريه كلما اجتهحمدودة يف 
تبدأ بعـده مـؤثرات    كلم حنو اجلنوب 40مناخ البحر املتوسط يف أقصى تأثري له مسافة 

ا أن ـمناخ البالد بصفة عامة هو مناخ صحراوي ، كم وبذلك فإن، املناخ الصحراوي 
هذا التأثري يصل حىت املناطق الساحلية يف كثري من فصول السنة حيث االرتفاع الشـديد  
يف درجات احلرارة ، والرياح اجلافة احململة باألتربة ، وبذلك فرغم تصنيف مشال ليبيـا  
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ملناخية القاريـة بفعـل التـأثري    ضمن مناخ البحر املتوسط فإنه يتميز ببعض اخلصائص ا
  . )4(اخلريطة رقم ، وهو ما تظْهِره الواضح للصحراء 

يتضح سيادة املناخ الصحراوي الذي يالمس ساحل البحر  :الحرارة  – 1 - 5 – 0
حيث يلتقي البحر بالصحراء مباشرة ، ، املتوسط يف مناطق واسعة من اجلهات الساحلية 

  اخ البحر املتوسطـيت تتمثل يف منـواع األخرى من املناخ البينما جند أن حمدودية األن
  األقاليم المناخية )4(خريطة رقم 

  
      . 45، ص  1978، ، طرابلس مصلحة المساحة ، األطلس الوطني : المصدر           
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املوجود يف مناطق صغرية حمصورة على الساحل ، كما يوجد املناخ شبه الصحراوي يف 
    .ل إىل املناخ الصحراوي من شبه مناخ البحر املتوسط مناطق االنتقا

اللتني توضحان متوسط درجات احلـرارة يف  ) 6(ورقم ) 5(من اخلريطتني رقم و
شهري يناير ويوليو يتبني مدى اختالف درجة احلرارة يف ليبيا من منطقة إىل أخرى ومن 

عد والقرب من البحر حيث فصل آلخر بتأثري جمموعة من العوامل كاملوقع اجلغرايف ، والب
يالحظ ارتفاع املدى احلراري اليومي ، والفصلي ، والسنوي الذي يزداد كلما توجهنا 

ـ ـم يف األجزاء الداخلي 22ْ –م  18ْحنو الداخل حيث يصل الفارق إىل ما بني  ذا ـة ، ه
باإلضافة إىل العوامل األخرى كالرياح ، وشكل السطح وغريها ، كما يالحظ أن أبرد 

  .هور السنة شهر يناير ، أما أشدها حرارةً فتكون خالل شهري يوليو وأغسطس ش
  ايرني متوسط درجة الحرارة في شهر )5(خريطة رقم 

  
  . 53، ص  1978 ،، طرابلس األطلس الوطني  ، مصلحة المساحة: المصدر      
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  متوسط درجة الحرارة في شهر يوليو )6(خريطة رقم 

  
  . 53، ص  1978، ، طرابلس المساحة ، األطلس الوطني مصلحة : المصدر       

املتوسط السنوي لسقوط األمطـار  ) 7(اخلريطة رقم  توضح :األمطار  – 2 – 5 – 0
على مناطق البالد ، حيث تعترب األمطار أهم العناصر املناخية يف ليبيا ملا هلا من دور مهم 

وانتشار احليوانات يف أرجاء الـبالد ،   ومؤثر يف توزيع السكان ، وتنوع الغطاء النبايت ،
من شهر ففصل الصيف يكون غالباً جافاً ، بينما تبدأ األمطار الشتوية يف التساقط اعتباراً 

أكتوبر إىل شهـر أبريل تقريباً ، وهي بصفة عامة متقطعة ، وال تكون عـادة منتظمـة   
أثر مباشـرة حبركـة   التساقط وذلك حسب مواعيد وفترات مرور اجلبهات اجلوية اليت تت

تفـوق   ل كميات أمطارـالعكسية ، وتنحصر املناطق اليت تستقب الرياح الشمالية الغربية
من إمجايل مساحة البالد ، وتصـل ذروة هـذا   % 18سنة ، فيما ال يزيد عـن /ملم 50

  . سنة/ملم 550التساقط يف اجلبل األخضر إىل حوايل 
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  طارالمتوسط السنوي لسقوط األم )7(ريطة رقم خ

  
  . 54، ص  1978 طرابلس ، ، مصلحة المساحة ، األطلس الوطني: المصدر                

سنة ، بينما اجلزء /ملم 350يف األجزاء الساحلية الشمالية الغربيـة إىل حوايل أما 
سنة ، حيث يسود فيها الطـابع الصـحراوي ،    /ملم 50األكرب من البالد يتلقى أقل من 

مـن  سنة وعلى فترات طويلة قد متتد ألكثر من عقد /ملم 10 منها  وال تتجاوز يف كثري
  .دون تساقط الزمن 

إىل تأثري الضـغط  ) 8(تشري اخلريطة رقم  :والرياح  الضغط الجوي – 3 – 5 – 0
ها يف شهري ينـاير ويوليـو   ـاجلوي وتوزيعه بشكل كبري على الرياح وحركتها واجتاه

املناخ ، حيث تكون البالد يف فصل الشتاء مركـزاً  األمر الذي يصبح له أثر مباشر على 
ملرور وتالقي الكتل اهلوائية املختلفة املصدر ، فقد يصل إىل األجزاء الشمالية جزء مـن  
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اهلواء القطيب القاري القادم من مشال شرق أوروبا الذي يكون بارداً جافاً حيمـل معـه   
بعد مروره علـى ميـاه البحـر    موجات الربد ، ويصل إىل األطراف الشمالية من ليبيا 

، أيضاً يف الفصل نفسـه   املتوسط الدافئة حممالً ببخار املاء بعد أن ارتفعت حرارته نسبياً
احمليط األطلسي ذات تأثري كـبري يف   نـة مـتتعرض ليبيا لكتل هوائية قطبية حبرية قادم

املسـؤولة عـن    مناخها تعرب البحر املتوسط من الغرب إىل الشرق باجتاه قارة آسيا وتعد
  .سقوط األمطار بغزارة يف هذا املوسم 

  متوسط الضغط الجوي وحركة الرياح في شهري يوليو ويناير )8(خريطة رقم        

  
  . 54، ص  1978 طرابلس ، ،مصلحة المساحة ، األطلس الوطني  :المصدر                
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أوروبـا يف فصـل    تغطي معظم أجزاء ليبيا كتل هوائية مدارية قادمة من جنوب
الصيف حتملها الرياح التجارية الشمالية الشرقية يكون طقسها صحواً منعدمة األمطـار  
وخالية من السحب ، كما أن للصحراء دوراً مهماً رئيساً يف تكَون كتل هوائية مداريـة  

ـ ر ، ففي فصل الربيع وأوائل الصيف تكون قارية النشأة جافة حمملة باألتربة والغبا ا ليبي
  .عرضة ملرور املنخفضات الصحراوية املصاحبة لرياح القبلي 

اليت توضح املتوسـط  ) 9(من خالل اخلريطة رقم  :الرطوبة النسبية  – 4 – 5 – 0
طوال العام الساحلية من ليبيا ارتفاع معدالا  تشهد املناطقإذ ، السنوي للرطوبة النسبية 

بعكس املناطق الداخليـة الـيت   معدل البخر وتزداد يف فصل الصيف بفعل زيادة ، تقريباً 
بسبب اجلفاف ، حيث يعتمد معدل ارتفاع الرطوبـة   فيها تقل معدالت الرطوبة النسبية

النسبية يف اجلو على ما حيمله اهلواء اجلوي من خبار املاء ، وبالتايل تزداد مـع اخنفـاض   
  .درجات احلرارة و زيادة كمية التبخر والعكس صحيح 

ر عنصراً مناخياً مهماً ، وخباصة يف األقاليم الصـحراوية ذات املنـاخ   يعترب التبخ
اجلاف القليل التساقط ، ويتأثر بدرجة احلرارة السائدة ، وكميـة الرطوبـة النسـبية ،    
وسرعة الرياح ، فكلما كانت الرطوبة النسبية عالية قل التبخر ، وبالتايل تزيد معـدالت  

 احلرارة العالية واجلفاف الشديد حيث تقل الرطوبـة التبخر يف املناطق الصحراوية ذات 
خالل شهر يونيـو   تبخرالنسبية ، فالكفرة الواقعة يف اجلنوب الشرقي يصل فيها معدل ال

ملم ، بينما تـنخفض معـدالت    8.3ملم ، وأقل اخنفاض له يف شهر ديسمرب  25.3إىل 
ل إىل أقصاه يف مدينـة  حيث يص بفعل ارتفاع معدل التبخرالتبخر يف األجزاء الساحلية 

 3.2ملم ، ويـنخفض إىل   8.5شحات الواقعة يف مشال شرق ليبيا خالل شهر مايو ويبلغ 
  .ملم يف شهر يناير 
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  المتوسط السنوي للرطوبة النسبية )9(خريطة رقم 

  
  . 53، ص  1978 طرابلس ، مصلحة المساحة ، األطلس الوطني ،: المصدر                

  
  :التربة  - 6 – 0

تصنف الترب الليبية ضمن ترب املناطق اجلافة اليت تتميز بقلة األمطار أو ندرا مما 
هنا وهناك للتربة أجريت دراسات متواضعة  ، فقديؤدي إىل قلة الغطاء النبايت أو انعدامه 

تـوطني  إىل أثناء فترة االحتالل اإليطايل كانت دف من خالهلـا  لبعض مناطق البالد 
د من املستوطنني اإليطاليني يف مناطق اخلصب والنماء احملدودة الرقعـة واالمتـداد ،   أعدا

 والسـتينيات بتكليـف مؤسسـات    هيئات حكومية يف عقدي اخلمسينياتأيضاً قامت 
كانت حمدودة نـال  املساحة املدروسة  غري أن، لقيام بدراسات للتربة لأجنبية  وشركات

ملا تتلقاه هـذه املنـاطق مـن     رملرج النصيب األوفاوبنغازي ، ومنها سهول اجلفارة ، 
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ربتها ، أمـا مـع بدايـة    كميات مناسبة من األمطار ، وكثافة يف سكاا ، وخصوبة ت
رزت احلاجة امللحـة  بفقد  ،وخباصة يف جمال الزراعة ، بدأت خطط التنمية  السبعينيات

 تـبني و، ت السـابقة  من الدراسا كثر اتساعاًوتصنيفها لتشمل مناطق أ، لدراسة التربة
بصـفة  تلك الدراسـات   هاالسائدة اليت قسمتالتفصيلية أنواع الترب ) 10(اخلريطة رقم 

  :) 1( التاليةالرئيسة عامة إىل األنواع 
وهي فقرية يف عناصرها الغذائيـة وموادهـا العضـوية     : التربة الرملية - 1 – 6 – 0

ولـذلك   هامتاسـك  وقلة عة نفاذيتهاوسراحتفاظها بالرطوبة  إمكانيةواملعدنية واخنفاض 
وعادة ما ختتلط بالرمال البحريـة  ، تتعرض لتعرية الرياح ، وتظهر على هيئة كثبان رملية 

اء الساحلية وخباصة يف سهل اجلفارة وسـهل  زتنتشر يف األج، و فقرية يف غطائها النبايتال
  . بنغازي

يزها وجود عناصر عضـوية  تعد تربة خصبة مي : التربة الطينية الحمـراء  - 2 – 6 – 0
نسبة أكاسيد احلديد اليت أعطتها لوا األمحر ولزيادة إنتاجيتها تضاف إليهـا   فيهاترتفع 

  .سهل املرج  يففمحدود يف األجزاء الشمالية الشرقية فقط  ااألمسدة ، أما انتشاره
خباصـة  و خيرتبط انتشار هذا النوع بوجود ظاهرة السبا : التربة الملحية - 3 – 6 – 0

يف املناطق الساحلية كما يف املناطق الشمالية الغربية من سهل اجلفارة ، فتظهر واضحة ما 
، وقرب مدينة بنغـازي ،  وتتوغل جنوباً مبحاذاا بني منطقة صرباتة ، واحلدود التونسية 

 وضحيف  ةوسط ، وكذلك يف بعض الواحات وخباصوما بني بلدة تاورغاء وسرت يف ال
ناطق ااورة لبحرية قربعون يف أدهان مرزق ، وهي رمليـة يف األساس تكثر فزان ، وامل

فيها مجيـع أنواع األمالح مثل أمالح الصوديوم ، والكلور ، وسلفات اجلري مما يلغـي  
  .إنتاجيتها ، وجيعلها غري صاحلة للزراعة 

تراكمت يف تكونت بفعل السيول املندفعة من اجلبال و : التربة الرسوبية - 4 – 6 – 0
دلتاوات األودية املومسية املنحدرة من املناطق املرتفعة ، وهي تربة خصـبة ذات إنتاجيـة   

  .جيدة تنتشر يف األجزاء الشرقية من سهل اجلفارة 
  
  

                                                
، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة    2000كمال فريد ، دراسة تحليلية عن السياسات المائية في الوطن العربي آلفاق عام  – 1

  . 15، ص  1993والعلوم ، تونس ، 
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  األنواع التفصيلية للترب )10(خريطة رقم 

  
  . 49، ص  1978 طرابلس ، ، مصلحة المساحة ، األطلس الوطني: المصدر      
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تتوزع هذه األنواع على مساحات شاسعة من الـبالد يف   : الترب الصحراوية - 5 – 6 – 0
 اجلنوب والوسط ، وتتعدد أمناطها حسب ظروف تكوا من كثبـان رمليـة عاليـة ،   

يكسوها احلصى الذي يعرف حملياً بالسرير ، مث نتـوءات صـخرية متراميـة      ومناطق
، أو تربة هشة ال قوام هلا تتـأثر بفعـل   األطراف عادة ما تكون جرداء تعرف باحلمادة 

  .الرياح 
وخـواص   قدرا اإلنتاجية اليت تتوقف على مكونات حسبلترب الليبية اتصنف 

من العناصر املعدنية والعضـوية ،  حاجة النبات  ، وكذلكعلى حدة كل نوع من الترب 
قـدرة  لاذات  األراضي الزراعيـة  من مساحة% 15.5فترب الدرجة األوىل تشغل قرابة 

تضـم  ، وهـي  من مساحة الـبالد   %11 عالية ، وترب الدرجة الثانية تغطيالنتاجية اإل
أراضي قدرا اإلنتاجية جيدة ومالئمة لزراعة العديد من احملاصيل الزراعيـة وأشـجار   

متوسطة تالئم بعض احملاصـيل   إنتاجيةالفاكهة ، أما ترب الدرجة الثالثة فهي ذات قدرة 
وتشمل ، بينما ترب الدرجة الرابعة ذات إنتاجية منخفضة لفواكه ، مثل احلبوب وبعض ا

بـوب ، وأنـواع حمـدودة مـن     احلمساحات واسعة من البالد ومالئمة لزراعة بعض 
يت تشمل مساحات كـبرية مـن الـبالد    ، يف حني أن ترب الدرجة اخلامسة الاألشجار

ـ ، وال للرعي ، معظمها صحراوي ال تصلح للزراعة  كثبـان الرمليـة   ي منـاطق ال وه
، هذا التباين يف أنواع الترب مع حمدودية األنواع اجليدة منـها أدت إىل تبـاين   والسباخ

جيدة من التـرب   ةآخر يف توزيع السكان ، فاجلهات السهلية الساحلية اليت تتمتع بقدر
ذ املالئمة للزراعة وتتوفر على قدر من املياه الالزمة للزراعة جذبت أعداداً من السكان من

الترب الرسوبية املنقولة بواسطة جريان األودية املومسية فإن القدم للتركز حوهلا ، كذلك 
لنوعيتها اجليدة اليت من السكان  اًحولت املناطق ااورة هلا إىل مراكز شدت إليها أعداد

  .توفر إنتاجاً وافراً 
  :الغطاء النباتي  - 7 – 0

النبايت الطبيعي لوقوع معظم أراضـيها   قر ليبيا للغطاءف) 11(تؤكد اخلريطة رقم 
بعض األجزاء السـاحلية يف أمـاكن    اف حيث يسيطر اجلفاف باستثناءضمن املناخ اجل

قليالً مىت مسحت طبيعة الساحل وشـكل  يف أخرى وتتسع  كثري املواقعحمدودة تضيق يف 
يد لقسوة املناخ الصـحراوي الشـد  ، ونظراً وظهور مؤثرات البحر املتوسط التضاريس 

اجلفاف فقد عملت بعض النباتات على تكييف نفسها مع هذه الظروف حىت تتمكن من 
ـ ، ةأو درني، كأن تكون هلا جذور طويلة ومتشعبة ، االستمرار  علـى تقليـل    لأو تعم
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أو أن ختتزن عصارا يف أوراقها وجذوعها وغري ذلك ، أوراقها وتتخذ هلا أشكاالً إبرية 
، وعادة ما تقسم النباتات الطبيعية حتمل اجلفاف وندرة املاء  من الوسائل اليت متكنها من

تضم كل جمموعة عدة أنواع علـى  وني حسب طبيعة مكان وجودها تإىل جمموعتني نباتي
  :النحو التايل 

  النباتات الطبيعية في ليبيا )11(خريطة رقم 

  
  . 55، ص  1978 ، مصلحة المساحة ، األطلس الوطني: المصدر          
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تنتشر يف األجزاء الساحلية على نطاق ضيق  : مجموعة النباتات البحريـة  - 1 – 7 - 0
يف السهول الساحلية وعلى حواف اجلبال ، تنمو وتتكاثر بعد تساقط األمطـار ، كمـا   
تنتشر الغابات الدائمة اخلضرة اليت تالئم مناخ البحر املتوسط وتظهر واضحة يف إقلـيم  

  .شرقية من اجلبل الغريب ، وخباصة اجلهات املواجهة للمطر اجلبل األخضر، واألجزاء ال
هي عبارة عن حشائش مـن االسـتبس    : مجموعة النباتات الصحراوية - 2 – 7 – 0

الفقرية تنتشر على مساحات شاسعة من البالد ، حيث يسود املناخ الصحراوي وشـبه  
األوىل كما يف اجلزء  الصحراوي ، وتظهر يف مناطق الساحل خمتلطة مع نباتات اموعة

الغريب من سهل اجلفارة واألجزاء اجلنوبية من قدم املرتفعات الشمالية مشـكلة منـاطق   
انتقال بني النوعني ، أما يف داخل الصحراء فإا تنتشر هنا وهناك مىت توفرت الظـروف  

ض لنموها وخباصة يف األحواض املنخفضة ، حيث تقترب من طبقة املياه اجلوفية  ويف بع
  .الواحات حيث تتوفر بعض املياه أو تلك املخزونة حتت الكثبان الرملية 

توجد يف ليبيا عدة أنواع من النباتات الطبيعية تتوزع حسب ظـروف املنـاخ ،   
وشكل التضاريس ، ونوع التربة السائد ، وتتمثل الغابات واألحراج يف إقلـيم اجلبـل   

من البحر كغابات البلوط ، والسرو، األخضر ، وخباصة يف قسمه الشرقي حيث يقترب 
والصنوبر ، والعرعر ، والزيتون ، واخلروب ، والبطوم ، بينما هي يف اجلبل الغريب أقـل  
انتشاراً ، وتتمثل يف نباتات البطوم ، والطلح ، والسدر ، واألثل باإلضـافة إىل أنـواع   

بل الغـريب ، واملنطقـة   ، أما احلشائش فأكثر انتشارٍ هلا يف إقليم القبلة جنوب اجل أخرى
الوسطى ، وهضبة البطنان ، وتعترب مكاناً جيداً للرعي ، وخباصة اإلبل ، كما تنمـو يف  
أغلب املناطق عدة أنواع أخرى غري أا مومسية وترتبط باألمطار وتتوقف كثافتها علـى  

  .غزارة التساقط 
  :الثروات الطبيعية  - 8 – 0
   تمعـات   ادية يف أي بلد من العـامل وتنميـة  صاألساس يف بناء قاعدة اقت دعتا

، وتتعدد الثروات الطبيعية وتتنوع حسـب الظـروف اجليولوجيـة    وازدهارها ومنوها 
السائدة اليت تعترب جزءاً مهماً منها ، ويف منطقة الدراسة تتنوع مصادر هـذه الثـروات   

يأيت النفط خر ، وا ختتلف يف كميتها من مكان آلكما أ، حسب طبيعة تكوا  شرتنوت
لدخل يف االقتصـاد  األول واملهم لصدر املاللذان ميثالن مها و، والغاز الطبيعي يف املقدمة 

تعطـي شـرحاً   اليت ) 12(اخلريطة رقم مالحظته من خالل وهذا التنوع ميكن ، اللييب 
  .تفصيلياً للخامات املعدنية 
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  الموارد المعدنية )12(خريطة رقم 

  
   . 73، ص  1978ة المساحة ، األطلس الوطني  ، مصلح: المصدر     

، ومن مث  1914يعود ظهور النفط والغاز الطبيعي يف ليبيا إىل أوائل القرن العشرين 
، مث واصلت شـركة آجيـب    1937و 1934بدأت عمليات احلفر التجريبية خالل سنيت 

سـود إىل أن  اإليطالية مهام احلفر االستكشايف اليت دلت على وجود شواهد للذهب األ
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ـ ـجاءت احلرب العاملية الثانية وهزمية إيطاليا فتوقفت عمليات احلف  دىـر ، فتولت إح
عمليات التنقيب حيث اتضح وجود الـنفط والغـاز يف    1947الشركات األمريكية عام 

ليبيا بكميات جتارية ، غري أنه مل تبدأ عمليات االستخراج بكميات تصديرية إالّ يف أوائل 
  .الستينيات 

كربيتـات  (أما اخلامات املعدنية فتتمثل يف اجلبس ، وملح الطعـام ، والترونـا   
  ن ـد مـ، وتع) ومـكربيتات الصوديوم و األملني(، والشب الصودي ) الصوديوم املائية

اخلامات التجارية املستغلة ، يف حني توجد جمموعة من املعادن املهمة األخـرى الـيت مل   
خام احلديد املوجود يف منطقة وادي الشاطئ جبنوب ليبيـا  تستغل بعد يأيت على رأسها 

مليون طن ، كما بينـت الدراسـات وجـود خـام      3500الذي تقدر احتياطياته بـ 
الفوسفات يف مناطق من اجلبل الغريب ، ووادي سوف اجلني ، و احلمادة احلمراء جنوب 

ى بكميات خمتلفة مثـل  وادي اينني ، باإلضافة إىل وجود بعض اخلامات املعدنية األخر
الكربيت ، والرصاص ، والفحم ، واملنجنيز ، هذا وال تزال معظم هذه اخلامـات قيـد   
الدراسة ، إىل جانب ما قد يعثر عليه خالل عمليات البحث والتنقيـب الـيت يتـوىل    
اإلشراف عليها مركز البحوث الصناعية إىل جانب بعض املؤسسات العلميـة األخـرى   

ا ميكن أن نشري إىل وجود العديد من الصخور ذات األمهية االقتصادية ذات العالقة ، كم
اليت تستخدم يف عمليات البناء وتعبيد الطرق ، ومن أمثلتها الصخور املستعملة يف البنـاء  

مسنت اليت توجد يف املنتشرة على أغلب مناطق الساحل ، وتلك املستخدمة يف صناعة اإل
وأيضاً الصخور اليت تـدخل يف صـناعة اآلجـر ،    شرق بنغازي ، وبنينة ، واخلمس ، 

والطوب األمحر ، باإلضافة إىل الرمال املنتشرة جنوب طرابلس وجنوا الغريب اليت تنـتج  
  .كميات كبرية وجتارية من الزجاج بعد تصنيعها

  :مصادر المياه  - 9 – 0
، رات وقيام احلضا، والعمود الفقري لنهضة الشعوب ، املياه عصب احلياة تشكل 

احلال يف ليبيا اليت يقل فيها معدل  يوخباصة الدول ذات الظروف املناخية القاسية كما ه
انعـدام  ومن مساحتها الكـبرية ،   %90سنة على أكثر من /ملم 100سقوط األمطار عن 

وجود األار الدائمة اجلريان ، فاملياه اجلوفية هنا هي املصدر األساس والوحيـد الـذي   
املطرية  لقشرة األرضية خالل الفتراتياة يف ليبيا اليت جتمعت يف تكوينات اتعتمد عليه احل

أو تلك الناجتة من جتمع مياه األمطار علـى السـطح    ،إبان العصور اجليولوجية القدمية 
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وتسرا إىل الطبقات الصخرية حيث تتجمع يف باطن األرض مـىت مسـح التركيـب    
  .مائية جوفية  تاجليولوجي بتكون خزانا

لسائدة ، وكـذلك  تقسم ليبيا حسب التراكيب اجليولوجية ، والظروف املناخية ا
اليت تؤثر يف حركة ، ونوعية املياه اجلوفية ، إىل مخس أحـواض مائيـة    العوامل الطبيعية

، اجلبـل األخضـر ، مـرزق ،     رئيسة تشمل أحواض سهل اجلفارة ، احلمادة احلمراء
باإلضـافة إىل ضـآلة   ... ه ، وإمكانياته املائية ، ، ولكل منها مكوناته ، وخواصالكفرة

سـنة األمـر   /مليون متر مكعب 257كمية اجلريان السطحي ملياه األمطار املقدرة حبوايل 
سنة من أصل /مليون متر مكعب 60سداً لتجميع ما ال يزيد عن  16الذي دعا إىل إنشاء 

ل مضاعفة ما ميكن جتميعه سنة ، مع أم/مليون متر مكعب 383سعة ختزينية تقدر حبوايل 
  . ) 1(سنة /مليون متر مكعب 120من مياه إىل حوايل 

ميكن أن نضيف إىل ما سبق من مصادر املياه احملدودة تلك املياه احملالة اليت بلغت كميتها 
مليـون   110فلم تتجاوز  هاسنة ، أما املياه املعاد استخدام/مليون متر مكعب 100حوايل 

  . )2(سنة /متر مكعب
رغم كل ذلك فإن ما متتلكه ليبيا من كميات املياه اجلوفيـة ، وكـذلك امليـاه     

السطحية امعة خلف السدود املقامة على األودية املومسية ، وما تنتجه بعض حمطـات  
التحلية احملدودة املنتشرة يف بعض املدن الساحلية ، وخباصة يف املدن النفطية كل ذلك ال 

االحتياجات ، واملتاح ، وما يسـتغل    الحظ العجز الكبري بنيبل ي، يفي حباجة السكان 
 – 1990مـا بـني   يوضح الوضع املائي يف ليبيا للسنوات ) 1(منها حالياً ، فاجلدول رقم 

تباع سياسة مائية حتقـق  اخبطورة املوقف ، ومن خالله ينبغي ضرورة  ، وهو ينذر 2025
يف الكميـة والتـدهور يف   ، هذا الـنقص  كيفية التعامل مع هذا املورد أجنع الوسائل يف 

النوعية كانا عاملني أثرا سلباً على توزيع السكان وما يالحظ تركزهم يف املنـاطق الـيت   
تتوفر فيها املياه سواء تلك اليت يف اخلزانات اجلوفية أو يف مناطق ذات تسـاقط سـنوي   

أو ، جـوف األرض  ميكن معه القيام باستغالل ما ينتج عنها من جتمع ملياهها سـواء يف  
  .خلف السدود ، أو بإنشاء خزانات مرتلية لتجميع تلك املياه واستخدامها فيما بعد 

  

                                                
 .، الصفحة نفسها ق السابالمرجع  - 1
عبدالرزاق الرجيبي ، المياه الجوفية في بلدية الزاوية وأوجه استثمارها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة السابع من   - 2

  . 4، ص  1998أبريل ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، 
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  ) 2025 – 1990( الوضع المائي في ليبيا  )1(جدول رقم 
  السنة

  :الطلب 
1990  2000  2010  2020  2025  

  6640  5850  5325  4800  4275  الزراعة
  1759  1512  1015  647  408  الشرب
  566  422  236  132  74  الصناعة
  8965  7784  6576  5579  4757  اإلجمالي

  500  500  500  500  500  مياه متجددة :المتاح 
  208  188  155  127  105  مصادر غير تقليدية
  2226  2226  2226  1642  -  النهر الصناعي

  2934  2914  2881  2269  604  اإلجمالي
  6031  4870  3395  3310  4153  العجز

  ، ،الجماهيرية دراسة في الجغرافيا)الموارد المائية(محمد فضل والهادي أبولقمة، :المصدر                  
  ، أبولقمة وسعد القزيري،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن الهادي) تحرير(                           

  .   233، ص 1995مصراتة ،                              

  :الخالصة 
املتعارف عليه أن للتضاريس أمهية مباشرة يف توزيع السـكان ، وهـذا مـا     من

مـن   %5يالحظ جلياً يف ليبيا ، فالسهول الساحلية رغم صغر مساحتها اليت ال تتجاوز 
من مجلة السكان وكذلك علـى املرتفعـات    %70إمجايل مساحة البالد تؤوي أكثر من 

صحراء عدة مظاهر تضاريسية مـن أمههـا   الشمالية ، يف حني متثل مناطق االنتقال وال
تتعد فيها الواحات احملدودة املساحة ، هذه األشكال التضاريسية لعبت دوراً  املنخفضات

مهماً يف توزيع السكان وتكييفهم للحياة مع كل مظهر قد خيتلف عن اآلخر ، فيما عدا 
قرار يف طرد للسكان ال تشجع االسـت  ميثل عاملذلك فإن سيطرت الشكل الصحراوي 

    .هذه الظروف الطبيعية القاسية وعملت على تركزهم يف جهات حمدودة من البالد 
من منطقة إىل أخرى ، وبالتايل تؤثر يف إعادة توزيع فتتباين الظروف املناخية أما  

السكان ، فالعناصر املناخية هلا تأثري كبري وأساس يف نوعية احليـاة النباتيـة وكثافتـها    
فاجلهات الساحلية اليت  مناط النبات السائد واحليوانات ،ساعد على تباين أوتوزيعها مما ي

 – 50تستقبل أكرب كميات من األمطار تزيد عن سواها من جهات البالد تتراوح ما بني  
من املساحة الكلية ال تتجـاوز  % 95سنة ، غري أن القسم األكرب الذي يقارب /ملم 550

أفضل الظروف بعد مرور عدة سنوات من اجلفاف  سنة يف/ملم 50كميات األمطار فيه 
كميات التساقط املطري اليت تتراوح مـا بـني   أما   والندرة اليت متثلها اجلهات اجلنوبية ،

% 96.37من إمجايل مساحة البالد، يف حني أن  %3.63سنة ال تغطي إالّ /ملم 600 – 100
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درجات احلرارة السـنوية الـيت   باإلضافة إىل  ، )1(سنة /ملم 100الباقية تستقبل أقل من 
درجة مئوية يف بعض اجلهات  30، وقد ترتفع إىل  م 28ْ – م 25ْتتراوح يف املتوسط ما بني 

 عـد اجلهات الساحلية مبا فيها السهول وبعض جهات املرتفعات ت، لذا اجلنوبية من البالد 
  .لصحراوي اجلاف أفضل املناطق جذباً وتركزاً للسكان على النقيض من القسم اجلنويب ا

ال تساعد علـى القيـام بالعمليـات     جمملهايف ي هفخصبة ترب  تفتقر ليبيا إىل 
الزراعية باستثناء مساحات حمدودة ذات التركز السكاين اليت يدامهها خطـر الزحـف   

مـن مسـاحة    %90.0ن أكثر من إإذ ، العمراين ، ومن يسلم من ذلك يهامجه التصحر 
ملية اجلافة ذات النفاذية العالية ، بينما تنتشر ترب السباخ لتشـمل  البالد تغطيها التربة الر

احلية ، وبعض جهـات الواحـات ، كمـا أن    وخباصة يف األجزاء الس أجزاء واسعة ،
معدالت احلرارة املرتفعة ، وزيادة املدى احلراري السنوي والشهري ، والتفـاوت بـني   

ـ وع، وارق يف اخلدمات العامة سهم يف إجياد الفأجهات الساحل ومناطق الدواخل  ق م
افتقار ليبيا لغطاء نبايت طبيعي وظهورها جرداء بدون أن كما  من سوء التوزيع السكاين ،

باستثناء مساحات حمدودة من الشمال الشرقي وبدرجة أقل يف الشـمال   -كساء نبايت 
ن التوزيـع  زاد من قساوة الظروف الطبيعية مما جعلها تسهم جمتمعـة يف تبـاي   - الغريب

، فوجود وصعوبة تقدمي وتعادل اخلدمات بني جهات البالد املختلفة ، اجلغرايف للسكان 
وبالتايل تأثري ذلك على الوجود السـكاين  ، املياه هو الذي حيدد إمكانية التوسع الزراعي 

حيـث تقـدر بعـض الدراسـات أن مـا جمموعـه       ، وتوزيعهم على أجزاء البالد 
ياه معظمها مياه جوفية ، واجلزء املتبقي هو مياه التحلية وامليـاه  من امل 3م/مليون/4886.2

من هذه املياه توجد يف املنـاطق  % 30السطحية احملجوزة وراء السدود ، كما أن حوايل 
، وتعترب املياه اجلوفية املصدر يف السنة  3مليون م 1465.6 الساحلية وتقدر كمياا حبوايل

املوارد املائية املتاحـة ،   من إمجايل% 95.6تقدر حبوايل  األساس لكافة االستعماالت حيث
،  %0.7، بينما متثل املياه املعاد استعماهلا حـوايل  % 2.3املياه السطحية ما مقداره  نُوكَتو

، هذا التوزيع للمياه جاء متوافقاً مع توزيـع السـكان    )2( %1.4واملياه احملالة ما نسبته 
  .وتركزهم يف مناطق حمدودة 

  : سكان ليبيااألصول األولى ل - 1 – 1 – 1
                                                

  . 16، ص  1993لقومية للبحث العلمي ، طرابلس ، محمد أبوسنينة ، الموارد الزراعية والحيوانية في ليبيا ، الهيئة ا – 1
  . 553 – 550سعد القزيري ، التحضر ، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، مرجع سابق ، ص  – 2
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 توضيح احلقيقـة ، على وأصوهلم ، ومبا ال يؤثر  احلديث عن السكانإجياز أن ن كمي
والرومـان  ، الفينيقيني ، كذلك اإلغريق وبني مدى تأثري املصريني القدماء ، األدلة اليت تف

، أو   بسـكان وادي النيـل  حتكاك الليبـيني فرضية اأن يف القبائل الليبية القدمية ، غري 
األخرى حتم وقوع نوع من االختالط  ةالعناصر الثالث أحدخضوع تلك القبائل لسيطرة 

الذي يصعب تأكيده لقلة الدراسات املتعلقة به ، فاستعالء املستعمر وترفعـه ، وتبـاهي   
ـ ، القبائل الليبية القدمية  هنـاك  أن  نوتفاخرها من العوامل اليت ال تفتح جمال احلديث ع

نقـائهم  علـى  ، وحمافظتهم  ميكنه التأثري يف تركيبة السكان تزاوجاً واختالطاً بني الفئتني
  .لفترات طويلة 

سـميتهم  ت((تـتم  مـا  تشري كثري من الدراسات أن سكان البالد الليبية الذين عادة 
عربيـة  بالرببر هم يف حقيقة األمر امتداد للقبائل العربية اليت نزحت قبل أن تتخذ اللغة ال

ومهمـا  ، صياغتها اليت عرفها ا عرب اجلاهلية ، ونزل ا القرآن الكرمي يف فترة الحقة 
كان األمر فإن من خيالفون هذا الرأي ال ميلكون حجة سوى أن العرب القدماء ممثلني يف 
قاطين املنطقة قبل الفتح اإلسالمي ، ومن جاءوا معه وبعده إمنا يرجعون إىل جد واحـد  

ناً ، فمكـان   النيب نوح عليه السالم ، وأن تباين التسمية ال ميثل اختالفاً عرقياً بيممثالً يف
وجذور بعض مفردات لغتهما واحدة ، واستمر احلال على هـذا  ، واالنطالق ، النشأة 

املنوال من عزوف الليبيني األوائل عن مزج دمائهم بالقادمني اجلدد إىل ما بعـد الفـتح   
فيهم الطوارق ، من دفع اجلزيـة   نمتّ التعارف على تسميتهم بالرببر مبالعريب ، وإعفاء ما 

ميالدية ، وهي السنة اليت أعلن فيها حتويل مجيع السكان إىل  753إىل احلاكم العريب عام 
كان وصول القادمني اجلدد خالل النصف الثاين من القرن احلادي ... الدين اإلسالمي ، 

يف البدايـة علـى    تحول العرقي للسكان الذي كان بطيئاًعشر امليالدي نقطة البدء يف ال
حتتـاج  و،  األقل ومل تظهر آثاره إالّ بعد ثالثة قرون ، إذ أن عملية التحول هذه معقـدة 

يف  ل الوافدة مل يطب هلا املقـام إالّ القبائ لَّأن ج اصةوخب،  لزمن طويل حىت تظهر آثارها
سكان املنطقة قبل جمـيء األتـراك عـام     وعليه فإن صورة تشكيل ..حاالت حمدودة ، 

  :كانت على النحو التايل  1551
قاعدة ميثلها أغلب السكان من املزيج الذي ظهر نتيجة الختالط متواصـل للعـرب    -1

الوافدين ، أو من بقى منهم ، مع األساس السكاين املمثل يف جمموعة القبائل األصلية اليت 
  .ح متعارفاً عليه بالعرب الربابرةهو ما أصبكانت تقطن الرقعة األرضية أصالً ، و
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وجتدر اإلشـارة   ،جمموعة حافظت على نقائها بعدم االختالط والتزاوج مع اآلخرين  - 2
يف هذا اخلصوص أن مثل هذا العزوف املطلق عن االختالط بدماء جديدة مل يكن ممكنـاً  

  .إالّ يف اجلهات اليت توفر محاية طبيعية لسكاا 
واليهود اللتان ترجع بعض أصوهلما إىل تاريخ مل يكن  ن صغريتان من الزنوججمموعتا - 3

إذ جاء قدوم اموعـة   ،سابقاً يء الغزاة األوروبيني ، فهو بالتأكيد مت منذ تلك األثناء 
مث يف تاريخ الحق  ،الزجنية عن طريق جتارة القوافل اليت كانت مزدهرة يف عهد الفينيقيني 

لرقيق اليت مل تنته إالّ مع بداية القرن العشرين ، أما اليهود فقـد كـان   عن طريق جتارة ا
عن االختالط مع  معروفاً عنهم أم جاليات هلا طابعها اخلاص ، إالّ أم مل يكونوا مبعزل

إقامة عزلة عرقية تامة مع غريهم إالّ بعـد سـقوط    يبدؤوا، وأم مل  السكان األصليني
  . )1( )) 1492غرناطة عام 

 350منتصف القرن السادس عشـر ، وجتـاوزت    منذأثناء فترة احلكم العثماين 
عندما قرر البـاب   1835حىت  1711سنة ، مبا فيها فترة حكم األسرة القرمانلية من عام 

العايل إعادة ليبيا إىل احلكم العثماين املباشر ظهرت فئة جديدة تضاف إىل ما سبق متثلت 
مـن السـكان يف    حيث مازالت متثل جزءاً ، ∗)لكوارغلية الكراغلة أو ا( يف ما يسمى 

اليهود ، باإلضافة إىل االختالط ببعض العناصر املسيحية اليت  ء، باستثنا املناطق الساحلية
أضيفت نتيجة للتزاوج من النساء سبايا العمليات البحرية اليت كانت نشطة على طـول  

جزاء الشرقية من ليبيا خاصـة يف مدينـة   الشواطئ الليبية ، أيضا توجد فئة صغرية يف األ
ت على حاهلا خالل يسوسة نسبت إىل جزيرة كريت اليونانية ، كما أن هذه الصورة بق

دف من وجودها إىل العمـل  فترة االستعمار اإليطايل فقط بإضافة اجلالية اإليطالية اليت ه
 ليبيا فكـان  تكوين تغيري عنصري يف تركيب السكان من خالل تشجيع اهلجرة إىلعلى 

اإليطاليون يسيطرون على خمتلف مرافق احلياة يف البالد لتنفيـذ مشـروعات تـوطني    
املهاجرين ، كما عملت إيطاليا على تشجيع الليبيني للحصول على اجلنسـية اإليطاليـة   

                                                
الهادي أبولقمة ، وسعد القزيري ، الدار الجماهيريـة  ) تحرير(، الجماهيرية دراسة في الجغرافية ، ) مدخل(الهادي أبولقمة  – 1

   . 26 – 25، ص ص ،  1995، ) ليبيا(للنشر والتوزيع واإلعالن ، مصراتة 
مصطلح يقصد به العسكر المحليون مهمتهم مساندة الدولة في جمع الضرائب ، وفض المنازعات القبلية مقابل : ( الكراغلة )  ∗(

راد الذين نها مهنة فهي تعطى للقبائل أو األفاإلعفاء من الضرائب ، أي أن المصطلح يشير إلى مهنة وليس إلى فئة عرقية ، ولكو
تلك الوظيفة ، وتُحرم منها قبائل أو أفراد يثبتون عدم القدرة على ذلك ، والكراغلة في ليبيا والجزائر ،  يثبتون مقدرة على أداء

الحديث ، منشورات دار ، لمزيد من المعلومات انظر عقيل محمد البربار ، دراسات في تاريخ ليبيا ) وقبائل مخزن في المغرب 
  .وما بعدها  65، ص  1996إلقا ، مالطا ، 
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لطمس هويتهم وإصباغ الشرعية على وجودها يف ليبيا ، لكن تلك اجلالية كانت مبعـزل  
  . 1971مجيعها عام  تجرِخأُليني واليت تام عن السكان احمل

، فقد هاجرت اجلالية اليهودية إىل فلسـطني   1948كنتيجة لقيام ما يسمى إسرائيل عام 
،  1967كان آخرها عام  مالطاو، إىل إيطاليا  وبعض الدول األوروبية ، وخباصة، احملتلة 

ر السياسي منذ النصـف  االقتصادي ، واالستقراوميكن مالحظة أنه بسبب حتسن الوضع 
بسبب احلـرب  الذين تركوا البالد الليبيني  دة العديد منعوبدأت  الثاين من الستينيات ،

مصـادر  يف تفشي ااعة ، وتكرار موجات اجلفاف ، وقلة و يطايل ،اإل االحتالل أثناء
ـ وسـوريا ،  واجلزائر ، ومصر ، وتونس ، ك، من األقطار العربية  زقالر ودان ، ـالس
السعودية ، وكذلك بعض الدول األفريقية مثل النيجر ، العربية وخباصة  زيرة العربية ،اجلو
رت األعداد املهـاجرة حـوايل   دتركيا ، فقد قُ منمايل ، وأيضاً ونيجرييا ، و،  تشادو

إذ فاق عدد املغادرين عدد الذين يفدون إىل الـبالد ، وتعـد    1944نسمة سنة  30000
ة مقارنة جممل السكان وهو ما ظهر أثره واضحاً على منو السـكان  كبري اجلموع املغادرة

  . )1(النصف الثاين من القرن العشرين بداية سلباً حىت 
، وخباصـة بعـد   كما توافد على ليبيا العديد من العرب ، ورعايا بعض الدول الصديقة  

ت ذروـا مـن   االكتشافات النفطية ، والبدء يف تنفيذ خطط التنمية املختلفة اليت شهد
وما ساعد على تدفق هذه األعداد النقص الشديد يف األيـدي العاملـة    السبعينياتبداية 

  . املدربة والفنية
  
  
  
  
  
  التعدادات السكانية في ليبيا - 2 - 1 – 1
  : مقدمة - 1 – 2 - 1 – 1

                                                
محمد أحمد الرويثي ، مكتبة العبيكان ، ) تحرير(عباس السعدي ، سكان ليبيا ، في كتاب سكان العالم العربي الواقع والمستقبل ، – 1

  .  937، ص  2003الرياض ، 
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ميكن أن نعرالتعداد العام للسكان بأنه  فاألشخاص الموجودين أحياء فـي حيـز   عد 
، وقد يكون هذا الحيز إقليماً جغرافياً مميزاً ، أو بلـداً ، أو  ، وفي زمن معلوم  جغرافي محدد المعالم

  .، وذلك قصد التعرف على خصائصهم والمتغيرات التي طرأت أو قد تطرأ عليهم جزءاً منها 
تاألساس العلمـي لكـل    ، وخباصة السكانية منها، التعدادات جبميع أنواعها  عد

وهي أيضاً السند الدائم والرئيس لرسـم  ، والبحوث االقتصادية واالجتماعية  اساتالدر
سيما يف إطـار تـوفري   ال، وحتديد األهداف العامة خلطط التنمية املختلفة ، السياسات 

إىل حصر املوارد البشرية حصـراً شـامالً    دف التعداداتاخلدمات وتوزيعها ، حيث 
،  وانتشـارهم جغرافيـاً  ، السكان  لتفصيلية عن توزيعمعتمدة على استقاء املعلومات ا

، التعليمية ، وكذلك تأهيلهم  مستويامو حسب السن واجلنسومعرفة هيكل أعمارهم 
الـيت  وغري ذلك من اخلصائص السكانية املختلفة  ،وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية 

العلميـة  عليها اخلطـط   بىن، وتتساعد جمتمعة يف التعرف على أحوال وظروف السكان 
الكفيلة بتنمية العنصر البشري ، واالرتقاء مبستواه االقتصادي ، واالجتماعي ، واملهـين ،  

  .والتعليمي ، والصحي 
تعتممعظم الدول  دعلى طريقتني للقيام بعملية العد  ،ت عـراألوىل بالطريقـة   ف

واجدين يوم التعداد دون اعتبار مـا إذا  الفعلية اليت يتوىل ا مجع البيانات من السكان املت
احلـال يف   يأو أم مقيمني بصفة وقتية كما ه االعتيادي إقامتهمكانت تعرب عن مكان 

حيث يتم القيام بالعد مرة واحدة يف وقت حمـدد وقصـري   ، الضيوف والزوار املؤقتني 
تعـرف  فنيـة  الثا أمـا ، االبتعاد عن التكرار الناتج من حركة السكان وتنقلهم  لتجنب

تم مجع البيانات من السكان املتواجدين عادة يف أماكن سكناهم وا ي، النظرية الطريقة ب
بغض النظر عن تواجدهم وقت التعداد ، أو أم كانوا غائبني عنها بشكل مؤقت إذا مل 

يف السـكانية  يف التعدادات يستقروا مبكان إقامة جديد ، وتعترب هذه الطريقة هي املتبعة 
  .يا ليب

تنفيذها بأقل عدد ممكـن   ميكنفالطريقة النظرية  ((ا اهومزاي اعيو اجلدير بالذكر أن لكلٍ
ا ال تعكس التواجد الفعلي للسكان يوم العدا أوإمنا تعكس  من العدادين ، ومن عيو ،

طـي  ا تعالصورة االعتيادية للوضع السكاين يوم العد ، أما الطريقة الفعلية فمن مزاياها أ
يف يوم التعداد ، ومن عيوا أا ال تعطي الصورة احلقيقية العادية  صورة حقيقية للسكان

يوم (عملية  يف وقت قصري جداً ال، كما أا تتطلب عدداً كبرياً من العدادين حىت تتم هلم 
وقد يـتم اسـتخدام   ،  ، كما أا معرضة لتكرار بعض األفراد أثناء عملية العد) واحد
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، مث اللجـوء إىل   قتني يف وقت واحد وذلك باستخدام الطريقة النظريـة يف العـد  الطري
جزء من السكان مثل املقيمني باألماكن العامة ، والسكان الرحـل   الطريقة الفعلية يف عد

  . )1)) (الذين ال مأوى هلم 
تـاريخ كـثري مـن     هاألزمنة القدمية وسـجل  ((يعود تعداد السكان تارخيياً إىل 

غري أنه مل يكـن   ، ، والرومانية ، والصينية ، والعربية اإلسالمية ةضارات مثل الفينيقياحل
معروفاً ذا االسم ومل تكن له األغراض نفسها ، فاألساليب املتبعة يف التعدادات كانـت  
بسيطة ، والغرض منها قاصراً على معرفة عدد السكان يف الدولة يف تـاريخ معـني دون   

خصائص السكان ملعرفة حالة وعدد القادرين على محل السالح ، ودفع التوسع يف معرفة 
الضرائب ، أو الزكاة ، وإذا دعت احلاجة إلجراء تقدير عام للسكان  فكان املسـؤولون  
يف أوروبا يرجعون إىل تقدير عدد األسر أو عدد مواقد النريان يف البيوت مث يضـاعفون  

، وقام العرب يف أسبانيا إبـان  عدد أفراد األسرة العدد الناتج بعدد يعدونه مثالً ملتوسط 
ويرى الباحثون الغربيـون أن أول تعـداد يف    ،حضارم هناك بتعدادات سكانية عديدة 
يف  لكن التعداد الدوري املنظم مل جيـر إالَّ  1703األزمنة احلديثة إمنا جرى يف اسلندا عام 

، واستمر إجراؤه يف هـذه   1801ام ، ويف اجنلترا وفرنسا ع 1790الواليات املتحدة عام 
الدول بعد ذلك مرة كل مخس سنوات ، أو عشر سنوات مث انتشر إجراؤه يف أكثر دول 

حيث ... التعدادات نتيجة للعهود االستعمارية  تالعامل ، أما يف الدول العربية فقد تأخر
يف عام  ، تاله الرابع 1897، وثالث يف عام  1882، وآخر يف عام  1873جرى يف مصر 

 1960وجرى تعداد يف عام  ، 1947، وتوالت التعدادات بصورة دورية حىت سنة  1907
تعدادات مشاة فكان أول متت للجمهورية العربية املتحدة ، ويف الدول العربية األخرى 

، واألردن عـام   1956والسودان عـام   ، 1954، وليبيا عام  1947تعداد يف العراق عام 
  . )2( )) 1921م ، واملغرب عا 1881، وتونس 1921م ، ولبنان عا 1962

وانتشرت عمليـة   ،أسس التعدادات احلديثة  1872وضع املؤمتر الدويل لإلحصاء عام    
سيا ، ودول أخرى حىت بدايـة احلـرب   آالتعداد يف معظم دول أوروبا ، وبعض دول 

مث اسـتأنفت دول   ،العاملية الثانية حيث توقفت عمليات التعداد بسبب اندالع احلـرب  
  . خمتلفة إجراء عملية التعداد اليت كانت جتري يف معظمها كل عشر سنوات 

                                                
، العدد  ، الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) مجلة الليبية للمعلومات والتوثيقال(،  2تطور التعداد السكاني سالم أبوعائشة ،  – 1

  .  56،  55، ص ص  2005الثاني ، يناير 
 .  19 – 18، ص ص  1995، ) ليبيا(محمد الحسين الصطوف ، اإلحصاء السكاني ، جامعة سبها   - 2
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  : )1(فيما يلي أبرزها عدة مقومات التعداد احلديث  يتطلب    
سواء كان (أو كالمها معاً ، أو مقيم ، أي أن يشمل كل شخص موجود :  الشمول – 1

  .أو تكرار ، ة دون حذف داخل حدود منطقة معين) مواطناً أو أجنبياً
، كما جيـب أن   تعين أن يعد الشخص يف حلظة التعداد أو أقرب وقت إليه:  اآلنية – 2

  .تسند البيانات إىل فترة إسناد زمنية معرفة تعريفاً جيداً 
، وذه الطريقة فقط ميكـن   الجماعـة  وليست عدالفرد المأن يكون أي :  الفردية – 3

العمر ، املهنة ، اإلملـام بـالقراءة   (دة للفرد تصنيفاً متقاطعاً مثل تصنيف اخلصائص العدي
  ) .اخل... والكتابة 

، وأن يكون جتميع  منطقة محددة تحديداً دقيقاًجرى يف يأي :  المناطقية أو النطاقية – 4
  .وإعالا حسب األقاليم اإلدارية  وفرزها املعلومات

ثابتة حـىت تسـهل عمليـات     فترات معينة فيحدث يف دورياً يكون أي:  الدورية – 5
  .جرى مرة كل عشر سنوات ، كأن ياملقارنة

إن مجيع بيانات التعداد يف حد ذاا ال جدوى منها ما مل تبـوب   : التبويب والنشر – 6
وتنشر حسب املناطق اجلغرافية للدولة ، ليتمكن البـاحثون املعنيـون مـن دراسـتها     

  .تخطيطي حاضراً ومستقبالً واالستفادة منها يف امليدان ال
وزارات كما يتطلـب تضـافر   ، يتطلب التعداد ميزانية ضخمة  : اإلشراف الحكـومي  – 7

ات حكومية عديدة إلجرائه بصورة مرضية ، حيث ال ميكن إجراء التعـداد  ئومصاحل وهي
  .إالّ حتت إشراف احلكومة 

إىل معلومـات  نقلت عديد املصادر بعض التقديرات لسكان ليبيا اليت اسـتندت  
مجعت عن طريق شيوخ القبائل يف مطلع القرن املاضي يتوىل استخدامها الوالة األتـراك  

وأخـرى   املتعاقبون على حكم البالد عند دفع الضرائب ومجع األموال وجتهيز اجلنـد ، 
غري أا مل ترق للمستوى العلمـي حـىت    أعدها اإليطاليون متهيداً لعملية غزوهم لليبيا ،

نسمة ، ومصراتة  12000 كان عدد سكان طرابلس 1850عام  (( ففيكون إليها ميكن الر
ويف عـام  ... نسـمة   5000مرزق عاصمة فزان بلغ تعدادها نسمة ، و  10000حوايل 

حوايل مليون نسمة ، وكانـت  ) أي ليبيا(قدر عدد سكان والية طرابلس الغرب  1911

                                                
  . 22، ص  1980أة المعارف ، اإلسكندرية ، عباس فاضل السعدي ، دراسات في جغرافية السكان ، منش  -  1
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، نسمة شبه رحل 126000نسمة منهم  570000حوايل  )املنطقة الغربية من ليبيا(طرابلس 
نسمة ، أما فزان فقـد   29000رحل ، وزاد سكان مدينة طرابلس نفسها عن  86000 و

سوكنة وغات لوجدنا حوايل  خباصة لو نظرنا إىل واحيتوشهدت نقصاً يف عدد سكاا 
نسـمة أغلبـهم    200000نسمة يف كل واحة ، بينما بلغ عدد سكان برقة حوايل  3000
نسمة ، ويف درنـة   19000وشبه رحل ، وبقى تعداد املدن صغرياً ففي بنغازي بلغ رحل 

، كما أن هناك تقديرات أخرى أشار إليهـا الـبعض مثـل     )1( ))نسمة  10000حوايل 
،  1789نسـمة يف عـام    75000الرحالة هورمنان الذي قدر تعداد سكان فزان حبوايل ((

1869عام  نسمة يف 50000ولكن نشتجال قدره حبوايل 
(( )2( .  

الكبري يف التقديرات لعدد سكان واحـات  ومن خالل ما سبق يالحظ التناقض الواضح 
 1804نسـمة يف عـام    12000كذلك تعداد سكان غدامس الذي قدر حبوايل  ((فزان ، 

، أمـا مـرزق    1965نسمة يف عام  3000، وإىل  1911نسمة يف عام  6831تناقص إىل 
نسمة يف عام  1000إىل  1867نسمة عام  5000دد سكاا من عاصمة اإلقليم فتناقص ع

، وميكن إرجاع ذلك إىل تدهور جتارة الصحراء عصب اقتصاد فـزان كعامـل    1911
  . )3( )) 1880بعد عام فزان اقتصاد  ايارأساسي أدى إىل 

علـى  أخرى إىل تقديرات سكان بعض مدن الساحل الغريب من ليبيا تشري دراسة 
مركز حضري باعتبارها عاصمة والية طرابلس الغرب اليت  طرابلس كأكرب مدينة رأسها

احلالة االقتصادية بسبب تنامي االستثمارات متثل ليبيا احلالية ، وتظهر جبالء سيطرا على 
، وكذلك هيمنتها السياسية باعتبارها عاصمة لكل البالد ، حيث يوضح  فيهااألوروبية 

، الذي يرجح  1911و  1883كان بعض املدن بني عامي تنامي أعداد س) 2(اجلدول رقم 
تطور ومنو بعضها مثل الزاوية واخلمس و زليطن إالَّ أا صارت مراكز لتصدير احللفا إىل 

  .   إجنلترا يف أواخر القرن التاسع عشر 
  )2(جدول رقم 

  1911و  1883 عدد سكان بعض المدن الليبية لسنتي
  1911  1883  اسم المدينة

  39029  20000  طرابلس

                                                
، ص ص  1995علي عبداللطيف حميدة ، المجتمع والدولة واالستعمار في ليبيا ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  - 1

36 – 37 . 
 . 94،  93المصدر نفسه ص ص  - 2
 . 94المصدر نفسه ، ص  - 3
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  38042  8000  الزاوية

  26899  9000  العزيزية

  28842  20000  زليطن

  29644  20000  مصراتة
  علي عبداللطيف حميدة ، المجتمع والدولة واالستعمار في : المصدر                                 

  . 96، ص  1995بيروت ،  ليبيا ، مركز دراسات الوحدة العربية ،                                

ميكن احلديث عما قامت به سلطات االحتالل اإليطايل من حصر جلـل سـكان   
اجلـيش اإليطـايل   عندما قام أحد الضـباط يف   1917األول يف سنة  ، حيث كان ليبيا

مبحاولة إحصاء سكان والييت طرابلس وبرقة اليت أسفرت عن ) ستيينأوغ(املعروف باسم 
، ويقيم حوايل ... نسمة  570000هما كان حوايل فيعدد السكان  نتائج كان جمملها أن

نسـمة   230000ويتوزع أربعة أمخاس هذا العدد يف اجلبل ومشاله ، والساحل الشرقي ، 
، أما عن توزيعهم عـددياً  من اإلمجايل على طول الساحل املمتد من زوارة حىت سرت 

وصـلوا   حيثثر من ثلث السكان على العنصر أو األصل الغالب فكان العرب ميثلون أك
، ألف نسـمة   126عددهم  وكانربع السكان  الرببر مل يتجاوزألف نسمة ، و 203إىل 

ألف نسمة ، وجمموعـات   178 ما جمموعهصر اخلليط بني العرب والرببر عنن الوبينما كَ
ألف نسمة ، يف حني مل يزد  36 الكراغلة ألف ، ومل تتجاوز 17أخرى من أصول عربية 

على تقسـيم السـكان إىل   املذكور وعمل الضابط ،  )1(ألف نسمة  16عدد اليهود عن 
والقـرى  ، والواحـات  ، األوىل املستقرين وهم سكان املدن الفئة تضم ،  فئاتثالث 

سكان اخليام املتنقلون  ميثلون الذين نسمة ، والثانية شبه الرحل 356000وعددهم حوايل 
أمـا الفئـة   ، نسمة  126000 حوايل بلغ عددهمالذين ، م احلدود اإلدارية ملناطقهداخل 

ملناطقهم حبثـاً   ةالذين يتنقلون باستمرار و ال يتقيدون باحلدود اإلداريالثالثة فهم الرحل 
  . )2( نسمة 86000وعددهم حوايل ، عن مواطن املاء والكأل 

بشكل بدائي قد حيسب على وقتـه   1936و  1931خالل عامي تعدادان  وجرى   
أن عدد سكان ليبيا كـان  ) 3(كما يف اجلدول رقم جه ئنتا تأظهر ، أنه تعداد سكاينب

أن عددهم قـد   1936أبريل  21نسمة ، وبين تعداد  654716حوايل  1931أبريل  21يف 
                                                

 . 49 – 47، 1990تونس،  –، الدار العربية للكتاب ، ليبيا 1، جزء خليفة التليسي) جمةتر(، ، سكان ليبيايهنريكو دي أغوستين –1
سعد القزيري ، باسم محمد قاسم ، مدخل إلى أهم المصادر التي تناولت السكان في ليبيا خالل القرن العشرين، في كتـاب   - 2

  . 17 – 15، ص  2003سعد القزيري ، بنغازي ، ) تحرير(دراسات في سكان ليبيا ، 
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 ، أما نسـبة % 2.28حبوايل ما بني التعدادين قدرت نسبة منوهم في، و نسمة 750851بلغ 
علـى   100إىل  107.5، و 100إىل  109.4ور إىل اإلناث الذك النوع فتشري إىل أن نسبة

  .التوايل 
  )3(جدول 

  1936و 1931نتائج تعدادي  
  اإلناث –الذكور %   جملة  إناث  ذكور  األسلوب المتبع  تاريخ التعداد

  100 - 109.4  654716  312732  341984  الطريقة الفعلية  1931

  
1936  

  الطريقة النظرية
  الطريقة الفعلية

377416  
388948  

  

355557  
361903  

732973  
750851  

106.1 – 100  
107.5 - 100  

ل ، مؤتمر الخبراء العرب لمسائل السكان والتنمية وعالقتهما بالتنمية ، . ع . عيسى سليمان الزقني ، الوضع السكاني في ج : المصدر        
  . 1إلحصاء والتعداد ، ص ، وزارة التخطيط والبحث العلمي ، مصلحة ا 1976/ 1/ 8 – 3اإلسكندرية 

مل يتبع التعدادان السابقان الطرق العلمية احلديثة إلجراء مثل هذا العمـل نتيجـة   
النعدام جهاز منظم يتوىل اإلشراف على التعداد ، وتسى بيانات السكان يف املنـاطق  قَت

  األحوال  الريفية من طرف شيوخ القبائل ، أما يف املراكز املدنية فتتم االستعانة بسجالت
املدنية بينما تقوم السلطات احمللية حبصر تقديري للسكان الرحل وشبه الرحل ، واعتمد 

الطريقة النظرية ، غري  1936الطريقة الفعلية ، يف حني اعتمد تعداد عام  1931تعداد عام 
ـ و أن التقرير النهائي اختذ من الطريقة الفعلية أسلوباً له يف طريقة العد ،  برياًأمهل عدداً ك

السن للنوعني ، و أظهر التعدادان أن معدل النمو يف املناطق الصحراوية بلـغ  من فئات 
تقريباً % 40، وأن فئة صغار السن وصلت إىل % 4.6بينما كان يف منطقة طرابلس % 2.9

من إمجايل السكان ، أيضاً مل يأت هذان التعدادان جبداول تفصـيلية لسـكان الـبالد    
  .يه بالشكل املتعارف عل

  : 1954عام تعداد  - 2 – 2 – 1 – 1
بدأت تظهر احلاجة إىل توفري معلومـات وافيـة    1951عام  ااستقالهلإثر نيل ليبيا 

وموثقة عن عدد سكان البالد وتوزيعهم وأعماهلم ، وكـل مـا يتعلـق باملعلومـات     
ن كـل مـا   إاإلحصائية اليت متكن احلكومة من وضع برنامج النمو االقتصادي ، حيث 

رتبط بربامج التنمية االقتصادية واالجتماعية يعتمد يف األساس على تـوفري املعلومـات   ي
  .أهم ركائزها  1954الدميوغرافية اليت كان تعداد عام 

تدريب القائمني  تولتقدمت هيئة األمم املتحدة املساعدة من أموال وكوادر فنية 
واالجتمـاعي  لتخلف االقتصادي وا، على عملية التعداد ، وبالرغم من بدائية اإلجراءات 
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مت أول تعداد رمسـي ودقيـق   يعد هذا التعداد  فإن،  عدةنواحي  وعدم دقة البيانات يف
سلطات االحتالل اإليطـايل خـالل    ماقامت  نذيلال ينإجراؤه يف ليبيا مقارنة بالتعداد

  . 1936و  1931عامي 
      دِعاألمم املتحدة ليكون اخلطوة األوىل  أحد خرباء عليه إلجراء التعداد واإلشراف ي

، يف إحداث نظام لإلحصاءات احليوية ، وإطاراً عاماً لكـل الدراسـات االجتماعيـة    
واالقتصادية ، وألجل الشروع يف عملية تعداد السكان مت سن قانون اإلحصاء يف عـام  

ـ  وهو القانون يف ذلك الوقت ،  الصادر عن وزارة العدل 1953 زم مـوظفي  الـذي أل
ات اليت جتمع حلكومة القائمني بعملية اإلحصاء ضرورة انتهاج السرية التامة لكل املعلوما

، وكذلك التحريات األخرى اليت جترى يف ضوء هـذا القـانون ، ومت    أثناء فترة التعداد
تأسيس سلطة قانونية دائمة تعمل على تنظيم أعمال التعداد ، إضافة إىل ذلك وضـعت  

بداء الرأي يف أي قضايا حتال إليها ، حيث استشـريت يف عـدة   أربع جلان استشارية إل
قضايا مثل موقع مكتب التعداد املركزي ، ووضـع موظفيـه ، ومنـاذج وحمتويـات     

، وغري ذلك من املسائل اإلدارية ، وقـد وقـع    هاالستمارات اخلاصة بالتعداد ، وموعد
كأفضـل فتـرة   هر سـبتمرب  االختيار على الفترة الواقعة بني أول شهر يوليو ، واية ش

هي التاريخ الذي يرجع إليه يف  1954أغسطس  1 -يوليو  31إلجراء التعداد ، وأن ليلة 
ـ  ة شـروط  حساب التعداد الفعلي ، واختذت جلان التعداد االستشارية بعني االعتبار أربع

  : مهمة ، هي 
التسـجيل  الختصاصات  رأت من الضروري أن تكون استمارة االستبيان استمراراً – 1

املدين اليت كانت من صالحية سلطات املتصرفيات والبلديات أثناء احلكـم اإليطـايل ،   
  .نظام اإلحصاءات احليويةلتطوير ء لتصبح كل استمارة استبيان منجزة مبثابة نقطة البد

 ، فقـد رؤى  1936 ، 1931 يف تعداديخالفاً لإلجراء الذي اتبعته اإلدارة اإليطالية  – 2
حد الستمارة االستبيان بالنسبة جلميع سكان البالد الذين مشلهم التعـداد  وجود نص وا

  . كانوا أم أجانب نيليبي
3 – جيب أن تكون املعلومات اليت تسقْتى قاصرة على ما يهم الدولـة فيمـا يتصـل    ص

  .بالشؤون االجتماعية واالقتصادية إىل أقصى حد ممكن 
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واأللقاب ، وخباصة بني السكان املسـلمني كـان   تفادياً للغموض من ناحية األمساء  – 4
البد من التحري عن معلومات شخصية كافية لتحديد هوية كل فرد بصورة صـحيحة  

  . )1() نسبه(تتناول مولده 
نظراً ألن عملية التعداد العام للسكان ذات صفة علمية ضخمة ، وحىت تتم هـذه  

فقـد اتفقـت    اإلمكـان قـدر   وإظهارها بالطريقة الصحيحة ،العملية بصورة ناجحة 
عداد تاا اإلدارية حتت تصرف مكتب اللواليات الثالث على وضع كل إمكانحكومات ا

هلـذا   تنفيذياًني أحد خرباء األمم املتحدة مديراً املركزي طيلة فترة إجراء التعداد حيث ع
اإلضافة إىل ذلك املكتب حسب اتفاقية املساعدة الفنية املوقعة بني ليبيا واهليئة الدولية ، ب

، عـام لكامـل الـبالد    أول تعداد  هفقد مت تكثيف محلة الدعاية بني السكان باعتبار أن
، والتزامـام  راضـه  غوتوضيح أهدافه وأ، ويشمل كل السكان ألجل توعية املواطنني 

القانونية ، والكيفية اليت من خالهلا ميكنهم التعاون مع املكلفـني بالتعـداد ، وباشـرت    
 ، والطلبة واملعلمني يف املـدارس ، والصحافة املكتوبة ، الدعائية عن طريق اإلذاعة  احلملة

  .ومن على منابر املساجد ، واألسواق احمللية 
بعض الصعاب كان من أبرزها النقص الواضح يف اخلرائط اليت  1954تعداد  واجه

البدو الرحـل   اصة فيما يتعلق بالسكانوخبكانت قليلة اجلدوى يف حتديد مناطق السكن 
وأيضا بني الواليات ، به الرحل ، وعدم وجود حدود إدارية واضحة بني املتصرفيات شو

بني طرابلس وبنغازي ، هذا باإلضـافة إىل الـنقص الواضـح يف وسـائل     باستثناء ما 
عمل مكتب التعداد املركزي ، وخباصـة  من  ألمر الذي حد، أصالً املواصالت احملدودة 
الباقون  كم من الساحل ، وينتشر 1900زيد عن يتوزعون على امتداد يأن معظم السكان 

على شكل جمموعات صغرية يف قلب الصحراء ، أو مستقرين يف الواحات ، وجمموعات 
ف مع هـذه الظـروف   لتكيلأخرى موزعة على طول طرق القوافل يسكنون اخليام ، و

، إىل جانب اسـتخدام اإلبـل    احملدودةالصعبة فقد مت تأمني بعض السيارات الصحراوية 
  .واخليول يف التنقل 

املساكن وترقيمها يف مناطق االسـتقرار   يف أوىل مراحل التعداد بدأت عملية عد
ـ ، بعد هذه العملية ت 1954 منتصف يونيو ومنتصف يوليو واملدن يف الفترة ما بني عرف 

                                                
، المملكة الليبية المتحدة ، وزارة االقتصاد الوطني ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، طرابلس ،  1954تقرير التعداد العام للسكان  - 1

  . 8،  7، ص ص  1959
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ت اسـتبيان  ا ملء اسـتمار العدادين على دوائر التعداد اخلاصة برفقة املسجلني حيث مت
معدة لغرض االختبار والتجربة ، إذ طُلب من سكان طرابلس وبنغازي قبل منتصف ليلة 

 وقد جرى، يوليو مالزمة بيوم ملقابلة العدادين وتزويدهم باملعلومات املطلوبة منهم  31
لتعـداد  كان ا، توزيع أعداد من رجال األمن يف خمتلف أرجاء املدن ملراقبة حركة الناس 

 سواء كانوا موجودين يف أماكن إقامتـهم العاديـة وقـت    املقيمنيشامالً لكل السكان 
به الرحل فقد تولت جلنة من أما مناطق البدو الرحل وشغائبني عنها مؤقتاً ،  أم ،التعداد 
ـ ، وم مبواقـع املخيمـات   على علمأو نائباً عنه ، وشيخ املنطقة ، واملسجل ، العداد   مٍٍلِّ
، وطلب من املتصرفني القيام بأعمال التفتيش بشـكل دوري علـى    تواجدهم بأماكن

والعمل على تسـوية أي خالفـات    استمارات االستبيان املنجزة من طرف جلان العد ،
  .تتصل مبشاكل احلدود اإلدارية 

الـواردة يف   1954عام ) ليبيون و أجانب (أظهرت نتائج تعداد السكان يف ليبيا 
نسمة يضم الواليـات الـثالث برقـة يف     1088873أن جمموعهم بلغ  )4(اجلدول رقم 

الشرق واجلنوب الشرقي ، وطرابلس يف الشمال الغريب، وفزان يف اجلنوب الغريب يف ليلة 
  .ليبيون  1041615وأجانب ،  47274، وكان من ضمنهم  1954أغسطس  1يوليو و 31

   )4(يوضح الجدول رقم 
  1954سنة  لواليات وكثافتهم وفق المساحةحسب ا توزيع السكان في ليبيا

  الكثافة  عدد السكان  المساحة  البيان
  2كلم 100عدد السكان لكل   لكل السكان%   العدد باأللوف  لكل البالد%   2ألف كلم

  62  100  1.089  100  1.760  ليبيا
  34  27  291  49  855  برقة

  296  68  738  14  250  طرابلس
  9  5  59  37  654  فزان

  . 17، ص  1954تقرير التعداد العام للسكان : المصدر               

تأكد من خالل التقرير اخلاص ذا التعداد أن هناك بعض التحفظات على سـري  
مل يطبق بدقة التمييز بني ضوابط اإلقامة الفعليـة ، واإلقامـة   ((عملية العد من بينها أنه 

من يقيمون إقامـة قانونيـة مـن     وسار االجتاه الرمسي على أساس تسجيل... القانونية 
باإلضافة إىل أنه مت إدخال األطفال الذين ولـدوا يف الفتـرة   ... السكان يف كل منطقة 

واللحظة الفعلية للتعداد اليت جاءت  1954أغسطس  1يوليو و 31الواقعة بني منتصف ليلة 
  . )1( ))بعدها حبوايل أربعة أشهر يف بعض مناطق الرحل 

                                                
  . 16،  15المصدر السابق ، ص ص  - 1
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  : 1964عام  عدادت - 3 – 2 – 1 – 1
عشرية على إجراء أول تعـداد   وانقضاءالتجربة األوىل يف هذا اال خوض بعد 

ذا التعداد يف ظروف أفضل من سابقه من حيث توفري الظروف  للقيام اإلعدادمت موثق 
تمويـل  الجـلِّ  البشرية نظراً لتحسن الظروف االقتصادية ، وتـوفر   واإلمكاناتاملادية 

على عمليات التعداد ، ورغم ذلك  اإلشرافأهيل بعض اخلربات اليت تتوىل ، وتاملطلوب 
وخربة كبرية باعتباره أضـخم عمليـة    هائلة إمكاناتل هذا العمل تتطلب فإن القيام مبث

ولكـن  ، على مستوى الدولة ، فإن االستعانة باخلربات األجنبية مازال مستمراً  إحصائية
  .للتجربة السابقة يف مثل هذا العمل نظراً  1954على قدر أقل من تعداد 

 األشـخاص   مت إجراء هذا التعداد على أساس الطريقة النظرية اليت تقوم على عـد
،  غائبني بصفة مؤقتة ليلـة التعـداد   ماملعتاد سواء كانوا حاضرين أحسب مكان اإلقامة 

، األشخاص الذين يصادف وجودهم بصفة مسـتمرة مـع األسـرة     وقد مشل التعداد
الدائم  هااملتغيبون مؤقتاً عن مسكنتون يف مسكنها ، ويويب، ة منتظمة معها قيمون بصفوي

وغريهم ، وأيضـاً  ... كاملسافرين يف عمل مثل العمال ، واجلنود ، واملوظفني ، والطلبة 
أفـراد  وكـذلك   ، 1964 أغسطس 1 يوليو 31األطفال الذين يولدون قبل منتصف ليلة 

 املقيمني نيالليبيبصفة مستمرة أو مؤقتة ، باإلضافة إىل مني يف ليبيا اجلاليات األجنبية املقي
،  املرابطـة يف ليبيـا  ومت استثناء أفراد القوات املسلحة األجنبية وأفراد أسرهم ،  باخلارج

  . التعداد، واألطفال الذين يولدون بعد منتصف ليلة األجنيب ورجال السلك الدبلوماسي 
أن عدد سكان ليبيـا بلـغ   ) 5(كما يف اجلدول رقم  1964أظهرت نتائج تعداد      

نسمة مواطنون ليبيون ، كان عدد اإلناث من بينهم  1515501نسمة ، منهم  1564369
نسمة ، بينما وصل عـدد األجانـب إىل    788657نسمة ، أما الذكور فكانوا  726844

، كذلك  نسمة 24729نسمة ، والذكور  24139عدد اإلناث منهم  بلغنسمة ،  48868
معدل ن أيضاً أن يوب ،% 3.1 سجلت نسبة األجانب إىل مجلة السكان((وضح التعداد أن 

، بينما لليبـيني  سنوياً % 3.7كانت جلملة السكان  1964 – 1954ما بني  نمو السكاينال
، وفيما يتعلق بدرجـة االسـتقرار   سنوياً % 0.3، أما بني األجانب فبلغت سنوياً % 3.8

نسـمة   143399، وشبه الرحل % 12.4نسمة بنسبة  187792كان الرحل فكان عدد الس
  . )1( ))% 78.1نسمة بنسبة  1184310، بينما بلغ إمجايل املستقرين  %9.5بنسبة 

                                                
                    عرب لمسـائل السـكان والتنميـة وعالقتهمـا     ل ، مؤتمر الخبراء ال. ع . عيسى سليمان الزقني ، الوضع السكاني في ج  - 1

  . 1، وزارة التخطيط والبحث العلمي ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ص  1976/ 1/ 8 – 3بالتنمية ، اإلسكندرية 
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   )5(جدول رقم   

  1964سنة حسب النوع ) ليبيون ، أجانب ( عدد سكان ليبيا 
  المجموع  إناث  ذكور  السكان
  1515501  726844  788657  ليبيون
  48868  24139  24729  أجانب

  1564369  750983  813386  المجموع
  وزارة االقتصاد والتجارة ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، التعداد العام للسكان ، :المصدر                              

  . 1964طرابلس ،                               

  : 1973 عام تعداد - 4 – 2 – 1 – 1
لث تعداد رمسي يف ليبيا ، وما مييزه عن سابقيه أنه مشل تعـداد املسـاكن   ثا ميثل

واملباين ، وآخر للمنشآت ، باإلضافة إىل حصرٍ للحائزين الزراعيني وحيازام الزراعية ، 
إىل جانب التعداد العام للسـكان ،  ،  العناصروبذلك يعد التعداد األول الذي مشل هذه 

 يف حني مل تتجـاوز  لة بني التعدادين السابقني عشر سنواتوكانت الفترة الزمنية الفاص
بني هذا التعداد وسابقه تسع سنوات بسبب احلاجة لإلحصائيات يف خمتلف ااالت نظراً 
لبداية عهد جديد من التنمية االقتصادية واالجتماعية الطموحة اليت كانت أساساً لتطوير 

  .لعام العاملي للسكان كما أنه توافق مع ااالقتصاد الوطين اللييب 
نب بكـل صـفام املسـتقرين    مشل التعداد كل القاطنني يف ليبيا من ليبيني وأجا

 يف اخلارج أثناء التعداد حيـث  ني املقيمنيوكذلك الليبي، والرحل ، وشبه الرحل ، منهم
، وقد روعي يف تصـميم   1973أغسطس  1يوليو  31ل حالة السكان يف منتصف ليلة مثَّ

سئلة التعداد العام للسكان املتطلبات احمللية مـع األخـذ يف االعتبـار آخـر     استمارة أ
  .وصيات الدولية املتعلقة ذا الشأن تال

عن أن عدد سكان ليبيا بلغ ) 6(املوضحة يف اجلدول رقم أسفرت النتائج النهائية 
،  ذكوراً 1057919نسمة ، كان من بينهم  2052372نسمة ميثل الليبيون منهم  2249237

 133934مـوزعني بـني   ، نسمة  196865إناثاً ، يف حني بلغ عدد األجانب  994453و
إناثاً ، وهو ما يشري إىل أن مقدار الزيادة يف عدد السكان قـد بلـغ    62931وذكوراً ، 
، كـان   %4.1بلغ  للسكان سنويال النمو، وأن معدل % 46.5نسمة أي بنسبة  684868

زيـادم   معـدل أما  ،نسمة  147997ادة األجانب ليبيون ، وبلغت زي 536871منهم 
واضحاً يف معـدل   اً، وهذا يعين ارتفاع 1964وذلك مقارنة بتعداد  %16.7السنوية فكان 
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، لكل السكان% 3.7اليت كانت  1964و  1954الزيادة السنوية مقارنة بالفترة بني تعدادي 
نسـمة حضـر ، و    1344327بالنسبة لألجانب ، وقد توزع عدد السكان بني % 0.3 و

  .     نسمة هم سكان الريف  904910
   )6(جدول رقم 
  1973 سنة عدد سكان ليبيا

  المجموع  إناث  ذكور  السكان
  2052372  994453  1057919  ليبيون
  196865  62931  133934  أجانب

  2249237  1057484  1191853  المجموع

  . 1، ص 1973، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية لتعداد السكان أ ، أمانة التخطيط .ش.ل.ع.ج: المصدر                 

ـ ليبيـا ي   يفسكاينالنمو الأن معدل أيضاً تعداد نتائج الأظهرت  مـن أعلـى    دع
املعدالت يف البالد العربية ، وأن هناك زيادة سريعة يف عدد السكان غري الليبيني ، كمـا  

 – 1954(يا استمر على معدله تقريباً خالل الفترة مـن  بين أن معدل النمو السكاين يف ليب
السكان على التوايل ، وأوضح استمرار تركز )  %4.1 و% 3.7(  1973 – 1964، و 1964

، والزيادة السريعة ) الداخلية واخلارجية ( يف املناطق الساحلية بالرغم من حركة اهلجرة 
الذي كـان  نفسه كان على النمط يف عدد السكان فقد حافظ شكل التوزيع املكاين للس

  .عليه 
  
  
  

  : 1984تعداد عام  - 5 – 2 – 1 – 1
وآخر ، وقد صاحبه تعداد عام للمباين واملساكن ،  عد رابع تعداد سكاين يف ليبياي

ت العمليـات امليدانيـة   للمنشآت ، باإلضافة إىل إجراء حصر للحائزين الزراعيني ، وبدأ
 1 يوليـو  31د األفراد املقيمني إقامة عادية يف ليبيا ليلة متناولةً ع 1984خالل شهر مايو 

النظـري ،   شاملة بذلك الليبيني وغري الليبيني ، واتبعت فيه طريقة العد 1984أغسطس 
 3642576بلـغ   1984أن عدد السكان يف ليبيا عام  تضحا )7(اجلدول رقم  من خاللو

، ويقطن يف املناطق الريفية حـوايل   نسمة يف املناطق احلضرية 2746648منهم  يقيم نسمة
قرابـة  بلغـت  د فقالنمو السنوي يف الفترة ما بني التعدادين معدل نسمة ، أما  895928

الذي يعد مـن  % 4.2جلملة السكان ، يف حني أن معدل منو السكان الليبيني كان % 4.5
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 رفـاض الـذكو  ، وفيما يتعلق بالنسبة النوعية فيالحظ اخن أعلى معدالت النمو يف العامل
 104.6أنثى ، وصار  100ذكر لكل  106.4مقابل اإلناث عن التعداد السابق حيث كان 

  .أنثى  100مقابل 
   )7(جدول رقم 

  1984عدد سكان ليبيا عام 

  

  . 68، ص  1984أ ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، التعداد العام للسكان .ش.ل.ع.ج: المصدر                          

طق احلضرية ، امنهم يف املن %76أسرة ، يعيش  554174بني التعداد أن عدد األسر 
يف املناطق  %74تقيم منهم ما نسبته ،  %86أسرة بنسبة  476463وبلغ عدد األسر الليبية 

وترتفع نسبة هـذه األسـر يف    ، %14أسرة غري ليبية متثل ما نسبته  77711واحلضرية ، 
هذا التعداد أن وضح من إمجايل األسر غري الليبية ، حيث  %84املناطق احلضرية إىل قرابة 

تقـدر  فكانت الزيادة يف األسر الليبيـة   1973ما كان عليه يف عام  لىعدد األسر زاد ع
  .   % 93 فبلغت نسبة ، أما األسر غري الليبية% 37بنسبة أسرة  129724 حبوايل

  : 1995تعداد عام  - 6 – 2 – 1 – 1
مت تصميم استمارات هذا التعداد لتليب ما حتتاجـه اجلهـات العامـة يف الدولـة     
ومؤسساا من بيانات إحصائية ذات العالقة بالسـكان ، واملسـاكن ، واملنشـآت ،    

يازات ، واحلائزين الزراعيني ، وزيادةً يف االسـتفادة بغيـة تفـادي    وكذلك حصر احل
مـن الدقـة    عـالٍ  األخطاء ، ولتكون املعلومات اليت حتتاجها تلك اجلهات على مستوٍ

ـ ك اجلهات واملؤسسات الـيت يهم لت والشمولية فقد مت عرض استمارة االستبيان على ا ه
يها من اقتراحات ، أيضاً متت االسـتعانة  األمر ألخذ رأيها يف هذا الشأن ، وإبداء ما لد

  .بالتوصيات الصادرة عن قسم السكان التابع لألمم املتحدة بشأن التعدادات املشاة 
 إذ مت عدمتبع يف التعدادات السابقة كما هو انتهج هذا التعداد األسلوب النظري 

 31لعاديـة ليلـة   ليبيني وغريهم يف مكـان إقامتـهم ا   منكل السكان املقيمني يف ليبيا 
  .، وكذلك الليبيني املقيمني خارج ليبيا  1995سبتمرب  1أغسطس 

الـيت بينـها    1995من أهم النتائج اليت أظهرها التعداد العام للسكان يف ليبيا عام 
ينقسمون إىل ،  ليبيون 4389739نسمة منهم  4799036أن عددهم بلغ ) 8(اجلدول رقم 

  جملة  إناث  ذكور  السكان
  3231059  1579497  1651562  ليبيون

  411517  109322  302195  غير ليبيين
  3642576  1688819  1953757  المجموع
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، نسـمة   409326، أما األجانب فكان عددهم إناث  2156660ذكور ، و  2231079
منخفضـاً  % 2.9إناث ، أما معدل النمو فكان  138649وذكور ،  270677يتوزعون بني 

أما فيما يتعلق بعدد األسـر فقـد   ، % 4.2عما كان عليه إبان التعداد السابق الذي كان 
األسر الليبية منها أسرة ، إمجايل  721358أظهرت نتائج التعداد أن عددها بلغ ما جمموعه 

  .أسرة  86439أسرة ، واألسر غري الليبية  634919
   )8(جدول رقم 

  1995عدد سكان ليبيا 
  عدد األسر  إناث  ذكور  السكان
  634919  2158660  2231079  ليبيون

  86439  138649  270677  غير ليبيين
  721358  409326  4389739  المجموع

  4799065  مجموع السكان

  . 40،  26، ص ص  1998يئة الوطنية للمعلومات ، النتائج النهائية لتعداد السكان ، طرابلس ، اله: المصدر  

  : 2003 – 2002المسح االقتصادي واالجتماعي  - 7 – 2 – 1 – 1
للحصول على بيانات تتعلق بالسـكان يف شـىت    إتباعهامن بني الوسائل اليت مت 

يف مساعدة دميوغرافية ميكنها أن تفيد  نواحي احلياة للتعرف على عدة حقائق ومعلومات
اجلهات العامة على التخطيط وحماولة قراءة املستقبل ، وخباصة يف ما بـني التعـدادين ،   

مواكبة للتطور امللحوظ يف مستويات املعيشة للسكان يف ليبيا الذي انعكـس بشـكل   و
طـور ، وتسـليط   جيايب على منط اإلنفاق العائلي ، األمر دعا إىل ضرورة قياس هذا التإ

وأسلوا حياة األسرة الليبية  نوعية التغري احلاصل يف طبيعة الضوء عليه قصد التعرف على
اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ملواكبة برناجمهـا اإلحصـائي    دعا، وهو ما املعيشي 

مسحٍ اقتصادي واجتماعي لكل التقسيمات اإلدارية املعروفـة بالشـعبيات    بإجراءلقيام ل
بـذلك   مستخدمة أسلوب العينة العشـوائية ، سـاعيةً   2003 – 2002الذي مت يف عامي 

  :لتحقيق األهداف التالية 
  .توفري معلومات ختص اإلنفاق العائلي على السلع واخلدمات  – 1
  االقتصادي واالجتماعي  ةالرفاهاحلصول على بيانات توضح مستوى  – 2
  .والتعليمية ، والدميوغرافية ألفراد األسرة  توفري معلومات عن احلالة الصحية ، – 3
  .طط التنمية االقتصادية واالجتماعية خل الالزمةجتهيز البيانات وإعداد املعلومات  - 4
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احلصول على بيانات متكن من تقدير مستوى اخلصوبة والوفاة ألجل الوصـول إىل   – 5
  .معدل مقبول للزيادة الطبيعية 

السكان الليبيني يف النشاط االقتصادي ، ودراسة تطـور  معرفة مدى تطور مسامهة  – 6
  .واجتاهها صعوداً أو هبوطاً القوى العاملة كماً ونوعاً ، وحتديد معدل البطالة 

على عدة نتائج يأيت توضـيح   2003 – 2002أسفر املسح االقتصادي واالجتماعي 
  2796940جمموعه نسمة مثّل الذكور منهم ما  5480887عدد السكان حوايل  أن، أمهها 

،  %49.0ميثلون نسبة  2683947، يف حني كان عدد اإلناث % 51.0بنسبة بلغت حوايل 
أنثى ، وهذا يشري إىل أن معـدل   100ذكر لكل  104.2وهو ما يعين أن معدل النوع بلغ 

وسنة املسـح ، وعـن توزيـع     1995خالل الفترة ما بني عام  %1.7النمو السنوي بلغ 
يقيمـون يف املنـاطق احلضـرية    % 85.3تضح أن ما نسبته ار والريف السكان بني احلض

نسمة هم دون  1870666ون الريف ، وتشري نتائج املسح أن هناك نيسك% 14.7والباقي 
الـذي  % 39حوايل  1995من مجلة السكان اليت كانت يف تعداد % 34.1سنة ميثلون  15

أما من ،  حنو حتديد عدد أبنائهاجه األسرة ميكن تفسريه باخنفاض معدل منو السكان وتو
اليت زادت عن % 65.9انت نسبتهم فكنسمة  3610221سنة فما فوق بلغ  15هم يف سن 

  .% 5.05حبوايل  1995سنة 
يف منـها  ألف أسـرة   830أما عن تركيب األسر الليبية اليت كان عددها حوايل 

د عدد األسر املقيمة يف ال يزي، % 85.7ألف أسرة بنسبة  711املناطق احلضرية ما جمموعه 
 6.6متوسط حجم األسـرة إىل   واخنفض، % 14.3ألف أسرة تشكل  119املناطق الريفية 

وهو يتقارب ما بني الريف واحلضر ممـا يعـين    أفراد 6.95كان التعداد السابق  أفراد عن
 كما بينت نتائج املسح أن عدد الذين مل يسبق هلم الزواج كـان  جعاً يف معدل النمو ،اتر

إىل منـهم  من مجلة السكان ، ووصل املتزوجون  %34.9نسمة كانت نسبتهم  1914143
يف حني أن جمموع املطلقني  ،من مجلة السكان  %28.5كانت نسبتهم ، نسمة  1562339

  . %1.9نسمة كانت نسبتهم  105523، واألرامل % 0.5نسمة بنسبة  28216بلغ 
ياب سك ثلثتفسرياً بأن أكثر من ما سبق ي عطوذلك راجـع  ، ان البالد هم عز

إىل العزوف عن الزواج وتأخر سنه نظراً الرتفاع تكاليفه ، كما أن نسبة العزوبة ترتفـع  
، يف حـني أن نسـبة   من جمموع من هم يف سن الزواج  %54.8عند الذكور لتصل إىل 

نـد  ع فقـد قلـت   التدين ني، بينما يالحظ على فئة املطلق% 45.2املتزوجني مل تتجاوز 
من اإلناث % 83.1وترتفع عند اإلناث حىت ،  لقنيمن مجلة املط% 16.8الذكور لتصل إىل 
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إىل أن الفرصة متاحة أكثـر عنـد    إرجاعهاألمر الذي ميكن الالئي هن يف سن الزواج ، 
لـدى   اليت ترتفع أيضـاً ، فئة األرامل  اً، وأخريالذكور لتكرار الزواج منها عند اإلناث 

ال تتعدى عنـد الـذكور    ، بينمامن اجلنسني من مجلة األرامل % 91.1 اإلناث لتصل إىل
وتفسري ذلك راجع إىل أن األرملة نادراً ما تتزوج من جديد حيث تبقى لرعايـة  ، 8.9%

أبنائها ، يف حني يسارع الرجل للزواج من أخرى لتساعده على تربية أبنائـه ورعايـة   
  .شؤون بيته 
بيسـنوات   10سن  هم يف من أن 2003 – 2002تماعي املسح االقتصادي واالج ن

نسـمة   532138جمموعه  منهم مان واألمي شكل ، نسمة 4244644فما فوق بلغ عددهم 
 نسـمة  498387، ومن حيملون مستوى دون االبتدائية كان جمموعهم % 12.60نسبتهم 
كانت ، نسمة  811467، واحلاصلون على الشهادة االبتدائية بلغ عددهم  %11.80بنسبة 

حيملون شهادة إمتام مرحلة التعليم األساسـي كـان عـددهم    ، ومن % 19.21نسبتهم 
، بينما من حيملون شهادة مرحلة التعليم الثـانوي   %19.54بلغت نسبتهم فرداً  825673

، يف حني أن من % 28.18كانت نسبتهم  نسمة 1190642واملعاهد املتوسطة بلغ عددهم 
مل تتجاوز نسـبتهم   نسمةً 366337وما فوق بلغ عددهم حتصلوا على مؤهالت جامعية 

يالحظ تقارب مجيع النسب بني الذكور واإلناث باستثناء األمية اليت ترتفـع  ، و% 8.67
  .  نسبتها عند اإلناث

من اخلصائص احليوية اليت أظهرها املسح أن عدد املواليد األحياء الذين أجنبتـهم  
مولوداً ، مع العلم أن عدد النساء املتزوجات قد  4806332املرأة طيلة حياا اإلجنابية بلغ 

مولوداً خالل  5.28امرأة مما يعين أن متوسط عدد املواليد لكل امرأة حوايل  909718بلغ 
  . فترة خصوبتها

% 97.5النتائج أن قرابة  تحول االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي أظهر
، يف % 1.8أمني اخلاصة حوايل تيد من خدمات المن األفراد مستفيدون منها ، بينما يستف

% 99.3مبعـىن أن   ، ااألفراد الذين ال يستفيدون منه% 0.7نسبة  الوقت الذي مل يتجاوز
أما األفراد الذين ال يعانون من إعاقات أو أمراض  ، تشملهم خدمات الرعاية االجتماعية

، وبنسـبة   %3.4ضاً مزمنة ا، ومل تتعد نسبة من يعانون أمر% 94.4ت نسبتهم كانمزمنة 
وتتركز ، % 0.5، وتدنت نسبة من حيملون الصفتني دون % 1.6 وبلغتفئة املعاقني لأقل 

، وقرابـة  % 74.6اليت وصـلت إىل  ، سنة  44النسبة العالية من املعاقني يف ما دون سن 
 40من يعانون من أمراض مزمنة يف سن ما فـوق   سنة ، بينما 15منهم دون سن % 24.9
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عامـة  وهذه النتيجة توضح اخنفاض نسبة شرحية املعـاقني  ، % 67.0بلغت نسبتهم نة س
 وإصابات،  إىل حوادث السيارات إرجاعهميكن مما سنة  44وارتفاعها لدى من هم دون 

 الذين يعانون من أمراض مزمنة، أما  املوروثةالعمل ، باإلضافة إىل العاهات والتشوهات 
فهـي  ، سنة ، وخباصة يف السنوات املتقدمـة   40سن  وااوزعند الذين جتنسبتهم ترتفع ف

فئتان حتتاجان إىل عناية خاصة مـن  وال الكرب والتقدم يف العمر ،تظهر فيها كنتيجة لعامل 
  .عالج ومعدات ومراكز متخصصة 

بيدينـار   8148.16أن متوسط اإلنفاق األسري خالل السنة بلـغ  أيضاً املسح  ن
دينار ، حبيث  679.01ما يعين أن متوسط إنفاقها الشهري يصل إىل  وهولألسرة الواحدة 

دينار ، ومل يكـن   102.89دينار مبتوسط شهري  1234.65يكون نصيب الفرد السنوي 
ففـي األوىل بلـغ    ، هناك تفاوت يذكر بني إنفاق األسرة احلضرية عن نظريا الريفيـة 

دينار ، األمر الذي ميكـن أن   618.79اوز بينما يف الثانية مل يتج، دينار  689.26املتوسط 
د االستثناءات الـيت  مستوى معيشة األسرتني تقريباً يف املتوسط مع وجو ييشري إىل تساو

ال يقاس ا ، كما أن اإلنفاق يزداد بزيادة عدد أفراد األسرة يف حني ينخفض متوسـط  
  .إنفاق الفرد كلما زاد عدد أفراد األسرة 

  :صاءات الحيوية اإلح - 8 – 2 – 1 – 1
اإلحصاءات احليوية من املصادر الرئيسة للحصول على معلومات دميوغرافيـة   دعت

دولة أو أي إقليم جغرايف ، إذ يـتم مجـع وتسـجيل    الوبيانات دقيقة حول السكان يف 
، وتضـم املواليـد ،   وتبويب هذه البيانات عند وقوعها ، أو يف وقت قريب من ذلك 

نظامـاً   عـد ، حاالت الزواج ، الطالق ، وهذه اإلحصاءات ت ، الوفيات وفيات الرضع
احليوية اليت تتغري وتتبدل بسرعة ، وهذا عكس ما جيري يف التعداد الذي  الوقائعلتسجيل 

يعرب من خالل بياناته عن حلظة حمددة وثابتة للسكان ، حيث تتوىل مكاتـب السـجل   
بينما تقوم احملاكم باعتماد وتسـجيل   املدين عمليات تسجيل حاالت الوالدة ، والوفاة ،

وقائع الزواج والطالق على أساس كشوفات شهرية ترسل إىل اهليئة الوطنية للمعلومـات  
  .لتبويبها وتسجيلها يف كتيبات تصدر سنوياً دون إضافة أية تقديرات 

تنتشر يف أرجاء البالد مكاتب السجل املدين اليت أعيد تنظيمهـا علـى أسـاس    
، وقد حاولت من خالل موظفيها بث الوعي اإلحصائي بني  1968لسنة  36القانون رقم 

ليعتمـد   ةالسكان حىت تضمن القيام مبهمة التبليغ عن احلاالت احليوية يف مواعيد حمـدد 
  .عليها وتتمتع مبصداقية ما تنشره من معلومات اإلحصاءات احليوية 
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عدد السكان بلـغ  فإن  2003حسب ما جاء يف نتائج اإلحصاءات احليوية لسنة 
أنثى حبيث تكون نسبة اجلـنس   2809407وذكراً ،  2869017نسمة ، منهم  5678484

بعد أن يف األلف  15.9مبعدل زيادة طبيعية بلغت أنثى ،  100من الذكور مقابل  102.12
وهو ما خيتلف عما نتج عن املسـح االقتصـادي    ،  2002يف األلف لسنة  16.5كانت 

سواء يف إمجايل عدد السكان أو نسبة النوع ، األمـر الـذي    2003 – 2002االجتماعي 
ا عدم دقة ما تقدمه مكاتب السجل املدين وتأخرهـا يف  هميكن أن يعود لعدة أسباب أمه

التسجيل ، وكذلك عدم مراعاة املواطنني يف التبليغ عن حاالت الوالدة والوفاة يف بعض 
جتماعي ال يرقى يف دقة بياناته إىل التعداد األحيان ، إضافة إىل أن املسح االقتصادي واال

  .السكاين واعتماده على املسح بالعينة 
والدة جديدة حيـة مل   110488فقد بلغ ، من النتائج املسجلة ارتفاع عدد املواليد 

يف األلـف ، أمـا    19.6إذ بلغ معدل املواليد اخلام ، لف عن السنتني السابقتني كثرياً تخت
وصـل   ، حيثقليالً عن سابقيه قليالً متاشياً مع زيادة عدد املواليد  فارتفععدد الوفيات 

يف األلف مع وجود اختالف حمدود عن ثالث سنوات  3.6حالة وفاة مبعدل  20418إىل 
عن السنوات السابقة اليت بلغـت  فيالحظ عليها االرتفاع حاالت الزواج سابقة له ، أما 

يف األلف سنة  5.4يف األلف بعد أن كان  6.5مبعدل حالة زواج ،  26721قرابة  2003يف 
حالـة   28661حالة بعد أن كانت  33323ما جمموعه  2002يف حني بلغت سنة ،  2001

حاالت الطالق ترتفع بوترية أقل حيث بلغـت  عدد ، بينما يالحظ أن  2001زواج سنة 
 1706و، حالة طـالق   1740وحالة ،  1662السابقة الذكر على التوايل الثالث للسنوات 

  .نفسها لسنوات يف األلف ل 0.3مبعدل حالة طالق 
بلـغ  جمموع املواليـد  بيانات اإلحصاءات احليوية أن  ذكرت 2004خالل عام  
حبيث كانـت نسـبة   ، من اإلناث  57894ذكراً والباقي  61739مولوداً منهم  119633

يف األلف ، فيمـا   20.3، ووصل معدل املواليد اخلام إىل % 8.3حوايل  2003الزيادة عن 
مما يوضح تأخر سن الزواج عنـد  ، سنة  31.8كان متوسط سن اإلجناب للنساء الليبيات 

حمدودية فترة اخلصوبة ، يف حني أن حاالت الوفـاة املبلـغ   اإلناث األمر الذي ينتج عنه 
 2003تراجع عن سـنة  النسبة ووصلت نفسها لسنة حالة ل 15765عنها واملسجلة بلغت 

حالـة وفـاة    9125صل إىل تترتفع عند الذكور عن اإلناث ل، بينما ) %22.8 -(حبوايل 
حالة وفاة لديهن ، مما يشري إىل أن نسبة اجلنس يف حاالت الوفـاة لسـنة    6613وقرابة 
  .حالة وفاة بني اإلناث  1000ذكور مقابل  1388.4كانت حوايل  2004
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حوايل  2004ني املسجلة يف عام أن حاالت الزواج بني الليبينفسها كما أوردت البيانات 
، فيما كان معدل الزواج  2003عن سنة % 6.5حالة زواج بزيادة بلغت ما نسبته  39105
حالـة   1777لتصل إىل  2003يف األلف ، وارتفعت حاالت الطالق عن سنة  6.6اخلام 

حبيـث   2004يف األلـف سـنة    0.3، ومبعدل طالق خام بلغ % 4.1طالق بنسبة زيادة 
  .مع السنة السابقة  ساوىتت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : نمو السكان – 2 – 1
  :مقدمة  - 1 – 2 – 1
، واهلجرة ، مها الزيادة الطبيعية  أساسني نيعاملوجود منو سكاين  يتطلب حدوث   

منو السكان يف أي مكان ، يف زيادة عدد والعامل األول يعد املسؤول املباشر عن أن غري 
ا تزيـد العـدد هنـا ،    ل السكان من مكان إىل آخر أي أأن اهلجرة تؤثر يف انتقاحني 

ـ  إىل جانب دورهـا ، تؤثر يف معدالت النمو ، وبالتايل فهي  وتنقصه هناك يف  ئيسرال
سواء داخل الدولة الواحدة ، أو األقاليم اجلغرافية  ، وهذا ينطبق على كلالسكان توزيع 

تعين الفارق بني املواليد والوفيات ، ف ، أما الزيادة الطبيعيةبدرجة أقل على مستوى العامل 
زيـادة عـدد   ح أثر ذلك على يوتوض، ما يعين ضرورة تفصيل احلديث عن هذا العامل 
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لعامل اهلجرة تأثرياً قوياً يف بعض البلدان ،  ((ن أ، فعلى الرغم من  تناقصهم أو، السكان 
هلذا جند ، إذا اسـتثنينا   تأثريه حمدود على مستوى العامل ،وضعيفاً يف بعضها اآلخر ، فإن 

معدل الزيادة الطبيعية للسكان يساوي الفرق بني املواليد والوفيـات ،  فإن عامل اهلجرة  
  . )1)) (وهذا املعدل يعرب عن النمو لكل ألف من السكان 

 وخباصـة ، أمهها شخصية هلا عالقة بثقافة املرء  ، تتحكم يف اإلجناب عدة عوامل    
ذين تأثروا بثقافات بعض اتمعات األخرى سواء عن طريق اإلقامـة  الكثري من األفراد ال

أو اجيابيات ترسـخ  ، ، أو االستعمار وما قد خيلفه من سلبيات  اتمعاتبني أبناء تلك 
 هو خارجي ، أو بفعل كتابـات وثقافـات  بكل ما  قتداًءاوأو حباً ، يف أذهان البعض 

ن تدين الدخل ، وسوء األحوال املاديـة  إإذ  ستوى معيشته، ويتأثر الفرد مب مدخيلة عنه
بني  اعتقادهتؤثر على معتقداته الدينية ، كما أن للفرد تدفعه إىل التقليل من عدد األطفال 

قـد تتطلـب    نوعية ما ميارسه من مهن وأعمالو، النسل والتقليل منه  ةاإلفراط يف كثر
يف العمـل   رغبة وتوجه الدولةكون ت، وقد مزيداً من األيدي العاملة أو حتدد عدد األبناء 

تباع نظام حتديد النسل ، اعلى التقليل من كثرة األطفال لدى كل أسرة وتشجيعهم على 
كـثري مـن   كما حدث يف الواليات املتحدة عندما اخنفضت نسبة الزواج ، وأحجم  ((
القـرن  سكان عن اإلجناب أثناء فترة األزمة االقتصادية اليت سادت يف الثالثينيات مـن  ال

يف ،  )2(  ))العشرين ، لكنهم ما لبثوا أن أقبلوا على الزواج ، والتناسل بعد هذه األزمـة  
 عدد سكاا بترغيب مواطنيها ودفعهم إىل اإلجنـاب ،  ةيف زيادحني ترغب بعض الدول 

مـن   تالثمانينيارب مع العراق يف عقد احلخالل على سبيل املثال كما حدث يف إيران 
ملواجهة التحديات ، حسب  هآية اهللا اخلميين شعبه زيادة عدد دعاقد ف (( القرن العشرين

بل تـذهب   ،  )3))  (سنة فقط  14نسمة خالل  مليون 60مليون نسمة إىل  36قوله ، من 
الترحيب يف الكثري من اتمعات الريفية والقرويـة   تلقى اليتالدعوة إىل تعدد الزوجات 

  .بناء حيث التباهي والتفاخر بكثرة األ

                                                
،  1983ثانية ، عمان، ، الطبعة ال) نشر بدعم من الجامعة األردنية واألمم المتحدة ( فوزي سهاونة ، مبادئ الديموغرافيا ،  – 1

  . 27 – 26ص ص  
  
  . 139، ص  1990يسري الجوهري ، جغرافية السكان ، منشأة المعارف باإلسكندرية ، الطبعة الثالثة ، اإلسكندرية ،  – 2
، ص  1993، جامعة السابع من أبريل ، الزاوية ، ليبيـا ،  ) دراسة في جغرافية السكان(الهادي أبولقمة ، االنفجار السكاني  - 3

110 .  
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يضاف إىل ما سبق بعض العوامل األخرى اليت تؤثر يف زيادة نسبة املواليـد ، أو  
وعادات املعاشـرة الزوجيـة ،    زواج ، وقوانني الطالق ، وأساليبتناقصها كعادات ال

ويالحظ أن الزواج كلما كان مبكراً كانت الفرصة ساحنة إلجناب أكثـر عـدد مـن    
رة الطالق ، والتفكك األسـري ، أو مـوت أحـد    األطفال ، يف حني أن انتشار ظاه

الزوجني ، كلها أسباب جمتمعة تساعد على تقليل اإلجناب ما مل يتزوج أحد الـزوجني  
  .من جديد 

، مما الشك فيه أن أغلب دول العامل تبنت وضع نظام ثابت لتسـجيل املواليـد   
شـهر السـنة   دات ميالد هلم ، كما تقوم بإصدار بيانات موزعة عـن أ اواستخراج شه

ـ ذلك إىل باإلضافة تتضمن تفاصيل تشمل نوع املولود ،  يلية تقوم بتسجيل بيانات تفص
وعمـره عنـد   ، تتضمن أسباب الوفاة ، وجنس املتوىف عن حاالت الوفيات اليت حتدث 

تسجيل و والطالق ، تسجيل حاالت الزواج  اإلحصاءات احليوية شملت الوفاة ، وأيضاً
الت اإلجهاض ، فمثل هذه اإلجراءات ميكنها أن تعطـي صـورة   وحا، املواليد املوتى 

الجتماعيـة  تساعد يف بناء سياسة الدولة من النواحي الصـحية وا دقيقة وشاملة للسكان 
  .واالقتصادية 

  
  
  
  
  :المواليد  - 2 – 2 – 1

 ،  1995 – 1990عدالت املواليد خالل الفتـرة مـن   ملسم العامل إىل مخسة أمناط قُ

مرتفعة املعدل يف العامل تضـم   دعت يف األلف 40من  هامعدالت مواليدتزيد يت الفالبلدان 
، التصـنيف  ا يعنينا هنا توضيح موقع ليبيا ضـمن هـذا   ، مم)1(، من بينها ليبيادولة  46

وحـىت   1969وبالنظر إىل بيانات اإلحصاءات احليوية لفئات املواليد املسجلة منذ عـام  
 48.1و  1970يف األلف سنة  41.4ما بني مرتفع ، فيتراوح  يتأكد أن معدل املواليد 2003

أن معدالت مواليد اإلناث اخلـام  ) 9(، كما يتبني من اجلدول رقم  1983عام يف األلف 
الرتفاع املستمر ويالحظ ايف ليبيا يرتفع عن معدالت املواليد اخلام الذكور ، ولو بقليل ، 

                                                
 .  43- 41، ص ص  1997أحمد علي إسماعيل ، أسس علم السكان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثامنة ، القاهرة ،  – 1
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طرد لعدد السكان ، وخباصة خالل الفتـرة  ، وهو ما يفسر النمو املضللمعدل يف األلف
  .% 4.5 تفع فيها معدل النمو السكاين إىلاليت ار 1984حىت  1973

، وكان معدل منـو   1995سنة % 2.9بينما كان معدل منو السكان الليبيني يف ليبيا 
، وأن الدولة مل تتبع سياسة حتديد النسل رمسياً ، بل نالحظ أا % 6.9السكان األجانب 

إىل إكثار النسل ، والتحضري للقنبلة البشـرية   بعض الفترات كانت هناك دعوة ملحةيف 
الـبالد منـواً    اليت ترهب العدو ، وتدافع عن البالد ، كما أن هذه الفترة شهدت فيهـا 

سكان ليبيا يف بناء أسر تضـم  ما ساعد على توضيح رغبة وميل معظم  ، اقتصادياً هائالً
  .أعداداً كبرية من األفراد

 يف الفترة السابقة لعقد التسـعينيات ،  ، وخباصةٍ لقد كانت هذه السياسة سائدةًً
املعـدل  يف األلف الذي زاد قليالً عـن   49.0ليصل إىل  1990حيث بلغ ذروته يف سنة 

 1993من سنة  طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات ، مث يبدأ يف التراجع اعتباراًاملسجل 
يف  18.7فيهـا حبـوايل    اليت سجل 2001يف األلف وحىت سنة  24.7 اليت بلغ فيها املعدل

 20.3إىل  2004ليصل يف سنة  2002من بدءاً األلف ، ويتجه من جديد حنو الصعود قليالً 
يف األلف عكس ما عند اإلناث اليت تتراجـع   20.7يف األلف تزيد قليالً عند الذكور إىل 

ليد اإلناث عن الذكور ، مما يبعد ليبيا عن خانة يف األلف نتيجة لقلة موا 19.8عندهن إىل 
، ، ويضعها من بني الدول املنخفضة الدول ذات املعدالت املرتفعة املواليد اخلام لكل ألف

بلـغ   ((واليت ال توجد فيها من الدول العربية باستثناء دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت 
ـ  18.0معدل املواليد فيها حوايل  يف  35.0، والسـعودية بلـغ   ... 1999نة يف األلف س

  . )1( )) 2000يف األلف سنة  30.1ويف اجلزائر بلغ ... ،األلف
   )9(جدول رقم 

  2004 -1969 من للمدة الخام في األلف حسب النوعالليبيين معدالت مواليد 
  
  السنة

  معدالت المواليد الخام
  جملة  إناث  ذكور

1969  41.0  43.6  42.2  
1970  40.3  42.6  41.4  
1971  45.1  48.5  46.7  
1972  44.8  48.9  46.7  
1973  44.9  49.2  46.9  
1974  47.1  49.2  48.1  
1975  45.8  49.9  47.7  

                                                
+ محمد أحمد الرويثي ، الجزء األول ) تحرير(عباس السعدي ، سكان ليبيا ، في كتاب سكان العالم العربي الواقع والمستقبل ،  – 1

  .، صفحات مختلفة  2003ثاني ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الجزء ال
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1976  45.3  49.8  47.4  
1977  42.7  47.8  45.1  
1978  41.2  46.4  43.6  
1979  40.3  44.5  42.2  
1980  36.8  40.3  38.4  
1981  36.4  40.3  38.2  
1982  47.1  49.0  48.0  
1983  47.0  49.1  48.0  
1984  46.1  46.1  46.1  
1985  46.2  45.7  46.0  
1986  46.4  45.6  47.0  
1987  46.6  45.3  47.5  
1988  46.6  44.5  48.0  
1989  46.6  45.3  48.5  
1990  46.0  45.9  49.0  
1991  42.4  41.6  45.2  
1992  45.6  44.6  45.1  
1993  25.3  24.1  24.7  
1994  23.8  22.2  23.0  
1995  20.5  19.8  20.2  
1996  20.5  19.4  20.0  
1997  18.7  17.9  18.3  
1998  19.3  19.0  19.2  
1999  19.2  18.6  18.9  
2000  19.1  18.6  18.0  
2001  19.2  18.1  18.7  
2002  20.4  19.3  19.9  
2003  19.8  19.0  19.4  
2004  20.7  19.8  20.3  

  ، 1991، 3، ص  1978اإلحصاءات الحيوية ،  :حث باالعتماد على تجميع البا :المصدر                            
   . 36، ص  2002الكتاب اإلحصائي ،  . 67، ص  2004،  56ص  ، 2003،  5ص                               

بضرورة تقليل عدد أفـراد األسـرة ،   هذا االخنفاض قد يرجع إىل وعي السكان 
أخذ معـدل   2001سنة منذ ان ، بينما يالحظ أنه وارتفاع املستوى التعليمي لدى السك

، وهو ما قد يعود لرفع احلضـر اجلـوي وانتـهاء    من جديد لصعود يف ا املواليد اخلام
مما انعكس على حتسن الوضع الصـحي ،  ،  1998سنة عقوبات األمم املتحدة على ليبيا 

سهم أاألمر الذي  ة ،وإعادة احلياة من جديد للعديد من القطاعات والنشاطات االقتصادي
، كما ربط هـذه  وبالتايل زاد من معدالت املواليد ، املعيشي للسكان  يف رفع املستوى

وكذلك زيادة حاالت الزواج اليت تفتح اال أمام  فترة باخنفاض معدل الوفيات اخلام ،ال
   .تكوين أسر جديدة 

  :الوفيات  - 3 – 2 – 1
دراسة ومعرفة اخنفاض معدالت  يتطلب احلديث عن تطور حجم السكان ضرورة

وغريهـا  منو حجم السكان النوعي والعمريحتديد األساس يف  اجلزء دعالوفيات اليت ت ،
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عندما تكون معدالت املواليد مستقرة ، ومن الثوابت املعروفة أن  من التراكيب ، وخباصة
ـ  الزيادة الطبيعية تعين الفرق بني عدد املواليد وعدد الوفيات هذا بشكل ام ، ويقـاس  ع

بقسمة عدد الوفيات يف سنة ما على السكان مقدراً يف نصف السنة  معدل الوفيات اخلام
مضروباً يف ألف ، أما عند دراسة إقليم جغرايف حمدد فالبد من إضافة عنصـر اهلجـرة   

كذلك فإن معدالت الوفيات تؤثر بدرجـة  النقص ، و كعامل غري طبيعي مؤثرٍ يف الزيادة
 اإلثنولـوجي  سن ، والتكـوين ب السكان من حيث النوع ، وفئات الملحوظة يف تركي

كما أن دراسة معدالت الوفيات توضح أوضاع السكان ، ) اللغوي ،والديين ، العرقي (
  . من النواحي االقتصادية ، والثقافية ، واالجتماعية ، والصحية 

، ليبيا منخفضـة   أن معدالت الوفيات اخلام يف) 10(يتبين من خالل اجلدول رقم 
ففي أقصى ارتفاعٍ هلذا املعـدل  ، يف األلف وتراوحت دون ذلك بكثري  10ومل تصل إىل 
، بينما منا املعـدل إىل   1991يف األلف سنة  7.6 يف األلف و 9.2بلغ  1972كان يف سنة 

لريتفع قلـيالً سـنة    1995، ليأخذ اجتاها حنو اهلبوط منذ سنة  1992يف األلف سنة  8.1
يف األلف مرتفعاً عند  2.6ليصل إىل  2004من جديد سنة  يعود إىل االخنفاض  مث ، 2003

أن غـري  يف األلـف ،   2.7يف األلف ، ويقل عند اإلناث عن ذلك إىل  3.0الذكور إىل 
تفسري هذا التذبذب والتناقض بني بعض السنوات ميكن أن يكون سببه عـدم الدقـة يف   

  خلام للذكور يف معدل الوفيات ا لتذبذب أيضاًابيانات التسجيل ، حيث يظهر هذا 
  

   )10(جدول رقم 
  2004 - 1969 للمدة من للسكان الليبيين في األلفمعدالت الوفيات الخام 

  معدل الوفيات الخام  

  جملة  إناث  ذكور  ةالسن
1969  7.2  7.3  7.3  
1970  7.5  7.8  7.8  
1971  7.9  8.4  8.1  
1972  9.1  9.3  9.2  
1973  8.7  8.8  8.7  
1974  8.3  8.0  8.1  
1975  7.4  6.6  7.0  
1976  7.3  6.4  6.9  
1977  6.2  5.5  5.9  
1978  5.9  5.4  5.6  
1979  5.9  5.2  5.6  
1980  5.4  4.7  5.1  
1981  5.2  4.9  5.2  
1982  7.2  6.7  6.8  
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1983  7.7  6.2  7.0  
1984  7.8  6.2  7.0  
1985  7.9  6.1  7.0  
1986  7.6  6.3  7.1  
1987  7.8  6.2  7.2  
1988  7.9  6.1  7.0  
1989  8.2  6.4  7.3  
1990  8.3  6.6  7.4  
1991  8.9  6.3  7.6  
1992  9.3  6.9  8.1  
1993  3.7  2.5  3.1  
1994  3.7  2.7  3.2  
1995  3.5  2.6  3.0  
1996  3.1  2.2  2.6  
1997  3.6  2.6  3.1  
1998  3.4  2.7  3.1  
1999  3.7  2.7  3.2  
2000  3.7  2.8  3.2  
2001  3.7  3.1  3.4  
2002  3.9  2.9  3.4  
2003  4.1  3.1  3.6  
2004  3.0  2.2  2.6  

  ، 1981 ، 1979،  1978 اإلحصاءات الحيوية ،عمل الباحث بالرجوع إلى : المصدر                  
  .صفحات مختلفة 2004 ، 2003،  1992،  1991،  1990                           

ملعدالت الوفيات يف ليبيا تعد منخفضـة   واإلناث كالً على حدة ، غري أن السمة املميزة
وذات معدالت تشابه الدول املتقدمة ونادراً ما توجد يف الدول العربيـة الـيت تتمتـع    

يف  6.0يف األلف، ويف اجلزائر  6.7الظروف االقتصادية نفسها ، ففي تونس يقدر حبوايل ب
يف األلف ، ويف سوريا  16.8يف األلف ، ويصل يف موريتانيا إىل  5.6األلف ، ويف املغرب 

  . )1(يف األلف  4.0يف األلف ، ويقدر يف السعودية حبوايل  4.5
إىل مقارنة معدل الوفيات اخلام مع بعض الدول العربيـة  ) 11(اجلدول رقم  يشري

يف اجلدول ، وال يتخلف إالَّ مع موريتانيـا   ةيالحظ تقارب املعدل بني األقطار املذكور
تشابه بـني ليبيـا   ن أفقر الدول العربية ، فيما جند أن املعدل املوالصومال اللتني تعدان م

عن املعـدل العـاملي    عدلوهي األقطار اليت ينخفض فيها امل، وقطر والسعودية واجلزائر 
، وهذا بدون شك راجع إىل التحسن امللحوظ يف اخلدمات الصـحية وارتفـاع    بكثري

يفسر ما أورده ) 1(الشكل البياين رقم ، كما أن مستوى املعيشة بفعل العائدات النفطية 

                                                
   .المرجع السابق ، الصفحات نفسها  – 1
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وجتـاوزه معـدالت الـدول     اجلدول نفسه ويوضح جبالء تراجع معدل الوفيات يف ليبيا
  .العربية املماثلة هلا يف كل الظروف 

  )11(جدول رقم 
  في ليبيا وبعض الدول العربية والمتوسط العالمي 2000 – 1970معدل الوفيات الخام للسنوات من  

  لسنواتا
  لدولةا

1970 - 1975  1975 - 1980  1980 – 1985  1985 – 1990  1990 – 1995  1995 - 2000  

  3.03  5.4  7.1  6.00  6.46  9.8  ليبيا
  -  1.8  2.2  2.5  3.3  4.1  قطر

  4.0  7.0  8.0  9.0  18.0  20.0  السعودية
  6.0  6.2  6.6  8.8  12.9  15.9  الجزائر
  16.2  17.2  20.1  21.1  22.8  23.0  الصومال
  16.8  17.9  19.2  20.9  22.5  23.7  ياموريتان

  14.0  16.0  18.0  17.0  17.0  18.0  المعدل العالمي
  . 3 ص 1978مصلحة اإلحصاء والتعداد ، المجموعة اإلحصائية : من حساب الباحث بالرجوع إلى  - 1: المصدر 

  . 36، ص  2002الكتاب اإلحصائي .  56، ص  2003،  5ص  1991الهيئة الوطنية للمعلومات اإلحصاءات الحيوية  - 2           
                      ، مكتبة  1محمد أحمد الرويثي ، الجزء) تحرير(فاضل السعدي ، سكان ليبيا في كتاب سكان العالم العربي الواقع والمستقبل ،  –  3         

  . 1097،  872،  723والجزء الثاني الصفحات .  74و ص  48ص  ، 2003 يكان ،العب

  

  

  

  

  

  )1(شكل رقم 

  2000 – 1970التمثيل البياني لمعدل الوفيات في ليبيا وبعض الدول العربية سنوات ما بين  
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  ) .11(عمل الباحث استناداً إلى بيانات الجدول رقم : المصدر            

  :وفيات الرضع  - 4 – 2 – 1
ويقاس ، معدالت الوفيات لكل الفئات العمرية  يعد معدل وفيات األطفال من أهم

هذا املعدل مبعرفة مجلة وفيات األطفال الذين ميوتون خالل سنة ما لفئة عمرية تقع بـني  
امليالد وسنة واحدة ، أي نسبة هذا العدد إىل جمموع عدد املواليد يف ذات السنة ، حيث 

همة يف قيـاس مـدى صـحة    يعترب معدل وفيات األطفال الرضع أحد أهم املؤشرات امل
طفولة ، ويعكس الظـروف  السكان ، ويوضح مدى العناية الصحية اخلاصة باألمومة وال

  .واالقتصادية والتعليمية السائدة يف الدولة  االجتماعية

تصنف دول العامل إىل جمموعات حسب معدل وفيات األطفال بني سكاا الـيت     
 84وتضـم   يف األلف  10ا معدالت وفيات فالدول اليت (( ، تتباين من دولة إىل أخرى

دولـة أوروبيـة ،    13و،  دولة آسيوية 26ودول أفريقية ، من بينها ليبيا ،  10دولة منها 
، ،  وكنـدا   حتـاد السـوفييت السـابق   دول من اال 9أمريكا الالتينية ، و دولة يف 21و

ت األطفـال الرضـع   فيما يتعلق مبعدالو، دول من أوقيانوسيا  3والواليات املتحدة ، و
1995 – 1990ما بني لفترة حسب تصنيف األمم املتحدة ل

تقع ضمن الدول فإن ليبيا   )1( 
إذ تشري البيانات املتوفرة مـن  ، ينخفض فيها املعدل تدرجيياً  اليت ذات املعدالت املتوسطة

 أن هناك تراجعاً واضحاً يف معدل وفيات الرضع يف األلف الذي مل يتجـاوز  1982سنة 
يف  19.42حـوايل   2003و اهلبوط إىل أن يصل سنة حنمتجهاً  1983يف األلف سنة  50.7

  .األلف ، مع مالحظ وجود تذبذب يف بعض السنوات صعوداً وهبوطاً 
معدالت وفيات األطفـال الليبـيني   حول ) 12( رقم دولاجلما تتضمنه مبالحظة 

يوضح تطور منـو حجـم   و ذه الفئة العمرية ،مدى االخنفاض الذي حيدث يف ه تضحي
زيادة عدد املواليـد  تفسري هذا النمو يف معه ميكن  مما السكان بناًء على الزيادة الطبيعية ،

معـدل النمـو    وهي الفترة اليت تابع فيهـا  1992وحىت  1982يف الفترة ما بني  اصةوخب
حيـث   1984و  1973ارتفاعه امتداداً لفترة النمو الكبرية اليت حدثت ما بني تعـدادي  

للسكان الليبيني ، والذي أخذ يف التراجع حسب ما وضـحه   %4.5وصل النمو السنوي 
 يالحظ ارتفاع معدل الوفيـات يف  بني السكان الليبيني ، كما %2.9إذ بلغ  1995تعداد 
يف التراجـع   ادة أعداد املواليد ، غري أنه بدأمتشياً مع زي 1992إىل  1982من نفسها الفترة 

                                                
 . 56 – 53أحمد إسماعيل ، أسس علم السكان ، مصدر سابق ، ص ص  - 1
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إىل  اليت يصـل فيهـا   2001 سنة آخذاً يف االرتفاع قليالً خاصة حىتمث ،  1993بعد عام 
خرج بذلك ليبيا مع أواخر القرن ، وتبعد تراجعه قبل قرابة عشرية ونصفأقصى ارتفاع 

العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين من خانة الدول ذات معدالت النمو املرتفع إىل 
، وهذا األمر الذي ميكن أن نفسر بـه التراجـع يف    مرتبة الدول املتوسطة النمو السكاين

معدل النمو السكاين ، مع عوامل أخرى من بينها الرغبة يف تقليل عدد أفراد األسـرة ،  
، واجتاه بعض فئات الليبيني إىل حتديـد  وبالتايل تقلص فترة اخلصوبة وتأخر سن الزواج 

  .النسل 
  )12(جدول رقم         

  2004 – 1982سنوات ما بين معدالت وفيات الرضع ل 
  المعدل في األلف  السنة  المعدل في األلف  السنة
1982  49  1983  50.7  
1984  49.9  1985  47.0  
1986  44.0  1987  41.7  
1988  37.7  1989  37.0  
1990  38.0  1991  27.0  
1993  19.5  1996  17.0  
1997  21.9  1998  18.3  
2000  21.5  2001  25.8  
2002  19.4  2003  19.42  

2004  16.8  
  . ، صفحات مختلفة  1989 – 1982المجموعة اإلحصائية تجميع الباحث من : المصدر                                    

  .صفحات مختلفة  2004 ، 2003 – 1990اإلحصاءات الحيوية                                               

  
  : ما يلي مله يفإن اخنفاض معدالت الوفيات ميكن أن جن

انتشار اخلدمات الصحية األولية وكفاءا يف مجيع أحناء البالد ، إىل جانـب تـوفر    – 1
  .العديد من املراكز الصحية املتخصصة باملدن الرئيسة 

التركيز على صحة األم والطفل واالهتمام ما مما أدى إىل تدين معـدالت وفيـات    – 2
  .األطفال 

ت من فترة زمنية ألخرى يقابله اخنفـاض تـدرجيي يف   أدى اخنفاض معدل الوفيا
معدل املواليد ، إىل زيادة يف نسبة صغار السن مما نتج عنه اجتاه معدل العمر الوسيط حنو 

 – 1973أكثر بني تعـدادي  سنة لينخفض  18.5حوايل  1964الذي كان سنة  االخنفاض
ينخفض كلما ارتفعت نسـبة  سنة ، إذ من املعلوم أن العمر الوسيط  14إىل قرابة  1984



 82

كان سنت بعض الدراسات أن الفوارق يف الوفيات بني ، وقد بي )1(فئات السن الصغرية 
احلضر والريف وصلت إىل حد التقارب وهو ما يعين ارتقاء مستوى املعيشة واخلـدمات  

  .إىل مستوى املدينة  يف الريفاملقدمة 
  : الهجرة  - 5 – 2 – 1

فهي تلعب دوراً يف زيادة عدد السكان  ، النمو السكاين ىعل لهجرة تأثري خمتلفل
أو إقليم جغرايف معني ، غري أا ال تعد عامالً طبيعياً كناتج الفرق بني املواليد ، يف بلد ما 

داخلية بني إقلـيم جغـرايف   : واهلجرة نوعان  .والوفيات الذي يعرف بالزيادة الطبيعية 
أا شكل من أشـكال   ((على تعرفها األمم املتحدة ، إذ داخل الدولة الواحدة يف وآخر 

احلركة املكانية بني إقليم جغرايف وآخر دف اإلقامة الدائمة ، أي أا حركـة األفـراد   
ريـف البـدو   واجلماعات من منطقة إىل أخرى داخل البلد الواحد ، ويستثين هـذا التع 

واملوظفني الذين ينتقلون من منازهلم  ، واملهاجرين املومسيني ، والسياح ، والعمال ،الرحل
، أما النوع الثاين فيعرف باهلجرة الدولية اليت تعـين انتقـال    )2)) (إىل مكان عملهم يومياً

أو ، األفراد من بلد إىل آخر يعربون خالهلا حدوداً سياسية بني الدول ، وقد تكون مؤقتة 
قرار ، وقـد تكـون اهلجـرة    تمومسية ألجل العمل ، أو الدراسة ، أو دائمة قصد االس

، أو اضطرارية تسببها احلروب ، واملنازعات ، والفقر ، والكـوارث الطبيعيـة ،   إلزامية
طرد الـيت  وغريها من عوامل ال ،واالضطهاد الديين ، والعنصري ، واألزمات السياسية 

لدائم ، البحث عن ملجأ يتوفر فيه األمان ، والعمل ، واالستقرار او جترب الفرد على الفرار
ما ال جيده يف موطنـه   لىتنتشر أماكن اجلذب ، وحيصل املهاجر فيه ع ثأو املؤقت حي

  .األصلي 
ـا هنـا اهلجـرة    ، حركة اهلجرة جزءاً مهماً من حركة السكان  دعت واملقصود

اخلارجية اليت حتدث من الدولة إىل غريها ، أو إليها ، فمجموع الـداخلني واخلـارجني   
وإذا زاد عدد املهـاجرين إىل   ،ة ، أما الفرق بينهما فهو صايف اهلجرة يعرف حبجم اهلجر

الدولة عن املهاجرين منها فيعرف بفائض اهلجرة ، بينما يسمى نقـص املهـاجرين إىل   
  .الدولة عن املهاجرين منها بغيض اهلجرة 

                                                
قزيـري، الـدار   سعد ال، الهادي أبولقمة ) تحرير(منصور الكيخيا ، السكان ، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ،  – 1

 . 387، ص  1995الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، مصراتة ، 
 . 119فوزي سهاونة ، مبادئ الديموغرافيا ، مصدر سابق ، ص  - 2
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كلما زادت املسافة بـني مكـان املـيالد    أنه ا من بينها  ونخصائص يتصف ينجراهملل
مكان اإلقامة املهاجر إليه زادت نسبة النوع بارتفاع عدد الذكور عن عدد اإلنـاث ،  و

، ويرتفـع عـدد    سنة 35 – 15كما يتركز املهاجرون يف فئة عمرية عادة تكون ما بني 
، سـنة   20سنة ، ويرتفع عدد اإلناث يف الفئة العمرية حتت سـن   35الذكور فوق سن 

للـهجرة   ة املدة ، وبذلك يكون كبار السن أقل ميالًما تكون هجرة النساء قصري وعادةً
تكون أعلى وأكثر مهارة فنية مـن البـاقني يف   فمن الشباب ، أما درجة تعليم املهاجرين 

أكثرية املهـاجرين مـن   مع مالحظة أن وترتفع اهلجرة من الريف إىل املدينة ، أماكنهم 
  . )1(القادرين على اإلجناب 

  :لهجرة الداخلية حركة ا - 1 – 5 – 2 – 1 
 % 8.0وشبه الرحل بلغت حوايل  أن نسبة السكان الرحل 1954بينت نتائج تعداد 

يعتمـدون يف   الـذين من إمجايل السـكان  % 26.0ليشكال حوايل على التوايل % 18.0و 
، بينما أظهـرت   دفه ومبتغاهوالترحال بني أرجاء البالد كل حسب ه حيام على التنقل

فقد كانت نسبة الرحل وشبه الرحل ، قريبةً من التعداد السابق  ةًنسب 1964بيانات تعداد 
هاتني الفئـتني تراجعـت   أن ، غري للثانية  %12.4و ،لألوىل  %9.5 ، موزعة بني 21.9%

فقد كانـت يف األول   1984و 1973خالل تعدادي لسكان ل نسبتهما من العدد اإلمجايل
حسب تعداد % 0.9فقط ، وإىل أقل من % 1.0غت التعداد الثاين فقد بل للفئتني ، أما% 3.6

  .صبغ اتمع بصفة االستقرار بدل التنقل والترحال أجعاً واضحاً امما يعين تر 1995
عاضة عـن التنقـل والتجـوال     ما سبق ذكره يعين اختفاء احلياة البدائية ، واالست

حملـدودة مبـواطن   ب وتتبعاً ألثر األمطار اومواطن اخلص اكن الكألىل أمإصول ألجل الو
حمل هذا النوع من اهلجـرة متثـل يف    آخر حلَّ اًنوع أن غري والعمل ازي ، ،االستقرار

هجرات تتماشى مع طبيعة التغريات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدها اتمع كالتنقل 
من املكان األصلي إىل مكان بديل بسبب العمل ، أو الدراسة ، بفعل ظروف اجتماعيـة  

زواج من منطقة أخرى وانتقال أحد الزوجني إىل اآلخر أو انتقال عائلـة بكاملـها   كال
، هلذه احلركة عدة عوامل تشجع عليهـا وتـدفع بـاملرء إىل    حسب حركة رب العائلة 

اهلجرة كتطور ومنو املدن واملراكز احلضرية ، وانتشار التعليم بني فئات اتمع والرغبة يف 

                                                
  156، ص ص  1980عباس فاضل السعدي ، دراسات في جغرافية السكان ، منشأة المعارف اإلسكندرية ،  – 1
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، ديـداً  ذي عادة ما يتركز يف املدن الكبرية كطرابلس وبنغازي حتمواصلة التعليم العايل ال
كذلك العـادات والتقاليـد والتـرابط    ،  ، ومصراتة ، وسبها باإلضافة إىل مدن الزاوية

األسري الذي حيتم تنقل العائالت جمتمعة ، وخباصة اليت تستلزم ظروف عملهم االنتقال 
طبيعة النظام اإلداري يف الدولة وسـيطرا   واالستقرار فيها ، كذلك،  ةإىل أماكن جديد

حيـتم   األمـر الـذي  ؛ املؤسسات االقتصادية يف البالد  -إن مل يكن كل  -على معظم 
ـ   ضرورة توفري ـ أعداد من القائمني على تسـيريها مم ب كـوادر مـن خمتلـف    ا يتطل
 ، وخباصة أن تركز أغلبها يكون يف التجمعات الكبرية ، أو إنشاء جتمعـات التخصصات

 كما الساحل اللييباملدن النفطية على وخباصة سكنية جديدة سرعان ما حتولت إىل مدن 
 وأيضـاً ، على ساحل خليج سـرت   ، ومدينة الربيقة احلال يف مدينيت رأس النوف يه

توفر طرق النقل وسهولة االنتقال شجع على هذه احلركة ملا تتمتع به ليبيا مـن شـبكة   
  .الد جبميع أطرافها طرق مواصالت كبرية تربط الب

من اجلـدول  تبني اه وطبيعة اهلجرة الداخلية ، إذ اجت ةإىل معرف 1973هدف تعداد 
سـافات  فمنهم من كـان يتنقـل مل  ، مهاجرين  انواأن قرابة ثلث السكان ك) 13(رقم 

 -ي كان سائداً وقت إجراء التعـداد  التقسيم اإلداري الذ - قصرية بني حدود احملافظة
ن هاجر إىل حمافظة أخرى ، وقسم ثالث كان عائداً من اخلارج ليسـتقر يف  وبعضهم كا

وقدر عدد الذين يتنقلون من مدينـة  هذا بالده ، بعد حتسن األوضاع االقتصادية فيها ، 
   . نسمة 426000داخل احملافظة الواحدة قصد االستقرار حبوايل  إىل أخرى
  
  

  
   )13(دول رقم ج

  )ألف( 1973 الليبية عامحركة الهجرة بين المحافظات 
  لمهاجريناصافي إجمالي   عائدون من المهجر  الصافي  من  إلى  المحافظة

  1.4 -  3.2  4.6  15.2  10.6  درنة
  1.6  1.6  -  16.0  16.0  الجبل األخضر

  46.3  8.6  37.7+   21.5  59.2  بنغازي

  5.4 -  2.2  7.6 -  14.9  7.3  الخليج
  22.2 -  1.5  23.7 -  30.1  6.4  مصراتة

  40.7 -  0.6  41.3 -  45.3  4.0  سالخم
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  117.2  30.7  86.5+  33.9  120.4  طرابلس

  5.7  3.5  2.2+   26.0  28.2  الزاوية

  45.3 -  2.0  47.3 -  52.3  5.0  غريان
  2.3+   4.2  1.9 -  9.0  7.1  سبها

  58.1  58.1  0.0  264.2  264.2  المجموع

الخبراء العرب لمسائل السكان وعالقتهما بالصحة والتنمية ، اإلسكندرية  ل ، مؤتمر.ع.عيسى سليمان الزقني ، الوضع السكاني في ج:المصدر
  . 48، ص  1976يناير  8 إلى 3، من 

نسمة ، وقد كان تركـز   264300أما املهاجرون من حمافظة إىل أخرى فزاد عن 
هجرة هذه الفئة إىل مدينيت طرابلس وبنغازي ، تأيت بعدمها مدينة الزاويـة لقرـا مـن    

املـدينتني   بنيمما يسهِل االنتقال ، م لك 45عن بينهما يث ال تزيد املسافـة طرابلس ح
بسهولة ويسر يف وقت مناسب ، يف حني جتاوز عدد من عاد من بالد املهجر إىل ليبيـا  

نسمة تركزت حركة عودم يف معظمها باجتاه مدينيت طرابلس وبنغازي متناسني  58000
  .مواطنهم األصلية 

أن غالبية سكان ليبيا مل تتغري أماكن إقامتهم خالل العقد الزمين  1984أبرز تعداد 
، وبينت األرقام أن السكان الوطنيني الذين تفـوق   1984و  1973ي تعدادي الفاصل بني 

مقيمني يف بلديـة العـد بلـغ عـددهم      1973سنة الذين كانوا يف تعداد  11أعمارهم 
 1984، من جمموع السكان الليبيني عام % 94.3والذين مثلوا ما نسبته  نسمة ، 1883511

عدهم مكان إقامتهم السابق ، وهذا يعين حمدودية حركة اهلجـرة   أي السكان الذين مت
  . ) 14(كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  

  

  
   )14(جدول رقم 

  1973 عامحسب النوع ومكان اإلقامة ) سنة فما فوق 11(توزيع الليبيين ممن عمرهم 
 مكان اإلقامة في

  1973تعداد 
  %المجموع   العدد

  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور
  94.30  94.26  94.34  1883511  917511  963996  نفس بلدية العد
  4.68  4.80  4.56  93411  46718  46693  غير بلدية العد
  0.91  0.83  0.99  18283  8078  10205  خارج ليبيا
  0.11  0.11  0.11  2201  1082  1119  غير مبين
  100.0  100.0  100.0  1997406  973393  1024013  عالمجمو

  . 73، ص  1984مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية لتعداد : المصدر      
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اليت مت عدهم نفسها البلدية بأن عدد السكان املولودين  1995أفضت نتائج تعداد 
من إمجايل % 93.43نسبتهم ، ونسمة  4092383فيها عند إجراء التعداد وصل عددهم إىل 

مولـودون  نسمة هـم   229717السكان الليبيني املقيمني ، بينما أظهر التعداد أن قرابة 
، أما عدد السكان الليبيني املقيمني ، ومكـان والدـم   % 5.17خارج بلدية العد بنسبة 

 يوضـح  وهـو مـا  ، % 1.40نسمة شكلوا ما نسبته  67638بلغ حوايل فقد خارج ليبيا 
أمـا   ، %1.79حبوايل  1984مكان امليالد عن تعداد  عدد املستقرين يف وداً يفاً حمدارتفاع

بفـارق   1995فإن زيادة عدد املستقرين كانت مرتفعة قليالً عن تعداد  1973عن تعداد 
ـ  % 1.13 ا ـ، وفيما يتعلق بنسبة الذين ولدوا خارج بلدية العد فقد كانوا يشـكلون م

  . 1973حسب تعداد % 4.68نسبته 
كمـا   ، %1.48بفارق قدره  1984يف تعداد عام  %6.14ا ارتفعت النسبة إىل بينم

، وتشـري   % 0.97بنسـبة   1995غري أا اخنفضت قليالً يف تعداد  ) 15(يف اجلدول رقم 
   1973حسب تعداد عـام   وصلتالبيانات إىل ارتفاع نسبة املولودين خارج البالد ، فقد 

، يف حـني   %1.06 بزيادة بلغت% 1.97ما نسبته  1984سنة  شكَّلت، فيما % 0.91إىل 
، وهو ما يشري إىل قرب تكامل عـودة أعـداد   % 1.40 إىل 1995عام  يفتراجعت قليالً 

الليبيني املهاجرين يف السابق ، إىل جانب ميالد نسبة من أبناء املقيمني مؤقتاً يف اخلـارج  
قـة بالتواجـد باخلـارج    قصد العمل ، ومعظمهم يعملون مع أجهزة الدولة ذات العال

كالسفارات ، والشركات املشتركة مع الدول األخرى ، باإلضافة إىل طلبة الدراسـات  
  .العليا 

  

  
  1984 حسب النوع ومكان اإلقامة السابق )سنة فما فوق 11(ممن عمرهم  توزيع السكان الليبيين  )15(جدول رقم 

مكان اإلقامة في 
  1973تعداد 

  %المجموع   العدد

  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور
  92.09  92.51  91.69  2975518  1461152  1503586  نفس بلدية العد
  6.14  5.90  6.37  198308  93142  105166  غير بلدية العد
  1.77  1.59  1.94  57144  25154  31990  خارج ليبيا
  -  -  -  8900  4900  40000  غير مبين
  100.0  100.0  100.0  3231059  1579497  1651562  المجموع

  . 72، ص  1984مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية لتعداد : المصدر     
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 ، 1995 – 1984ضآلة حجم اهلجرة خالل الفترة الفاصلة بني تعدادي  يالحظ هنا
إذ كان صايف اهلجرة فيهـا  ، أن طرابلس كانت أكثر املناطق طرداً للسكان يتضح  حيث
تلتـها  ،  نسمة) 14656(رين هلا كان أكثر من عدد القادمني أي أن عدد املغاد ،  سالباً

، كما يالحظ أن منطقة العزيزيـة   نسمة) 5987 -(بنغازي اليت كان صايف اهلجرة إليها 
كلم تعد من أكثر املنـاطق جـذباً    40الواقعة جنوب مدينة طرابلس مبا يزيد قليالً عن 

، تلتـها منطقـة    نسـمة ) 5543+ (للمهاجرين ، حيث كان صايف اهلجرة إليها موجباً 
، حيث يتبني أن املناطق  نسمة) 4592 +(كلم  250مصراتة الواقعة شرق طرابلس حبوايل 

ت خالل واملدن واملراكز احلضرية اليت كانت تعد من أهم نقاط اجلذب السكاين قد تغري
منـاطق  : مثـل  ، ، وظهرت مناطق جذب جديدة 1995و  1984العشرية الفاصلة بني 

سـرت ،   إضـافة إىل  طئ ، أوباري ، مرزق ، غدامس وهي جهات صـحراوية ، الشا
من اجلهات  هييف املنطقة الوسطى ، كما أن هناك مناطق أخرى  أجدابيا، سوف اجلني 

يف ويفـرن   ،غريان و، الكفرة الواقعتني يف قلب الصحراء ،  مثل سبهاالطاردة للسكان 
خالل تلك وطربق يف أقصى الشمال الشرقي ،  واملرج ، واجلبل األخضر اجلبل الغريب ،

  .العشرية 
  : الخارجيةالهجرة  - 2 – 5 – 2 – 1

ما إن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها وخرجت القوات املتحاربة من البالد 
مـن   باستثناء اجلاليات املدنية سواء اإليطالية أو الربيطانية حىت بدأت بعـض األعـداد  

ىل أرض الوطن بشكل بطيء ، واستمرت على هذا املنـوال حـىت   يف العودة إ املهاجرين
مث نشطت مع اكتشاف النفط بكميات جتارية وظهور عائداته علـى  ، بدايات الستينيات 

شكل خطط تنموية ، باإلضافة إىل هجرة غري الليبيني حنو الداخل ، وخباصـة األيـدي   
يف حني يالحظ أن عدد ر وتونس ، العاملة من األقطار العربية ااورة ، وحتديداً من مص

ـ وحىت النصف الثاين من الثماني 1954الليبيني العائدين يف تزايد من سنة  ات ، بينمـا  ني
 %1.0ال جياوز  مقداراً بلغت نسبة من هم من أصل غري لييب وحتصل على اجلنسية الليبية

 58قرابة  1973من جمموع السكان ، وقدرت بعض الدراسات أن عدد العائدين بلغ سنة 
 1984، وجاء يف نتائج تعداد  1973و  1964ألف نسمة عادوا يف الفترة ما بني تعدادي 

بلـغ   1995نسمة ، وحسب تعداد  63749أن عدد الذين كانوا يقيمون يف اخلارج بلغ 
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مـن  % 1.5نسمة يشكلون  66734 كانت إقامتهم السابقة يف اخلارج عدد الليبيني الذين
  . )1(مجلة السكان 

  :الخصوبة  - 6  – 2 – 1
يف أبسط تعريف هلا القدرة على اإلجناب ، و هي غـري القـدرة     )∗(تعين اخلصوبة

البيولوجية على اإلجناب ومحل األطفال اليت ليس هلا مقياس مباشر حيصيها وحيدد نسـبها  
 تعد اخلصوبة من العناصر الرئيسة يف دراسة السكان ، ليس فقط ألا غالباً ((املئوية ، و 

ما تفوق الوفيات واهلجرة ، وبالتايل هي احملدد الرئيس لنمو السـكان ، و هـي أكثـر    
صعوبة يف فهمها عن الوفيات ، فبينما تتميز الوفاة بأا حتمية بالضـرورة ، وال ميكـن   

أقل ثباتاً ، وميكن التنبؤ ا ، و التحكم  يجتنبها فإن اخلصوبة ليست كذلك ، ومن مث فه
 ،ون أكثر تأثراً بالعوامـل االجتماعيـة ، واالقتصـادية ، والسياسـية     فيها ، أيضاً تك

أما الوفاة حتدث يف أي عمر ، وختتلف عن اخلصوبة إذ أن النساء يلدن يف ... ، والنفسية
فترة زمنية حمددة من أعمارهن ، ومن مث فإن زيادة عدد املواليد يف عـام ال يعـين أنـه    

يل ، وتبعاً لذلك فإن اخلصوبة تتعرض لتغريات على مدى ستعقبه زيادة مماثلة يف العام التا
  . )2)) (قصري أكثر مما تتعرض له الوفيات 

إذ يـؤدي ارتفـاع   ، تلعب اخلصوبة دوراً مهماً يف تركيب السكان العمـري  
مستواها إىل زيادة التراكم العددي يف قاعدة اهلرم السكاين واتساعها ممـا ينـتج عنـه    

سن بني جمموع السكان ، وزيادة ظاهرة التجديد أي ارتفـاع  اخنفاض يف نسبة كبار ال
، وبالتايل يظهر اتساع يف قاعدة اهلرم السكاين وضيق يف قمته األمر الـذي   عدد الشباب

  . يؤدي إىل نتائج اقتصادية واجتماعية متعددة هلا تأثري على معدالت النمو السكاين  
دخول إىل احلياة الزوجيـة ، مـدة   سن ال((  ا هتتأثر اخلصوبة بعدة عوامل من أمه

احلياة الزوجية ، الفترة اليت تقضيها األنثى بدون التعرض لعملية اجلماع اليت تنشـأ عـن   
الطالق أو الترمل ، واإلحجام عن اجلماع كخطة لتحديد النسل ، العزوف متامـاً عـن   

                                                
 . 941 – 940، في كتاب سكان العالم العربي الواقع والمستقبل ، مرجع سابق ، ص عباس السعدي ، سكان ليبيا   – 1
تُعرفُ إحصاءات الخصوبة عن طريق إحصاء المواليد األحياء في أي إقليم جغرافي في فترة زمنية محددة ، أما معدلها العام   )∗(

سنة مضروباً  49 – 15سن الحمل في الفئات العمرية ما بين فيمثل النسبة بين عدد المواليد األحياء في سنة إلى عدد اإلناث في 
 . في فترة اإلنجابمن النساء  1000، وهو ما يعطي نسبة المواليد لكل 1000في 

 . 138، ص  1980فتحي أبوعيانة ، جغرافية السكان ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، بيروت ،   - 2
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خدام ري عن اجلماع ألسباب صحية ، وجود عقم طبيعي ، اسـت سالزواج ، االمتناع الق
  . )1)) (موانع احلمل 

ما نسبته  1954أشارت نتائج تعداد السكان إىل أن نسبة اإلناث قد بلغت يف عام 
وايل  1973، بينما كانـت يف سـنة   % 47.96كانت النسبة  1964، ويف عام % 48.12
%  49.18و صـلت إىل   1995، ويف عام % 48.88ما نسبته  1984، أما يف عام % 48.45

فقد حافظت نسبتهن ، عدد اإلناث يف اتمع اللييب يقل قليالً عن النصف  وهذا يعين أن
زاد عنه أو نقص قليال ، فمن حيث معـدالت اخلصـوبة   % 48يف معدل متوسط عند 

ليبيا ضمن جمموعة الدول العربية الـيت   2002يصنف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة 
حنو االخنفاض اليت يتراوح فيها معدل اخلصوبة ما  تأخذ إجتاهاًبأا اخلصوبة تتصف فيها 

  . )2(والدات لكل امرأة  5 – 3بني 
يف األلف حيث وصل عـدد   190.2 حوايل 1995معدل اخلصوبة العام يف عام بلغ 

، أمـا يف سـنة   أنثى 466753إىل ) سنة 49 – 15الفئات ما بني (اإلناث يف سن اإلجناب 
شياً مـع ارتفـاع   اأنثى ، مت 567347نفسها العمرية  ةئلفلكان العدد مرتفعاً وفقد  1984

يف األلف ، بينما  262.4حوايل ذاا لسنة وقد وصل معدل اخلصوبة العام لمعدل النمو ، 
أنثى مبعـدل   377354أن عدد اإلناث يف سن اإلجناب بلغ  1973أظهرت بيانات تعداد 

ع حلياة املرأة يف ليبيـا خـالل   يف األلف ، كما أن العمر املتوق 266.64خصوبة عام قدره 
سنة يف اية السـتينيات ،   48سنة ، بينما مل يتجاوز  66عقود مضت عند الوالدة  ةثالث

يف األلف  77إىل ، 1973يف األلف عام  118كما أن معدالت وفيات األمهات تراجع من 
  . )3(مبعدل اخنفاض بلغ مخس مرات خالل عشرية  1984عام 

أظهـرت أن هنـاك   فقد حتليالً ملا أسفر عنه من نتائج  1995دون أن يعطي تعداد 
اخنفاضاً ملحوظاً يف معدل اخلصوبة لدى اإلناث الليبيات الذي هبط عن مستواها يف عام 

، فقد اخنفض متوسط عدد األطفال دون اخلامسة من العمر للمـرأة الواحـدة يف    1984
 0.50إىل حـوايل   1984عـام   طفل 0.91سنة من  49 – 15سن اإلجناب اليت تقع ما بني 

، غري أنه ميكن إرجاع سبب اخنفاض معـدل   1995طفالً للمرأة الواحدة حسب تعداد 
                                                

 . 124افية السكان ، مصدر سابق ، ص عباس السعدي ، دراسات في جغر – 1
ية اإلنسانية العربيـة للعـام   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، تقرير التنم – 2

 .  33 – 32، ص ص 2002
  . 136، طرابلس ، ص  1999ليبيا  تقرير التنمية البشرية ،الهيئة الوطنية للمعلومات  - 3
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 ،فتـرة أطـول   اإلجناب اخلصوبة إىل تأخر سن الزواج بالنسبة لإلناث مما حيرم املرأة من 
 27.35بينما ارتفع إىل ، سنة  23.02حوايل  1984فقد كان متوسط سن الزواج يف تعداد 

مقارنـة بعـدد    ، باإلضافة إىل اخنفاض معدل النمو السـكاين  1995سنة حسب تعداد 
و  1973مقارنة بالفترة ما بـني تعـدادي    1984و  1995بني تعدادي  %2.5السكان إىل 

مبعىن اخنفاض عدد املواليد الناجم عن حتديـد  % 4.5اليت زاد فيها معدل النمو عن  1984
أن املعدل العام يظهر زيادة متوسط حجـم  من م بالرغم عدد األطفال املرغوب يف إجنا

أن متوسط سن اإلجناب للنساء يف  2004، وقد أوردت اإلحصاءات احليوية لسنة األسرة
وهو ما يفسر تأخر سن الزواج عند الزواج األول لدى ، سنة  31.8ليبيا يصل تقريباً إىل 

ب أن تتركز عند الفئـات العمريـة   اإلناث مما يؤدي إىل تأخر فترة اخلصوبة اليت كان جي
إالَّ أا تركزت يف الواقع عند الفئات العمريـة  ) 24 – 20(و ، ) 20 - 0(األوىل والثانية 

  ) .34 – 30(و ، ) 29 – 25(
   :معدالت النمو السكاني  - 7 – 2 – 1

، وما  من خالل تتبع مسرية تعدادات السكان خالل اخلمسني سنة املاضية يف ليبيا
أجرمـا   نيالرغم من أن تعدادي السـكان اللـذ  من مؤشرات وتقديرات ، فب أعطته

 مل يكونا بالدقة العلمية املطلوبة يف مثـل  1936و 1931سلطات االحتالل اإليطايل عامي 
ـ ، إالّ أنه بالرجوع إىل ما نتج عنهما ، فقد بلغ عدد السكان حسـب  العمل  هذا  دادتع

، أي  1936نسمة خالل تعداد  732673ع إىل نسمة ، ارتف 654716مـا جمموعه  1931
سوء تلك من رغم على النسمة يف مدة ال تزيد عن مخس سنوات ،  96135بزيادة قدرها 

الفترة من تاريخ ليبيا اليت كانت مليئة باحلروب ، وااعات ، واجلفاف ، وكثرة األوبئة 
وشيوخ القبائل مل يتقبلوا هذا الفتاكة ، واألمراض القاتلة ، كما أن كثرياً من املواطنني ، 

صعوبة التنقل داخل البالد وتـدين  ألفراد عائالم ، و العمل ويقدموا البيانات الصحيحة 
 بسبب خوف الناس من التجنيد ولصعوبة عـد  ((املستخدمة ، أيضاً  اإلمكاناتمستوى 

ـ   ا سـلطات  السكان الرحل ، والقاطنني يف اجلنوب ، باإلضافة لعدم ثقة الليبـيني بنواي
  . )1)) (االحتالل اإليطايل 

                                                
، ص  1993استخداماته ، جامعة الملك سعود، الرياض ،  –تقويمه  –طرقه  –مفهومه  –رشود بن محمد ، التعداد السكاني  - 1
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يتبني أن عدد سكان ليبيا قليل غري أنه ينمـو  ) 16(اإلطالع على اجلدول رقم من 
مبعـدل   1964 – 1954عدد السكان يف الفترة الفاصلة بني عـامي   اإذ من، مبعدل سريع 

يتضـح  ، كما  1973 – 1964خالل الفترة من % 4.1، بينما ارتفع معدل النمو إىل % 3.7
، كما أن زيادة معدل النمـو السـكاين   % 3.1إىل % 4.3اخنفاض نسبة غري الليبيني من 

قصد العمل حىت به إىل زيادة قدوم األجانب إىل ليبيا مرد 1973 – 1964خالل الفترة من 
، وذلك متشياً مع سياسة الدولة اليت شجعت ومسحت بتـدفق  % 8.9ارتفعت نسبتهم إىل 

األجانب ، وخباصة العرب منهم سعياً لتعويض النقص الذي تعانيه البالد أعداد كبرية من 
  .يف األيدي العاملة 
  2003 - 1954نمو السكان الليبيين خالل المدة ما بين   )16(جدول رقم      

  
  السنوات

  السكان الليبيون
  جملة  إناث  ذكور

1954  540364  501235  1041599  
1964  788657  726844  1515501  
1973  1057919  994453  2052372  
1984  1651562  1579497  3231059  
1995  2231979  2158660  4389739  
2003  2796940  2683947  5480887  

  3.7  3.79  3.85  54/1964% معدل النمو 
  4.1  3.54  3.32  64/1973% معدل النمو 
  4.5  4.30  4.13  73/1984% معدل النمو 
  2.9  2.86  2.75  84/1995% معدل النمو 
  1.7  2.4  2.5  95/2003% معدل النمو 

  . 75، ص  1973مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية لتعداد السكان   - :المصدر                                  
  . 40، ص  1995سكان الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية لتعداد ال -                                    

  . 18، الجزء األول ، ص  2003 – 2002ـــــ ، نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي  -                                   

أن معـدل النمـو    1964 -1954أرقام تعـدادي  أن ) 17(اجلدول رقم  يتبني من
موع السـكان عـام   حيث كان جم، % 3.7 ن يف هذه الفترة للسكان يف ليبياالسكاين كا

نسمة بزيادة تصل إىل  1564369إىل  1964وصل سنة  نسمة 1088873ما جمموعه  1954
 813386ذكـراً إىل   564450نسمة ، أما عن الزيادة النوعية فقد ارتفعت من  475480

ذ إ، أنثى لنفس التعدادين  750983أنثى ليصبح  524439ذكراً ، بينما كان عدد اإلناث 
نسـمة سـنة    1515501نسمة فزاد إىل  1041599يربو عن  1954سنة ن عددهم كان إ

، نالحظ أن معدل منو السكان الليبيني يف هذه العشرية يعد مرتفعاً ألسباب مردها  1964
إىل بداية عودة املهاجرين الليبيني من دول املهجر ، وحتسن الوضع الداخلي للبالد الذي 

 تقالل ، وبداية تكوين الدولة احلديثة ، وخباصـة شهد نوعاً من االستقرار بعد إعالن االس
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مـع  عامة يسودهم التجانس الديين ، والعرقي ، واملذهيب ، والسياسي بصفة أن الليبيني 
استقرار البالد منذ النصف الثاين من القرن العشرين ، ، مما ساعد على بعض االستثناءات 

ن معدل منو السكان غري الليبـيني  كا، يف حني وحتديداً بعد التخلص من النفوذ األجنيب 
نسمة ، وارتفع قلـيالً   47274ما مقداره  1954الذين بلغ عددهم عام % 0.3يقدر بنسبة 

ذكـراً ، أمـا اإلنـاث     24729نسمة  كان من بينهم  48868إىل  1964ووصل يف عام 
، ويعود هذا البطء يف معـدل منـو السـكان    نسمة  24139 األجنبيات فكان عددهن

، ومل يكتشف النفط  إىل أن البالد يف هذه العشرية كانت تعيش حالة من الفقر األجانب
سهم يف عملية التنمية ، كمـا أن  فيها بكميات جتارية ميكنها أن تستقطب عمالة أجنبية ت

  .ليبيا مل تدخل ضمن الدول اجلاذبة للهجرة بعد 
  1995 -  1954ناث من النمو العددي للسكان في ليبيا وعدد الذكور واإل )17(جدول رقم 

  غير ليبيين  ليبيون  عدد السكان و الزيادة بين التعدادات

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  الزيادة لكل السكان  عدد السكان  التعداد

1954  1088873  450364  501235  24911  22363  
1964  1564369  475496  788557  726844  24729  24239  
1973  2249237  684868  1057919  994453  133934  62931  
1984  3642576  1393339  1651562  1579497  302195  109322  
1995  4389739  1156489  2231079  2158660  270677  138696  

  . 44، ص  1995الهيئة الوطنية للمعلومات ، تعداد  – 2 و.  1، ص  1973عداد ، تعداد السكان مصلحة اإلحصاء والت  - 1: المصدر      

ـ   1973أسفر عليه تعداد منو السكان وما  بالنظر إىل تطور  همن نتائج يتضـح أن
ويعد من أعلـى املعـدالت   % 4.1 كان 1973و 1964خالل الفترة املمتدة ما بني عامي 

 1964 عام سجل عددهمنسمة بعد أن  2249237السكانية يف العامل ، حيث بلغ عددهم 
، نسمة  1515501كان  نسمة بعد أن 2052372وزاد عددهم إىل  نسمة ، 1564369 حنو

نسمة مبعدل  3652576إىل أن عدد السكان يف ليبيا كان  1984أشارت أرقام تعداد بينما 
، حيـث   1973 – 1964، مما يعين أن معدل النمو زاد خالل الفترة عن % 4.5منو قدره 

 فترة الذروة بالنسبة لنمـو تعد  1984 – 1973مما يشري إىل أن الفترة ما بني  ،% 4.1كان 
يدخل ضـمن أعلـى    %4.5كان النمو السنوي للسكان الليبيني مبعدل السكان ، حيث 

    . معدالت النمو العاملي
نسمة أي أنه  4389739أن عدد سكان ليبيا بلغ  1995أوضحت نتائج تعداد عام 

مما يشـري إىل  %  2.9نسمة مبعدل منو بلغ  3642576الذي كان عددهم  1984ارتفع عن 
يفـوق   1984و  1973مو السنوي حيث كان خالل الفترة مـا بـني   اخنفاض معدل الن
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اث فوصل عـددهن إىل  ذكراً ، أما اإلن 2231079، بينما كان عدد الذكور منهم 4.5%
  .  أنثى  2158660

 5480887أن عدد السكان بلغ  2003 – 2002بني املسح االقتصادي واالجتماعي 
نسمة سنة  10155127، وإىل  2010سنة نسمة يف  6981054إىل أن يصل ع توقيونسمة ، 

، وتؤكد بعض تقديرات األمم املتحـدة أن ) 18(ويوضح ذلك اجلدول رقم  )1( 2025
هناك معدالت متناقصة حلركة النمو السكاين بفعل توقع اخنفاض عدد املواليد وثبـات أو  

 2050اخنفاض بسيط يف معدل الوفيات ، وبذلك يتوقـع أن يصل عدد السكان سنـة 
 ، 2015يف سـنة   104.7النسـبة النوعيـة إىل   حيث ستصل  مليون نسمة ، 11حوايل 

سبقت اإلشارة إىل أن تراجع عدد املواليد  ، وكما 103.4إىل  2025وتنخفض قليالً سنة 
يقابل ذلك توقع زيادة فئات العمر الكبرية ، وهو راجع إىل ارتفاع معدل أمـد احليـاة   

عيشي واالقتصادي والتحسن املستمر يف الوضـع الصـحي ،   املتوقع الناتج عن التطور امل
وتبني التوقعات أن معدالت املواليد اخلام ستواصل تناقصها مع تناقص مماثـل يف معـدل   

تراجع وفيات الرضع واألطفـال   مع استمرار،  2015 – 2010الوفيات حىت الفترة ما بني 
  .)2(سنوات  5ما دون سن 

نسمة سنة  409329لليبيني الذين وصل عددهم إىل فيما يتعلق بعدد السكان غري ا
نسمة ، ميثل العرب غري الليبيني  411517ما يقرب من  1984، وكان عددهم عام  1995

    .، أما الباقي فيمثلون باقي اجلنسيات % 81.1األكثرية منهم بنسبة
  
  
  

  2025 – 2000 وتوقعات 1995 – 1973عدد السكان ونسبة فئات العمر العريضة  )18(جدول رقم 
  2025  2010  2000  1995  1984  1973  السنة

  10155127  6981054  5437652  4389739  3231059  2052372  عدد السكان
  3046  2233  1957  1690  1612  1054  سنة 14 – 0

%  51.4  49.9  38.5  36.0  32.0  30.0  
  7108  4747  3480  2699  1618  9974  سنة فأكثر 15

%  48.6  50.1  61.5  64.0  68.0  70.0  

                                                
 . 40، ص  2025 – 2000اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، مصلحة التخطيط العمراني ، المخطط الطبيعي طويل المدى  - 1
 : نقالً عن.  943 – 942ا ، مرجع سابق ، ص عباس السعدي ، سكان ليبي - 2

  World Pop . Prospects,1999 , Op . Cit ., Vol. 1, P . 256 
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  . 40، ص  2025 – 2000اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، مصلحة التخطيط العمراني ، المخطط الطبيعي طويل المدى : المصدر         

يمكن أن يكون سببه فترة العقوبات الـيت فرضـتها   فأما اخنفاض عدد األجانب 
، األمـر الـذي    1998حىت عام  1992األمم املتحدة على ليبيا اليت بدأت يف أبريل عام 

وما نتج عنه من فقدان الكثري منهم ملواطن  خطط التنمية ،يف ترتب عليه توقف ملحوظ 
تستوعبهم ومل تبق إالّ بعض املهن اهلامشية ، واألعمال احلرفية اليومية اليت ال  تعمل كان

ـ  كل تلك العمالة ، باإلضافة إىل  بميكنها استيعا ام تدين سعر صرف الدينار اللـييب أم
 إىل العديد من غـري الليبـيني  دفع بالعمالت األخرى ، وبروز ظاهرة السوق السوداء مما 

  .رة البالد مغاد
  :الحضر والريف  - 8 – 2 – 1

) 2(يف الشكل البيـاين رقـم    توضيحهو) 19(بالنظر إىل ما جاء يف اجلدول رقم 
االرتفاع ، ففي الفتـرة   يف ليبيا تأخذ اجتاهاً عاماً حنو )∗( يالحظ أن نسب النمو احلضري

شهدت تراجعاً إىل  1973 - 1964 الفترة، وخالل % 16.5بلغت  1964و  1954ما بني 
، يف حني شهدت نسبة الزيادة ذروا السكان معدل منو ن تراجع ، وهو ناجم ع% 12.3

، وهي الفترة اليت ارتفع فيها معدل النمو السـكاين ،   1984و 1973يف العقد الفاصل بني 
هدت بداية الطفرة النفطية ، وارتفاع عائداته ، وزيادة اهلجرة من املناطق الريفيـة إىل  وش

  .املدن ، وانتشار املدن اجلديدة 
يتطور سكان احلضر مبعدل منو مستمر ، وسريع ، ومتواصل ، بل جنـده يزيـد   

نسمة ، فيما كان  269568إىل  1954حيث وصل عددهم سنة سرعةً من تعداد آلخر ، 
  مل يعط تعريفاً واضحاً للحضر والريف ، ((هذا التعداد نسمة ، و 819305ع سكان جممو

  
  توزيع السكان في ليبيا بين )19(جدول رقم 
  1995 – 1954 ودرجة االستقرار  ريف وحضر

  1995  1984  1973  1964  1954  سنوات التعداد
  85.0  75.4  60.2  25.0  20.0  %حضر  
  15.0  24.6  39.8  75.0  80.0  %ريف  

  99.9  99.9  96.2  78.1  74.0  %مستقرون  
  00.1  0.1  3.2  9.5  18.0  %شبه رحل 
  00.0  0.0  0.4  12.4  8.0  %رحل  

                                                
يقصد بالنمو الحضري نمو سكان المدن وتطور مورفولوجيتها ، ويتم ذلك بالتركيز على دراسة عنصرين مهمين أولهمـا   )∗(

دراسة استخدام األرض داخل المدن ، يكون التركيز هنا على العنصـر   السكان من حيث النمو والتركيب ، والهجرة ، وثانيهما
  .األول 
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  00.0  0.0  0.2  00.0  00.0  %غير مبين  
  . 19، ص  1959، طرابلس  1954وزارة االقتصاد الوطني ، تعداد السكان  -:  المصدر                               

  .  66، طرابلس ، ص  1973مصلحة اإلحصاء و التعداد ، تعداد السكان  -                                         
  . 5، ص   1999الهيئة الوطنية للمعلومات ، كتيب الجيب اإلحصائي ، طرابلس ،  -                                         

احلياة طابع احلضرية وحـدد عـدد    بل حدد جمموعة من املدن الرئيسة اليت تأخذ فيها
  واعتربت% 20سكاا على أم ميثلون السكان احلضر فبلغت نسبتهم من إمجايل السكان 
، كمـا أن  %80هذه النسبة سكاناً حضراً ، وبذلك فإن سكان الريف يكونون نسـبة  

% 25فكانـت   1964املالحظة نفسها تتكرر ومل تتغري هذه النسبة كثرياً يف تعداد سـنة  
نسـمة ،   622700، وبلغ عدد السكان احلضـر   )1( ))هم سكان الريف  %75حضراً و

فقـد   )*( 1973النتائج النهائيـة لتعـداد   ، أما نسمة  941669ووصل سكان الريف إىل 
، بينمـا  % 60.2بنسبة بلغت نسمة  1165388أن عدد  سكان احلضر قد بلغ  تضحأو

   .% 39.8نسبتهم حوايل نسمة  1083869 ما جمموعهكان عدد املقيمني يف الريف 
أن عدد احلضر من السكان املقـيمني   (**) 1984بينت نتائج التعداد العام للسكان 

 895928، بينما كان الريفيون منهم % 75.4نسمة ميثلون ما نسبته  2746648يف ليبيا بلغ 
م ، حيث يتضح ارتفاع السكان احلضر الذين شكلوا عـا % 24.6نسمة ، ونسبتهم بلغت 

، بزيـادة يف السـكان   % 39.8بينما نسبة من يقيمون يف الريف % 60.2ما نسبته  1973
، ويعزى ذلك إىل أن هذه الفترة شهدت تدفق أعداد % 14.2احلضر وصلت إىل ما نسبته 

كبرية من السكان إىل املناطق احلضرية، والتوسع يف إنشاء املدن اجلديدة ، وتوسيع القائم 
  .منها 

  )2(شكل رقم 
  1995 - 1954توزيع السكان حسب درجة االستقرار من سنة  

                                                
  . 345، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، مصدر سابق ، ص ) السكان(منصور الكيخيا ،  - 1
إذ ال يوجد تعريف واحد نظراً لتعدد تعريف السكان الحضر والريف المستخدمة في التعدادات الوطنية في كل دول العالم ،   )*(

وفق بعض المعايير العامة في ليبيـا   1973مستوى الدولي ، حيث حدد الفاصل بين الحضر والريف في تعداد المعترف به على 
فاسـتقر  .. بدورها إلى مجموعة من المحالت  تتوزعفرعاً بلدياً وقت إجراء التعداد التي  156بلدية مجزأة إلى  46المقسمة إلى 
اعتبار الجزء الداخل ضمن حدود مخططات اإلسكان المعتمدة لمقر رئاسة البلديات وفروعها حضراً بصرف النظر عن  الرأي على

لمزيد من التفصيل ينظر النتائج النهائية . حجم السكان المقيمين في هذه المناطق وطبيعة نشاطهم ، أما ما عدا ذلك فقد اعتبر ريفاً 
  . 3، ص  1973لزاوية ، للتعداد العام للسكان ، محافظة ا

التي ُأعيد تصنيفها  1973التعريف السابق مستثنياً المحالَّت التي كانت مقسمة إلى حضرٍ وريف في تعداد  1984اعتمد تعداد ) (∗∗
إما حضراً أو ريفاً حسب نسبة عدد السكان فيها ، فإذا كانت نسبة عدد السكان الذين يقيمون في الجزء الحضري منها أكثر مـن  

نتائج التعداد العـام  : لمزيد من التفصيل ينظر . نسبة السكان الذين يقيمون في الجزء الريفي اعتبرت حضراً والعكس بالعكس 
  .  23، ص  1984للسكان ، بلدية الزاوية ، 
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  ) . 19(إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول رقم : المصدر                   

 4114212أن عدد السكان احلضر بلغ  )∗( 1995أوضحت نتائج التعداد العام لسنة 
نسمة  684823، فيما وصل عدد السكان يف الريف حوايل % 85.7نسمة ميثلون ما نسبته 

، حيث تغريت أعداد املقيمني لكال النوعني لصاحل احلضـر حبـوايل   % 14.3بنسبة بلغت 
  .تقريباً % 10.0

يف  السكان املقـيمني أن عدد  2003 – 2002أشار املسح االقتصادي واالجتماعي 
    من إمجايل ، يف الوقت الـذي  % 85.7 بةنسمة بنس 5131349بلغ حوايل  املناطق احلضرية

، وقد سبقت اإلشـارة  % 93.0نسمة بنسبة بلغت  783767بلغ فيه عدد القاطنني الريف 
  .إىل أن متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة متقارب يف الريف واحلضر 

  

معدالت منو السكان ومعدل منوهم احلضري منذ  أن) 20(اجلدول رقم  يتبني من
إذا يتضح أن معدل منو السكان احلضر يفوق معدل النمـو   2003وحىت سنة  1954عام 

  كبريالسكاين للفترة نفسها مما يؤكد أن معدالت اهلجرة من املناطق الريفية تزداد بشكل 
  عدد السكان الحضر والريف ومعدل النمو) 20(جدول رقم 

  2003 – 1995 – 1984 – 1973 – 1964 – 1954الحضري ومعدل نمو السكان للسنوات 

                                                
سمة يعد ن 5000ما يفسر ارتفاع نسبة الحضر وزيادة معدل النمو الحضري راجع إلى اعتماد أن كل تجمع فاق عدد سكانه  )∗(

تم تحديده لتوضيح التجمعات الحضرية ، والمناطق الريفية خالل  كمعيار ذا العدد ُأخذَوه، حضراً التي يزداد عددها في كل فترة 
  . 2003 – 2002، واستند عليه المسح االقتصادي واالجتماعي  1995 عامتعداد 
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  %معدل السكان   %معدل نمو الحضر   المجموع  الريف  الحضر  السنة
1954  269568  819305    1088873  8.7  3.7  
1964  622700  941669  1564369  

8.9  4.1  
1973  1165368  1083869  2249237  

6.7  4.5  
1984  2746648  895928  3642576  

3.7  2.9  
1995  4114212  684824  4799036  

2.8  1.7  
2003  5131349  349538  5480887  

المسـح االقتصـادي واالجتمـاعي          . ، صفحات مختلفـة   1995 – 1984 – 1973 – 1964 – 1954السكان  تنتائج تعدادا: المصدر 
  .الخصائص الديموغرافية ، صفحات مختلفة  – 2003 – 2002

فيما ارتفع معدل منـو  % 3.7ان معدل النمو السكاين ك 1964 – 1954ففي الفترة ما بني  
،  1973 – 1964ما بني % 4.1معدل منو السكان إىل  فيما بلغ، % 8.9السكان احلضر إىل 

شـهد   1984 – 1973، وخالل الفترة ما بني % 8.9معدل منو السكان احلضر إىل  صلوي
، % 6.7ضري تراجعاً إىل وسجل النمو احل% 4.5معدل النمو السكاين أعلى معدالته وبلغ 

وبلغ معـدل  ،  1995 – 1984خالل املدة ما بني % 2.9تراجع معدل النمو السكاين إىل و
 إىلمعدل النمو السكاين  تراجع 2003 – 1995يف الفترة ما بني و، % 3.4النمو احلضري 

ة هذا التطور يف نسب ،% 2.8يف معدل منو السكان احلضر ليصل إىل  اخنفاضيقابله % 1.7
السـكاين يف املـدن    التركـز سكان احلضر على حساب املناطق الريفية يعود سببه إىل 

واملراكز العمرانية ، فمن املعروف أن حركة الرتوح من الريف بدأت يف بداية اكتشـاف  
تتركز يف األسـاس يف املراكـز   النفط وتصديره وظهور عائداته يف شكل خطط تنموية 

 متكنت من جذب أعداد كبرية من املهاجرين إليها لتوفر احلضرية والتجمعات الكبرية اليت
تساوي اخلـدمات أصـبح     إنغري اخلدمات فيها أكثر مما هو عليه يف املناطق الريفية ، 

   .وهو ما حد من نسبة منو السكان احلضر  متقارب
  : التركيب السكاني في ليبيا – 3 – 1

اليت ميكن قياسها ، وتشـمل   جمموعة الصفات السكانيةيقصد بالتركيب السكاين 
، ) األميـة والتعليم نسبة (، واألسري ، والتعليمي ) اجلنس(العمري ، والنوعي  بكيرالت

  .واحلالة الزواجية  ،) اإلثنولوجي(واللغوي  ،واملهين ، والديين ، والعرقي 
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إذ له عالقة مهمة ومباشرة بتوزيـع   ، ودراسة تركيب السكان ذات أمهية خاصة
وهم ، فالتكوين النوعي والعمري يعترب من أهم العوامل املؤثرة يف كـل مـا   السكان ومن

فئات العمر بني السكان ونوعهم حيـدد   توزيعوللسكان ،  حيدث من تغريات دميوغرافية
تطورهم ومعرفة ما ميلكه البلد من موارد بشرية ، كما يؤثر على اجتاه اخلصوبة ومقـدار  

ارتباط وثيق بالقوة اإلنتاجية العاملة من ري على اهلجرة ملا له الزيادة الطبيعية ، أيضاً له تأث
  .يف اتمع 

  :التركيب العمري  - 1 – 3 – 1 
كبرية يف الدراسات السـكانية  ذا النوع من التراكيب السكانية دراسة هأمهية تعد 

،  قصد التعرف على القوة اإلنتاجية للسكان ، ومعرفة اجتاه منوهم العام وطبيعـة احليـاة  
األوضاع الصحية ا ما ينتج عنـه  فاتمعات اليت تتميز بارتفاع معدل املواليد ، وتدين 

ِقأمد احلياة ألفرادها ، وتتصف بوجود نسبة عالية من صغار السن ، وتدين أعـداد  ص ر
ـ  العكس كبار السن ، بينما يالحظ بة املئويـة املنخفضـة يف   على اتمعات ذات النس

صـغار  فئة كون ، ويرتفع فيها مستوى املعيشة ، وتع برعاية صحية جيدة ، وتتمتاملواليد
فـاتمع   (( ، ، وتزيد نسبة كبار السن ومن هم يف مرحلة الشباب منخفضة اًالسن نسب

ويشكو مـن قصـر   ، الذي يتميز بارتفاع نسبة املواليد يعاين من سوء األحوال الصحية 
ذلـك  ويندر فيه كبار السن ، وعلـى نقـيض    ، يكثر فيه الصبية املراهقونو، األعمار 

، ويتمتع بارتفاع مسـتوى املعيشـة   ، اتمع الذي اخنفضت فيه نسبة املواليد منذ فترة 
املراهقني فيه منخفضة نسبياً مع ارتفاع يف نسبة كبار السن ، وفيما بـني  نسبة جند أن و

 تؤثر  العوامل اليتة من احلاالت الوسط ، واهلجرة ال شك من بنيلالنقيضني توجد سلس
  .  )1)) (يف التركيب العمري للسكان

الـيت  سـنة   15توضح نتائج تعدادات السكان ارتفاع نسبة فئة صغار السن دون 
 1973وزادت يف سنة ،  %44.0إىل  1964، وارتفعت يف % 38.5حوايل  1954بلغت عام 
 واصلت اخنفاضها يفبينما  ،% 49.86حىت  1984، واخنفضت قليالً سنة % 52.0ما نسبته 

حسـب املسـح    %34.1لتصـل يف هبوطهـا إىل   ، % 39.05ته نسبما إىل  1995تعداد 
ة يعـود يف  نس 15ما دون فئة يف خنفاض هذا اال ، 2003 – 2002االقتصادي واالجتماعي 

                                                
  . 121، ص  1979ربية ، بيروت ، عبدالفتاح وهيبة ، في جغرافية السكان ، دار النهضة الع – 1
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الواردة يف اجلدول رقـم  كما تشري البيانات ، األساس للتراجع امللحوظ يف عدد املواليد 
زمين ترتيب الالسنة بلغت حسب  64 –15نسبة من هم يف سن العمل ما بني إىل أن ) 21(
السكان من  ا بقيةأم، % 61.6 ، %57.05، % 47، % 44.4، % 50.2،  %55.3تعدادات لل

،  %5.2و ، % 5.2و ،  %6.2النسب اآلتية على التـوايل   اسنة فشكلو 65هم فوق سن 
  .نفسها التعدادات  %3.4و ،  %3.6و ،  4.2%

  2003 - 1954من  عمرتوزيع النسبة المئوية لفئات ال )21(جدول رقم 
  السنوات

  فئات السن
  

1954  
  

1964  
  

1973  
  

1984  
  

  
1995  

  
2003  
  

0   - 14  38.0  44.0  52.0  49.86  39.06  34.1  
15  - 64  55.3  50.2  44.4  47.0  56.05  61.6  
  4.3  5.05  4.2  5.2  5.2  6.2  فما فوق 65

  :عمل الباحث بالرجوع إلى  : المصدر           
  . ، صفحات مختلفة 1995 – 1984 – 1973 – 1964 – 1954تعداد السكان لسنوات   - 1                              
  . 20، ص  2003 – 2002المسح االقتصادي واالجتماعي   -2                              

سنة أي الفئـة الـيت    64 – 15بني  ما ميكن مالحظته هو سيطرة الفئة العمرية ما
تعتمد عليها البالد يف العمل واإلنتاج اليت عرفت منواً متواصالً منذ بداية النصف الثـاين  

، حيث شهدت بعض التراجع 1984 – 1973من القرن العشرين باستثناء املدة الفاصلة بني 
ـ  ، غري أا عاودت النمو من جديد منذ مطلع التسعينيات  أن  1995داد وقد أظهـر تع

،  2003خالل سنة % 61.6من مجلة السكان ، وارتفعت إىل  %56.06نسبتها وصلت إىل 
وهو بطبيعة احلال نـاتج  ، سنة  15هذه كانت بالفعل على حساب فئات السن ما دون 

: القول عن تراجع النمو السكاين الذي بدأ ملحوظاً منذ مطلع التسعينيات ، كما ميكن 
غري أن عددها يف تزايد هي األخرى  ،سنة يف ثبات تقريباً  64سن ن نسبة من هم فوق إ

  .أعداد السكان  ةمقارنة بعدد السكان متاشياً مع زياد
  

حـول توزيـع    1995عن تعداد الناتج ) 22(جاء يف اجلدول رقم باستعراض ما 
سنة الـيت شـكلت نسـبة     14 – 10فئات السن يتضح ارتفاع نسبة الفئات العمرية من 

  ت ـبة بلغـسنة وبنس 19 – 15وكذلك من ،  9 – 5من إمجايل السكان ، ومن  13.33%
  )22(جدول رقم 

  1995حسب فئات العمر الليبيين العددي والنسبي للسكان  التوزيع
  

  فئات العمر
  من مجموع السكان الليبيين%   عدد السكان

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور
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0 – 4  279463  268451  546914  6.34  6.12  12.46  
5 – 9  294803  287447  582250  6.72  6.55  13.27  
10 – 14  297076  288023  585099  6.77  6.56  13.33  
15 – 19  295320  287152  582472  6.73  6.54  13.27  
20 – 24  256157  250370  507527  5.86  5.70  11.56  
25 – 29  196540  193843  390383  4.48  4.41  8.89  
30 – 34  144839  141383  286222  3.30  3.22  6.52  
35 – 39  100492  96063  196555  2.29  2.19  4.48  
40 – 44  66093  66628  132721  1.50  1.52  3.02  
45 – 49  63245  63948  127193  1.44  1.46  2.90  
50 – 54  56118  48057  104456  1.28  1.10  2.38  
55 – 59  52221  46057  98278  1.19  1.05  2.24  
60 – 64  41414  36821  78235  0.94  0.84  1.78  
65 – 69  35856  33366  69222  0.81  0.77  1.58  
70 – 74  23189  21648  44837  0.53  0.49  1.02  
75 – 79  13504  13397  26901  0.31  0.30  0.61  
80 – 84  8036  8509  16545  0.18  0.20  0.38  

   +85  6713  7214  13927  0.15  0.16  0.31  
  100.00  49.18  50.82  4389739  2158660  2231079  المجموع

  . 42، ص  1995الهيئة الوطنية للمعلومات ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ، : المصدر    

سنوات يف املرتبة الرابعة مشكلة  4 – 0منهما ، مث جاءت الفئة العمرية من لكل % 13.27
سـنة   24 – 20ة العمرية ما بني مما يعطي قاعدة عريضة هلرم السكان والفئ% 12.46نسبة 
 25، مث تأخذ النسب يف التراجع لباقي فئات السن ، فالفئة العمرية ما بني % 11.56بنسبة 

، %  6.5تتجاوز نسبتهم  سنة مل 34 – 30ومن هم يف سن ما بني ،  %9.0سنة بلغت  29 –
 40سـن   سنة ، أي أن من هم دون 39 – 35ملن هم يف سن ما بني  %4.5وتراجعت إىل 

سنة فمـا   40من هم يف سن نسبة ومن مجلة السكان % 83.78سنة بلغت نسبتهم قرابة 
 1995للسكان الليبيني سنة وفق هذه املعلومات اإلحصائية والتوزيع النسيب %  16.22فوق 

يطلق عليهم صفة اتمع السكاين الشاب ، وجتدر اإلشـارة إىل أن ارتفـاع   (( ميكن أن 
سنة يؤدي إىل اخنفاض حجم القوى العاملة ،  4 – 0فئة العمرية ما بني نسبة السكان يف ال

األمر الذي أدى إىل فتح اال واسعاً أمـام العمالـة   ... وزيادة معدل اإلعالة يف اتمع 
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كما أن زيادة معدل اإلعالة .... العربية واألجنبية للمساعدة يف عملية التنمية االقتصادية 
  .  )1)) (يواملستوى االجتماع، األسري  ىاملستويضع أعباء مالية على 

تبني هذه النسب للوهلة األوىل أا تشكل حمالً ثقيالً على الفئات العمرية الـيت  
هي يف سن العمل ، وتتطلب توفري خدمات كثرية ومتنوعة كاملـدارس ودور احلضـانة   

اصة الفئة العمرية مـا  ورياض األطفال واملرافق الصحية األولية كاألمومة والطفولة ، وخب
دون اخلامسة من العمر ، كما توضح باقي النسب أن اتمـع يف ليبيـا هـو جمتمـع     

هم يف  %5.06استهالكي ينضوي أكثر من ثُلث أفراده يف السن غري املنتجة ، وأن حوايل 
 % 44.0أي أن من هم خارج طاقة العمل واإلنتاج تفوق نسبتهم ،  سنة 65سن ما فوق 
سنة سـتكون بعـد    15 السكان الليبيني ، غري أن هذه األعداد اليت دون سن من إمجايل

كبرية من اليد العاملة الـيت   اًتوفر أعدادسنوات طاقة جاهزة للعمل  مرور أكثر من مثاين
تعترب البالد يف أمس احلاجة إليها مىت مت إعدادها اإلعداد اجليد وتكوينها مهنيـاً وعلميـاً   

  .هام بدل اآلالف من العمالة  األجنبية تسلم املتلتسد ثغرة و
التوزيع العددي لفئـات السـن   ) 23(التقديرات الواردة يف اجلدول رقم  توضح
بينمـا  ، سـنوات   4 – 0أن هناك تراجعاً لفئة السن ما بني  2005 – 1995للسنوات من 

،  بعض التراجع يف بعض السـنوات  ءفما فوق باستثنا 75 – 5نالحظ منو فئات السن من 
ـ  14 – 0 كما يتضح بعد املقارنة بني بعض سنوات املدة أن الفئات العمرية ما بني ة ـسن

، % 32.63إىل  2002، واخنفضت يف سـنة  % 39.09حوايل  1995كانت نسبتها يف سنة 
سنة فقـد بلغـت    64 – 15، أما الفئات العمرية ما بني  2005سنة % 29.92وتتراجع إىل 

، توايلللسنوات نفسها على ال %66.09وارتفعت إىل % 59.09وزادت إىل % 56.62حوايل 
سنة اليت بلغـت للسـنوات علـى     65بينما يالحظ الثبات تقريباً لفئات السن ما فوق 

، وهذا يشري إىل أن التراجع يف الفئات العمرية األوىل  %3.95، % 3.96،  %3.90الترتيب 
نة ، وهذا ناتج عن تراجع معـدل  س 64 – 15جاء لصاحل منو عدد الفئات العمرية ما بني 

املواليد الذي كان من بني أسبابه تطور الوعي األسري يف حتديد عدد أفـراد األسـرة ،   
  .وتأخر سن الزواج بالنسبة لإلناث 

  2005 – 1995تقدير عدد السكان الليبيين حسب فئات العمر للسنوات  )23(ول رقم جد
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  *1995  فئات العمر

                                                
، الهيئة القومية للبحث العلمي ،  2سبل تحقيقه ، الجزء  –محدداته  –، األمن الغذائي ، أبعاده ) تحرير(صالح األمين األرباح  - 1

  . 563، ص  1996طرابلس ، 
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0 – 4  546914  536552  534432  532320  530218  528123  526035  
5 – 9  582250  593735  596140  598556  600960  603415  605861  
10 – 14  585099  636240  647372  658696  670220  681946  693877  
15 – 19  582472  709554  739139  769957  802060  835504  870341  
20 – 24  507527  660346  697320  736367  777600  821144  867125  
25 – 29  390383  528806  564490  602596  643289  686745  733154  
30 -34  268222  406392  435513  466705  500177  535904  574234  
35 – 39  196555  237479  248160  259364  271123  283463  296417  
40 – 44  132721  153111  156483  159839  163165  166453  169689  
45 – 49  127193  142085  145420  149658  153598  157645  161803  
50 – 54  104458  118161  120772  123436  126127  128932  131764  
55 – 59  98278  111222  114107  117067  120105  123221  126419  
60 – 64  78235  87980  90149  92371  94650  96988  99384  
65 – 69  69222  89285  94007  98944  104102  109492  115119  
70 – 75  44837  50934  52246  53575  54919  56280  57658  

 +75  57373  62637  63793  64975  66181  67412  68676  
  6097556  5882667  5678484  5484426  5299943  5124519  4389739  المجموع

  سنة التعداد )*( . 29، ص  2002صائي ، الكتاب اإلحوالتوثيق الهيئة الوطنية للمعلومات : المصدر  .

من خالل استعراض عدد السكان حسب فئات السن وفق املسـح االقتصـادي   
يتبني أن هناك تغرياً طرأ على ، ) 24(الواردة يف اجلدول رقم  2003 – 2002واالجتماعي 

إذ تشري تلك ،  1995توزيع نسب فئات السن بني السكان على ما كانت عليه يف تعداد 
سـنة   60العمرية باستثناء من هم فوق سن ر تراجع واضح لكل الفئات وظه إىلرقام األ

د تقسيم الفئـات العمريـة إىل   اليت شهدت بعض النمو على حساب باقي الفئات ، وعن
 1870666سنة مثلت ما جمموعـه   14 – 0ا بني ـفئات يتضح أن الفئات العمرية م ثالث

نسمة بلغت  3381064سنة إىل  64 – 15ما بني ، ووصلت الفئات العمرية % 34.1بنسبة 
يتولون مهمة العمل واإلنتـاج ،   حيث تتركز فئات السكان يف الذين ، %61.6نسبتهم 

غري أن ذلك ال يعين توفر القوى املنتجة العاملة حملياً ، باإلضافة إىل وجود النسبة الكبرية 
نسبتهم  سنـة فكانت 65 أما من هم فوق سـن .من هذه الفئات يف مقاعد الدراسة ، 

   . نسمة 229157وعددهم وصل إىل % 4.1
  2003 التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب النوع وفئات العمر )24(جدول رقم 

  من المجموع%   عدد السكان  فئات العمر
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

0 – 4  320683  310064  630747  11.46  11.55  11.51  
5 – 9  319121  306375  625496  11.41  11.42  11.41  
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10 – 14  320025  294398  614423  11.44  10.97  11.21  
15 – 19  311376  288612  599988  11.13  10.75  10.95  
20 – 24  306179  281357  587536  10.95  10.48  10.72  
25 – 29  273147  272395  545542  9.77  10.15  9.95  
30 – 34  228960  254926  483886  8.19  9.50  8.83  
35 – 39  181258  184839  366097  6.48  6.88  6.68  
40 – 44  140352  128212  268564  5.02  4.78  4.90  
45 – 49  81624  83793  165417  2.92  3.12  3.02  
50 – 54  76884  73997  150881  2.75  2.76  2.75  
55 – 59  55422  59114  114536  1.98  2.20  2.09  
60 – 64  53404  45213  98617  1.91  1.68  1.80  
65 – 69  44864  38565  83429  1.60  1.44  1.52  
70 – 74  39601  29977  69578  1.42  1.12  1.27  
75 – 79  24970  18230  43200  0.89  0.68  0.79  
  0.60  0.52  0.68  32950  13880  19070  فما فوق 80

  100.0  100.0  100.0  5480887  2683947  2796940  المجموع
   – 1، الجزء 2003 – 2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي  :المصدر         

  . 20، ص  2004الديموغرافية ، طرابلس  الخصائص                     
  

بفعل ارتفاع معدل  1954امتاز هرم األعمار للسكان الليبيني باتساع قاعدته سنة  
وبالرغم من وجود ،  )3(كما يوضحه الشكل رقم  بة صغار السن ،وزيادة نس، املواليد 

الفئـات الـثالث   ن االتساع يف قاعدة اهلرم كانت تشكله إمعدل مرتفع للوفيات ، إذ 
باإلضافة إىل فئات كبار السن اليت ، يتلو ذلك تراجع يف الفئات املتوسطة العمر  ، األوىل

البالد وحتوهلا من جمتمع متخلف يعتمـد   تتراجع بشكل كبري ، ومع التطور الذي شهدته
على الزراعة البدائية والرعي إىل دولة غنية نامية بفعل الثروة النفطية ومـا تبعهـا مـن    

انعكس على وضعها الدميوغرايف الذي يظهـر   مماحتوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية 
  . يدة واضحاً يف تأثر التركيب العمري للسكان وبروز مالمح دميوغرافية جد

  
  

  )3(شكل رقم 
  1954هرم السكان حسب تعداد 
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  . 23، ص ) 6(، جدول رقم  1954استناداً إلى تقرير التعداد العام للسكان :المصدر 

  
 1973يف هرم السكان فخالل عـام   اًأن هناك تغري يتضحبتتبع نسب فئات السن 

بينما بلغت ، سكان من جمموع ال% 38.6سنوات  9 – 0كانت نسبة الفئة العمرية ما بني 
له الشـكل  فصكما ي من مجلة السكان ،% 44.4سنة  64 – 15نسبة الفئة العمرية ما بني 

سنة فنسـبتهم   65أما من هم فوق سن ،  1973هرم السكان لسنة  لالذي ميث) 4(رقم 
4.2 %.   

  

  

  

  

  

  

  

  )4(شكل رقم 
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  1973هرم السكان حسب تعداد السكان  

          
  . 22، ص ) 21(، جدول رقم  1973النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  اداً إلىاستن: المصدر 

  
) 5(فهرم السكان هلذه السـنة الشـكل   ،  1995تغريت النسب خالل تعداد عام 

، أما فئات اموعة الثانية فارتفعت إىل % 25.7فئات اموعة األوىل إىل يشري إىل تراجع 
، فمن % 4.00فئات اموعة الثالثة وبلغت  يف جعاً طفيفاًارتأن هناك ، ويالحظ % 57.06

األوىل اليت متثـل صـغار   العمرية الفئة  اً يفيتبني أن هناك تراجع 1995خالل نتائج تعداد 
وهو ما يعين أن معدل املواليد بدأ ينخفض انطالقاً من سنة ، سنوات  4 – 0السن ما بني 

طور االجتماعي واالقتصادي الذي متثل يف التوسع أسبابه إىل التتعود ، وميكن أن  1990
، ة الوطنيةيف التعليم ، وخباصة تعليم اإلناث ، وزيادة نسبة العامالت ضمن القوى العامل

وارتفاع عدد املهاجرين من الريف إىل املدينة ، والتطور االقتصادي الذي شهدته األسرة 
  .احلمل  الليبية ، وتأخر سن الزواج ، واستخدام وسائل منع

  
  
  

  )5(شكل رقم 
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  1995هرم السكان لسنة 

  
  . 42، ص ) 16(، جدول رقم  1995استناداً إلى النتائج النهائية للتعداد العام للسكان : المصدر          

أن استمرار التراجع هـو   2003االقتصادي واالجتماعي لسنة  حاملسنتائج شري ت 
ما نسـبته  وىل إىل جمموع السكان ومل متثل إالّ السمة الغالبة على نسبة فئات اموعة األ

وهو امتداد للزيادة اليت بـدأت  ، % 61.76، وفئات اموعة الثانية كونت نسبة % 22.92
سنة فإا ما تزال يف  65، أما فيما يتعلق بالفئات العمرية ما فوق  1995تظهر منذ تعداد 

يوضح تغري قاعدة اهلرم السـكاين  ) 6(الشكل رقم و،  %4.19حملها تقريباً ووصلت إىل 
غري أن ذلك ال يعين ارتفاع نسبة ،  وما قبلها 1995عما كانت عليه يف سنة  2003لسنة 

   .% 34.1صغار السن بل على العكس من ذلك فهي مل تتجاوز 
يف فئات السن مـا  واضحاً أن هناك تراجعاً  ةما ميكن قراءته من التحليل السابق مالحظ

سـنة ،   64 – 15وزيادة يف نسبة من هم يف الفئات العمرية ما بني ،  سنوات 9 – 0بني 
  .سنة تقريباً  65وثبات من هم فوق 

  
  
  
  
  
  

  2003 ي واالجتماعيهرم السكان حسب المسح االقتصاد )6(شكل رقم 
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  ا
  . 20، ص ) 4( ، الجزء األول ، جدول رقم 2003 – 2002استناداً إلى نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي : لمصدرا  

نبيالتوزيع العددي والنسيب للسكان حسب فئـات العمـر   ) 25(اجلدول رقم  ي
، إذ يالحـظ   2003واملسح االقتصادي واالجتماعي لعام  1995العريضة من نتائج تعداد 

من مجلة السكان % 39.05حوايل  1995سنة اليت بلغت سنة  15تراجع نسبة من هم دون 
سنة  15لصاحل الفئة الكربى اليت تضم من هم يف سن  2003سنة  %34.1اليت تقلصت إىل 

  .% 65.9، وأصبحت % 60.95فما فوق اليت كانت 
  2003 - 1995العريضة  ي والنسبي للسكان حسب فئات العمرالتوزيع العدد )25(جدول رقم 

فئات العمر 
  العريضة

1995  2003  
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

أقل من 
  سنة 15

  1870666  910837  959829  1714263  843921  870342  عدد
%  39.01  39.09  39.05  34.3  33.9  34.1  

سنة  15
  فما فوق

  3610221  1773110  1837111  2675476  1314739  1360737  عدد
%  60.99  60.91  60.95  65.7  66.1  65.9  

  5480887  2683947  2796940  4389739  2158660  2231079  عدد  المجموع
%  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

  . 20، الجزء األول ، ص  2003 – 2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،المسح االقتصادي واالجتماعي : المصدر     

  :الخالصة 
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أن هناك اخنفاضاً واضحاً يف معدل النمو واالجتاه السائد حنو التحول مما سبق بني تي
إن نسبة النساء الالئي يواظنب على استعمال موانع احلمـل قـد    إىل تنظيم األسرة ، إذ

،  2002كما أورده تقرير التنمية اإلنسانية العربية سنة ،  %40.0حوايل  2002بلغت سنة 
وما واكبه مـن  ، وهو مؤشر يؤكد أن املستوى الذي أصبحت عليه املرأة واألسرة تطور 

ختلفة ، وزيادة أعداد السـكان احلضـر ،   زيادة معدل التحاق اإلناث مبراحل التعليم امل
وتأخر سن الزواج ، وسواها من العوامل اليت ظهرت يف اتمع اللييب وعملت على احلد 

  .سنة  64 – 15من منو السكان ، كما يشري إىل زيادة أعداد من هم يف سن العمل ما بني 
مروراً  1954بسنة سنة تقريباً بداية  50ملدة بالنظر إىل أهرامات السكان للسنوات 

رأ على تركيـب هـرم   يتبني أن هناك تغرياً ط 2003وأخرياً سنة  1995فعام  1973بعام 
فرقـاً  ضح أن هناك وت 1973وسنة  1954، فاملقارنة بني سنة هلذه الفترة السكان يف ليبيا 

سنة زادت  15فالفئات العمرية ما دون ،  يف نسب فئات العمر إىل عدد السكان اإلمجايل
مبعىن أن أكثر من نصف عدد السكان هم ،  1973سنة % 51.4إىل  1954سنة % 38.5 من

سنة الذي يعد نتاج الزيادة السكانية السريعة نظراً الرتفاع مستوى اخلصـوبة ،   15دون 
بدأ يظهر من خالل نتائج تعداد السكان لسنة  االخنفاض، غري أن وتراجع نسبة الوفيات 

، ويظهر جلياً تدين نسبة % 50تراجعت نسبتهم قليالً إىل  سنة 15فمن هم دون ،  1984
%  34.1حىت تصـل إىل   2003سنة تدنياً  أكثرو% 39.05إىل حوايل  1995هذه الفئة سنة 

هذا التراجع ميكن مالحظته من خالل مقارنة أهرامات السكان السابقة اليت تـبني تغـري   
  .قاعدة اهلرم السكاين 

  :ي التركيب النوع - 2 – 3 – 1
للسكان يف أي جمتمع إىل توضـيح   )∗( تعود أمهية معرفة ودراسة التركيب النوعي

املالمح الدميوغرافية للدولة ذكوراً أو إناثاً ، فطبيعة املرأة غري طبيعة الرجل ، وما حيتاجـه  
الذكور خيتلف عن متطلبات اإلناث ، ونوع األعمال اليت يؤديها الرجال ال تتناسب مع 

نساء القيام به ، لذلك فتحديد نسبة النوع يف اتمع مهـم عنـد رسـم    ما تستطيع ال
اخلطط، وبناء السياسات ، وحتديد ما يتطلبه عنصرا السكان ، الذكور واإلناث ، مـن  

أنثى ممـا يعـين    100لكل  106 – 104فعند امليالد تتراوح نسبة النوع ما بني ، خدمات 
من اإلناث ، غري أن هـذه النسـبة تأخـذ يف     ا يقابلهمارتفاع عدد املواليد الذكور عم

                                                
النسبة تعرف بنسبة النـوع أو النسـبة    من اإلناث ، هذه 100يعني هذا النوع من التراكيب السكانية نسبة الذكور إلى كل  )∗(

 . 100النوعية، وتظهر من ناتج قسمة عدد الذكور على عدد اإلناث مضروباً في 
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التراجع يف فئات السن التالية نظراً الرتفاع معدل الوفيات بني الذكور عنه يف اإلنـاث ،  
وهذه ظاهرة دميوغرافية تعيشها كل اتمعات ، ويبدو أا مرتبطة بعوامـل بيولوجيـة   ((

ة مقارنة مع اإلناث ، كمـا  تقلل من مقاومة الذكور يف األعمار املبكرة ألمراض الطفول
أن أعداد املواليد الذكور تزيد على املواليد اإلناث كظاهرة طبيعية يف معظم احليوانـات  
الثديية واإلنسان من بينها ، ومن املؤكد أن معدالت وفيات الرضع الذكور تفوق مثيلتها 

  .  )1)) (من اإلناث 
حسب فقد كانت فق التعدادات وع بني السكان الليبيني وأما فيما يتعلق بنسبة الن

 100ذكر لكـل   108أنثى ، وارتفعت قليالً إىل  100ذكر لكل  107حوايل  1954تعداد 
،  1973أنثى عام  100ذكور مقابل  106 إىلاخنفضت نسبة النوع ، مث  1964أنثى يف عام 

 1995، بينما تراجعت إىل أدناها يف عـام   1984أنثى عام  100ذكور مقابل  104إىل و
تبني  1984، وحسب تعداد أنثى  100ما مقابل  103بلغت ني أا بي) 26(فاجلدول رقم 

  فترتفع يف طرابلس  ((أن هذه النسب غري ثابتة من مكان إىل آخر ومن سنة إىل أخرى 
  )26(جدول رقم 

  1995 )أنثى 100ذكور لكل (نسبة كل من الذكور إلى اإلناث حسب فئات السن 
  44-40  39-35  34-30  29-25  24-20  19-15  14-10  9-5  4-2  فئة العمر

  99  104  102  101  102  102  103  102  103  أنثى 100ذكر
  

  85+   84-90  79-75  74-70  69-65  64-60  59-55  54-50  49-45  فئة العمر
  93  94  100  107  107  112  113  115  98  أنثى 100ذكر

  . 42، ص  1995ة لتعداد السكان الهيئة الوطنية للمعلومات ، النتائج النهائي: المصدر    

يف  101، ويف أوبـاري   104بينما تقل يف اخلُمس و غريان إىل  106وبنغازي إىل حوايل 
يف مرزق ، وهذا دليل على أن املهاجرين إىل املراكز العمرانية الرئيسة يف البالد  99مقابل 

، مشكلة كبرية كور على اإلناث ليستمن الشباب الذكور ، وأن ظاهرة زيادة نسبة الذ
  . )2)) (كما لو كانت نسبة اإلناث أكثر من الذكور 

  

نسب توزيع اإلنـاث إىل  والتركيب النوعي للسكان أن  1995نتائج تعداد  تشري
إىل  1995فقد بلغ عدد الذكور يف ليبيـا سـنة   ، متقارب الذكور حسب فئات العمر 

                                                
 . 415فتحي أبوعيانة ، جغرافية السكان ، مرجع سابق ، ص  - 1
  . 99، ص  1981حسن الساعاتي ، عبدالحميد لطفي ، دراسات في علم السكان ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  – 2
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، بينمـا بلـغ   % 50.8 يبينيالل السكان جمموعإىل  مذكراً كانت نسبته 2231079حوايل 
ملة السكان الليبيني ، أي أن من ج% 49.2بنسبة بلغت أنثى  2158660عدد اإلناث قرابة 

يتضح أن النسبة حتافظ علـى مسـتواها    كما، هناك تقارباً يف التوزيع العددي للنوعني 
 100 ذكر لكل 102 - 103سنة اليت تراوحت بني  24حىت  0تقريباً ما بني فئات السن من 

 29 - 25أنثى عند فئة السـن   100ذكر مقابل  101أنثى ، مث تأخذ يف التراجع لتصل إىل 
، أنثـى   100ذكـر لكـل    104إىل  39 – 35تصل عند فئة السن حىت ود ارتفاعها التع

أنثى لفئات السن مـن   100ذكر لكل  104إىل  101فاملالحظ أن النسبة تراوحت ما بني 
 44 – 40عترب مقبوالً ، إالّ أن هناك تراجعاً كبرياً عند فئيت السن سنة وهذا املعدل ي 39 – 0

سنة حيث سجلت النسبة اخنفاضاً يف نسبة الذكور إىل نسبة اإلناث اليت  49 – 45 سنة و
يالحظ االرتفاع حني أنثى على التوايل ، يف  100ذكراً لكل  98وذكراً  99تراجعت إىل 

أنثـى ،   100ذكـر مقابـل    115سـنة إىل   54 – 50املفاجئ والشديد لتصل عند الفئة 
سـنة   64 – 60أنثى ، وعند الفئة  100ذكر لكل  113سنة  59 – 55وبالوصول إىل الفئة 

أنثى ، غري أن هذا الوضع يعاود االخنفاض فيكـون عنـد    100ذكراً لكل  112سجلت 
وى النسب أنثى ، مث تتسا 100ذكر لكل  107سنة حىت  74 – 70 سنة و 69 – 65الفئتني 

مـن  تعاود النسبة اهلبـوط  بعدها سنة  79 – 75بني الذكور واإلناث عند الفئة العمرية 
أمـر طبيعـي   ، وهو أنثى  100ذكر لكل  93تصل إىل أدناها وسنة  80بعد سن جديد 

ا يعين اخنفاض متوسـط العمـر للـذكور ،    مملزيادة متوسط عمر اإلناث عن الذكور 
  .وارتفاعه عند اإلناث 

أن فئات العمر العريضة قـد   2003 – 2002 املسح االقتصادي واالجتماعيأوضح 
فقـد  ،  1995سنة عما كانت عليه سـنة   15من حيث نسبة النوع ملن هم دون  تتغري

 %39.1عند اإلناث إىل حـوايل  و، من مجلة الذكور  % 39.0بلغت نسبة الذكور حوايل 
للنـوعني علـى    %33.9وإىل  %34.3إىل  2003، بينما تراجعت سنة من جمموع اإلناث 

للـذكور ،  % 61.0قرابة  1995ة نسنة فكانت نسبتهم س 15التوايل ، أما الذين هم فوق 
 %66.1للـذكور وإىل   %65.7إىل  2003لإلناث ، يف حني أا ارتفعت يف عام %  60.9و

لإلناث ، حيث يتضح أن االخنفاض يف فئات السن الصغرية قابله ارتفـاع يف الفئـات   
عمرية الكبرية ، هذا مع مالحظة أن هناك ميالً حنو زيادة حمدودة يف نسـبة اإلنـاث يف   ال

وتفسري ذلك ميكن إرجاعه إىل أن اإلناث يتمتعن بأمد حياة أطـول مـن   ، الفئة الثانية 
  .الرجال 
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من خالل مقارنـة  أيت تفصيل احلديث عن تغري نسبة النوع حسب فئات العمر ي
 ،الفئات العمرية ، إذ تتضح الزيادة يف جلّ 2003 – 1995 سنيت نيالنسبة بني النوعني ما ب

ـ  4 – 0فالفئة العمرية مـن  ، يوضح التغري ما بني السنتني ) 27(فاجلدول رقم  وات ـسن
 1995سـنة  % 6.1د اإلناث ـمن مجلة السكان بينما عن %6.3كانت نسبة الذكور فيها 

، أمـا الفئـات    2003لإلناث سنة  %11.5لدى الذكور وإىل  %11.5اليت ارتفعت إىل 
سنة فكانت نسـبتها للـذكور    24 – 5العمرية اليت تعد يف سن الدراسة والواقعة ما بني 

% 44.9لتصـبح   2003، وتغريت هذه النسب يف  1995يف سنة  %25.4ولإلناث  26.0%
، وهذا مؤشر يوضـح ارتفـاع نسـبة     %43.6للذكور أما لإلناث فارتفعت أيضاً إىل 

سـنة وصـلت    25من الذكور الذين هم يف سن الدراسة ، أي أن من هم دون  الشباب
من مجلـة   %55.2من مجلة الذكور ، يف حني بلغت نسبة اإلناث حوايل  %56.4نسبتهم 

يف  سنة ، وبالتايل ترتفع نسبة هذه الفئة إىل بـاقي األعمـار ،   25اإلناث من هن دون 
  حــني أن 

  2003و  1995لسكان حسب فئات العمر التوزيع النسبي ل )27(جدول رقم 
  

  فئات العمر
  2003النوع من المجموع %   1995النوع من المجموع % 

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور
0 – 4  6.34  6.12  12.46  11.46  11.55  11.51  
5 – 9  6.72  6.55  13.27  11.41  11.42  11.41  
10 – 14  6.77  6.56  13.33  11.44  19.97  11.21  
15 – 19  6.73  6.54  13.27  11.13  10.75  10.92  
20 – 24  5.86  5.70  11.56  10.95  10.48  10.72  
25 – 29  4.48  4.41  8.89  9.77  10.15  9.95  
30 – 34  3.30  3.22  6.52  8.19  9.50  8.83  
35 – 39  2.29  2.19  4.48  6.48  6.88  6.68  
40 – 44  1.50  1.52  3.02  5.02  4.78  4.90  
45 – 49  1.44  1.46  2.90  2.92  3.12  3.02  
50 – 54  1.28  1.10  2.38  2.75  2.76  2.75  
55 – 59  1.19  1.05  2.24  1.98  2.20  2.09  
60 – 64  0.94  0.84  1.78  1.91  1.68  1.80  
65 – 69  0.81  0.77  1.58  1.60  1.44  1.52  
70 – 74  0.53  0.49  1.02  1.42  1.12  1.27  
75 – 79  0.31  0.30  0.61  0.89  0.68  0.79  

  0.62  0.52  0.68  0.69  0.36  0.33  فما فوق – 80
  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

  . 42، ص  1998، طرابلس  1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  -:المصدر             
  . 20، ص  2004، الجزء األول ، طرابلس  2003 – 2002االقتصادي واالجتماعي ـــــــــــــ ، نتائج المسح               

تتوىل إعالة بـاقي  و سنة واليت تعد القوة العاملة املنتجة 64 – 25الفئات العمرية ما بني  
مـن مجلـة    %16.4عند الذكور حوايل  1995الفئات العمرية ، فقد بلغت نسبتها سنة 
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إىل  2003زادت هذه يف عام النسبة ، وقد  %15.8إىل  الذكور فيما وصلت نسبة اإلناث
لدى اإلناث ، يف حني ارتفعـت نسـب    %41.0عند الذكور ، وبلغت  %39.0حوايل 

لـدى   2003سنة % 4.6إىل  1995سنة % 2.0سنة من  64 سن الفئات العمرية اليت تفوق
سـبة النـوع   هذا الـتغري يف ن ،  %3.8لتصبح حوايل  %1.9الذكور ، أما اإلناث فبلغت 

الـذي بلـغ    2003حسب الفئات العمرية واكبه تغري يف إمجايل عدد الذكور يف عـام  
% 49.0من مجلة السكان ، فيما كانت نسبة اإلناث % 51.0نسمة بنسبة بلغت  2796940

  .نسمة  2683947ووصل عددهن إىل 
  : التركيب األسريو ةالحالة الزواجي - 3 – 3 – 1
  :الزواجية  الحالة - 1 – 3  – 3 – 1

 تعا إحدى خصائص السكان را)∗(ف بأفوق سن معينـة عـن    ، وجتمع بيانا
، املتزوج أو املتزوجـة ،   )العزاب( يسبق هلم الزواج من ملطريق مجع معلومات تتضمن 

   .أو األرملة ، املطلق أو املطلقة ، األرمل 
ه التعدادات واإلحصاءات تشري الدراسات السكانية املبنية أساساً على ما توصلت إلي

بني نسب السكان املتزوجني ، والعزاب ،  اًوتفاوت اًاحليوية من نتائج إىل أن هناك اختالف
واألرامل من الذكور واإلناث من جمتمع آلخر ، كما أن نسبة املواليد تتـأثر   ، واملطلقني

سـنة ،   49 – 15بدرجة كبرية بنسبة اإلناث املتزوجات الالئي يف الفئات العمرية ما بني 
فبعضـها يفضـل   ، وللعادات والتقاليد السائدة يف أي جمتمع تأثري على موعد الـزواج  

الزواج املبكر لكال اجلنسني باعتبار أن ذلك هو أفضل فترات العمر إلجناب األبناء ، كما 
احلالة االجتماعية تـؤثر يف نسـبة الوفيـات كنتيجـة      ((تشري بعض الدراسات إىل أن 

بة كل من املتزوجني والعزاب واألرامل واملطلقني من جمتمع آلخر ووجـد  الختالف نس
الباحثون أن املتزوجني من اجلنسني ينعمون حبياة أطول ، وتكون نسبة الوفيـات بينـهم   

، فهم املطلقون واألرامل مـن النـوعني  على هذا األساس أقل ، أما أقصر اجلميع أعماراً 
  . )1)) (يات يف هذه الفئات بني نسب الوف اًوقد وجد الفارق كبري

                                                
أهم هذه المقاييس ما يعرف  دارسةو ، الحالة الزواجية للمجتمع طريق عدة مقاييس تستخدم لمعرفة تعرف معدالت الزواج عن  )∗(

بمعدل الزواج الخام الذي يحسب عن طريق نسبة الزيجات في سنة معينة إلى عدد السكان في منتصف تلك السنة وضرب الناتج 
  .النسبة لحاالت الطالق ، كذلك الحال ب 1000في 

  . 139، ص 1990محمد المبروك المهدوي ، جغرافية ليبيا البشرية ، الطبعة الثانية ، جامعة قاريونس ، بنغازي ،  - 1
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، مجلة اإلحصاءات احليوية للزواج والطالق يف اتمع اللـييب  ) 28(اجلدول رقم  يوضح
سـنة   33فبتتبع بيانات ما يزيد عـن  ، ارتفاع معدل األوىل عن احلالة الثانية  ويشري إىل

  ت حاال ددـا أن عـنالحظ أن معدالت الزواج تزيد كثرياً عن حاالت الطالق ، كم
  2004 - 1969الزواج الخام والطالق الخام للسكان الليبيين من  ومعدلعدد حاالت الزواج والطالق  )28(دول رقم ج

  معدل حاالت الطالق الخام  عدد حاالت الطالق  معدل حاالت الزواج الخام  عدد حاالت الزواج  السنة
1969  12900  7.2  3732  2.1  
1970  14526  7.9  3980  2.1  
1971  15395  8.0  4179  2.2  
1972  14927  7.5  4755  2.4  
1973  12428  6.1  3876  1.9  
1974  13610  6.4  4635  2.2  
1975  16187  7.3  4752  2.2  
1976  17360  7.6  4593  2.0  
1977  17994  7.6  4667  2.0  
1978  19126  7.7  4971  2.0  
1979  17239  6.7  4406  1.7  
1980  16247  6.1  3614  1.4  
1981  13733  2.0  3357  1.2  
1982  15339  5.1  3741  1.3  
1983  16190  5.2  3448  1.1  
1984  19846  6.1  2599  0.8  
1985  18902  5.6  3275  1.0  
1986  17252  4.9  3057  0.9  
1987  17862  4.9  2889  0.8  
1988  17016  4.5  2264  0.6  
1989  17368  4.4  2532  0.7  
1990  20451  5.0  2719  0.7  
1991  21254  5.4  2689  0.6  
1992  21646  5.3  2864  0.6  
1993  14681  3.5  906  0.2  
1994  19190  4.4  1211  0.2  
1995  21358  4.8  1157  0.2  
1996  18743  4.1  1227  0.2  
1997  20089  4.3  1174  0.2  
1998  19051  3.9  1279  0.2  
1999  19348  3.9  1095  0.2  
2000  27655  5.4  1444  0.2  
2001  28661  5.4  1662  0.3  
2002  33323  6.0  1740  0.3  
2003  36721  6.4  1706  0.3  
2004  39105  6.6  1777  0.3  

   .صفحات مختلفة  2004 - 2003 – 2001 – 1984اإلحصاءات الحيوية ، تجميع الباحث من : المصدر      

الزواج تأخذ يف االرتفاع التدرجيي مث تنخفض من سنة إىل أخرى ، وترتفع من جديد مث 
بداية من عقد الثمانينيات ، مث تصعد قليالً لتعاود التراجع مـن جديـد   تبدأ باالخنفاض 

لترتفع ثانية مع بداية األلفية اجلديدة ، بينما يف حاالت الطالق فإن االخنفاض هو السمة 
الذي بلغ حنـو   1972املسيطرة إذ يسجل معدل الطالق اخلام من أعلى معدل له يف عام 
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يف األلف عـام مـن    0.2حىت يصل إىل أدىن معدل له  يف األلف مستمراً يف التراجع 2.4
يف األلف ، واملالحظ ارتفاع عـدد   0.3إىل  2001لريتفع بدرجة حمدودة بعد عام  1992

% 6.5حالة زواج بنسبة زيادة قدرها  39105اليت وصلت إىل  2004حاالت الزواج لسنة 
يف األلف ،  6.6ام إىل منها خالل شهر سبتمرب ، ووصل معدل الزواج اخل% 20.5مت قرابة 

حالة مما يعين أن هناك ارتفاعـاً يف نسـبة    1777فيما بلغت حاالت الطالق ما جمموعه 
حلاالت الطالق بقى على حاله  غري أن املعدل اخلام، % 4.1حبوايل  2003الطالق عن سنة 

  .يف األلف  0.3

ـ  10000عدد حاالت الزواج والطالق لكل ) 29(يتضح من اجلدول رقم   مة نس
الـيت بلـغ    1973سنوات تبدأ من سـنة   10من السكان لسنوات خمتارة متتد تقريباً كل 

حالة زواج ، فيمـا بلـغ    60.6نسمة حوايل  10000متوسط عدد حاالت الزواج لكل 
وتعد من أعلى معدالت الطالق مقارنـة  ، حالة طالق  18.9حاالت الطالق قرابة  معدل

 10000حالـة زواج لكـل    61.4قرابة  1984قليالً سنة ، بينما ارتفعت بالسنوات التالية 
  حالة  8.0حاالت الطالق اليت مل تتجاوز ملعدل يف حني يالحظ التراجع الكبري ، نسمة 

  )29(جدول رقم 
  2004و 2003و  1995و  1984و  1973لسنوات لنسمة  10000عدد حاالت الزواج والطالق اإلجمالي لكل 

عدد حاالت   عدد السكان  السنة
  الزواج

متوسط حاالت الزواج 
  نسمة 10000لكل 

عدد حاالت 
  الطالق
  

متوسط حاالت الطالق 
  نسمة 10000لكل 

1973  2052372  12428  60.55  3876  18.88  
1984  3231059  19846  61.42  2599  8.04  
1995  4389739  21358  48.65  1157  2.63  
2003  5480887  36721  66.99  1706  3.11  
2004  5882667  39105  66.47  1777  3.03  

  . 2004،  2003،  1995،  1988من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات اإلحصاءات الحيوية : المصدر         

ـ أفيظهر بوضوح تأثري عقوبات األمم املتحدة الـيت   1995أما يف سنة ، طالق  همت س
ين عائـدات  بشكل كبري مع عدة عوامل أخرى أمهها تراجع الدخل الوطين الناتج عن تد

 10000حالة زواج لكـل   48.7إىل  معدهلا على عدد حاالت الزواج اليت تراجع –النفط 
نسمة ، أمـا يف   10000حالة طالق لكل  2.6عدد حاالت الطالق إىل نسمة ، اخنفض 

سنوات من الرفع النهائي لتلك العقوبات فإن الوضع املـادي   5وبعد حوايل  2003سنة 
سـهمت يف  أالدولة ، باإلضافة إىل العديد من اإلجراءات اليت انتعش سواء للمواطن أو 

نت من حتسن دخل الفرد وبالتايل زيادة عـدد حـاالت   مكّواالنفتاح االقتصادي للبالد 
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نسـمة   10000حالة زواج لكل  67.0 مسجلةًالزواج لتعاود االرتفاع إىل أعلى معدالا 
حالـة طـالق للسـنة     3.11باً ليبلغ ، بينما تبقى حاالت الطالق حملها تقري من السكان

  .نفسها 
يظهر التراجع واالخنفاض يف حاالت الطالق يف اتمع اللييب اليت ميكـن إعـادة   

إضـافة إىل  إىل أن هناك حتسناً يف مستوى دخل الفرد يسهم يف متاسك األسرة ، اأسبا 
لصـاحل   أجرب الرجل على التخلي عن املسـكن وجود قانون نظم وقوع الطالق ، الذي 

، إىل جانب اخلوف مـن ضـياع   هلم احلضانة ، ودفع النفقة توليها ، والزوجة واألبناء 
أن جلَّ حاالت الزواج أصبحت كما ارتفاع الوعي الثقايف لدى املتزوجني ،  معاألبناء ، 

والتقليل لوقوع الطالق   ، وهي عوامل كثرية اجتمعت لوضع حدتتم بعد تفاهم الطرفني
  .منه 

أن عدد الذكور الليبيني ممن عمرهم فـوق  ) 30(جدول رقم ،  1984عداد يوضح ت
كراً مل يسبق هلم ذ 370944ذكراً كان من بينهم  832077سنة والذين يقدرون حبوايل  15

يف حـني أن عـدد الـذكور    ، من جمموع الذكور الكلي % 44.6 ةنسب الزواج ميثلون
كان عدد املطلقني واألرامل و ،% 53.7 ذكراً بنسبة قدرها 446881 حوايل املتزوجني بلغ

  . %1.7ذكراً من إمجايل عدد الذكور بنسبة قدرها  14252من الذكور ما يقارب 
  1984 )سنة 15( + السكان الليبيون حسب الحالة الزواجية  )30(جدول رقم 

  
  الحالة الزواجية

  

  من المجموع%   العدد
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور

  38.47  32.02  44.58  623300  252356  370944  الزواجلم يسبق لهم 
  54.79  55.93  53.71  887589  440708  446881  متزوجون
  1.79  2.80  0.82  28925  220925  6871  مطلقون
  4.95  9.25  0.89  80306  72925  7381  أرامل

  100.00  100.00  100.00  1620120  788043  832077  المجموع

  . 69، ص  1984ء والتعداد ، النتائج النهائية لتعداد مصلحة اإلحصا: المصدر         

فمن مل يسبق هلـن   سنة 15 فوقرهن اعمأأما فيما يتعلق باإلناث الليبيات الالئي 
،  اإلنـاث من جمموع  %32.0أنثى تقدر نسبتهن حبوايل  252356الزواج كن يف حدود 

مـن  % 55.9نسبته  أنثى يشكلن ما 440708عدد اإلناث املتزوجات ما جمموعه حوايل و
وبذلك فهـذه النسـبة   ،  %12.1جمموع اإلناث يف حني كانت نسبة املطلقات واألرامل 

مما يعطيهم فرصة الزواج الثاين بعد الطالق أو الترمـل   ، ترتفع عن مثيلتها عند الذكور
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تعدد الزوجات عند الذكور الليبيني منخفضـة وال   نسبة أكثر من اإلناث ، ونالحظ أن
  . 1973اليت ارتفعت قليالً عن عام  1995 – 1984خالل الفترة  %3.6تتجاوز 

أن عدد السكان ) 31(وفق ما جاء يف اجلدول رقم  1995يتضح من خالل تعداد    
 775207سنة فما فوق ومل يسبق هلم الزواج يبلـغ حـوايل    15الليبيني املقيمني من سن 

، بينما نفسها فئة األعمار السابقة  من إمجايل الذكور الليبيني من %57ذكراً بنسبة بلغت 
، كما يالحظ أن متوسط سـن الـزواج   % 48لدى اإلناث تنخفض النسبة إىل حوايل 

يث ـح، ة ـسن 28.22سن  يففهو أما عند اإلناث ،  سنة 31.30األول للذكور الليبيني 
يل حـوا  1984يعترب هذا املتوسط لسن الزواج مرتفعاً بدرجة ملحوظة ، فقد كان يف عام 

األول الزواج سنة عند اإلناث ، كما أن هناك فارقاً بني  23.02سنة للذكور ، و  27.35
خذ يتناقص ، وميكن إرجاع سبب ذلك إىل رغبة معظم اإلناث آللذكور ونظريه لإلناث 

يف مواصلة تعليمهن يف خمتلف املراحل قبل الزواج مما أدى إىل ارتفاع متوسط السن لدى 
  .ا هو عند الذكور اإلناث بقدر أعلى مم

  1995لسنة حسب فئات العمر  سنة 15الذين العزاَّب هم فوق سن عدد ونسبة الليبيين  )31(جدول رقم          
  غير المتزوجين%   عدد الذين لم يسبق لهم الزواج  عدد السكان الليبيين  فئات العمر

  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور  
5 – 19  295320  287152  582472  294688  282284  576972  99.79  98.30  99.06  

20–24  257157  250370  507527  251508  205847  457456  97.80  82.22  90.11  
25–29  196540  193843  390383  157309  97083  254392  80.04  50.08  65.16  
30–34  144839  141383  286222  54421  35197  89618  37.57  24.89  31.31  
35–39  100492  96063  196555  10821  9282  29103  10.77  9.66  10.22  
40–44  66093  66628  132721  2544  2057  4601  3.85  3.09  3.47  
45–49  63245  63948  127193  1250  884  2134  1.98  1.38  1.68  
50–54  56118  48340  104458  691  415  1106  1.23  0.86  1.06  
55-59  52221  46057  98278  546  369  915  1.05  0.80  0.93  

  0.92  0.72  1.11  2304  876  1428  249667  120955  128712  60فوق 
  52.68  48.44  56.97  1409501  634294  775207  2675476  1314739  1360737  المجموع

  . 53، ص  1995الهيئة الوطنية للمعلومات ، نتائج التعداد العام للسكان : المصدر     

دد الزوجات عند الذكور الليبيني مل حيدث عليهـا  أن ظاهرة تع 1995ظهر تعداد أ
من الذكور % 3.6وبقيت بنسبة  1995 – 1984أي تغيري خالل الفترة الفاصلة بني تعدادي 

ذكـراً ، أمـا بقيـة     20386يف عصمتهم أكثر من زوجة يبلغ عددهم الذين املتزوجني 
،  بزوجة واحدة فقط متزوجون %96.44ذكراً ونسبتهم  551609الذكور املعنيني وميثلون 

الذي اشترط موافقة الزوجة األوىل ، املشار إليه قانون الزواج والطالق  أثروهو ما يظهر 
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ووضع قيوداً على تعدد الزوجات إالّ يف حاالت حتددها حمـاكم األحـوال الشخصـية    
  .وجة الثانية الزباملخولة مبنح اإلذن لكتابة عقد الزواج واملختصة 

حسب ما ورد يف اجلـدول   2003 - 2002 دي واالجتماعيأوضح املسح االقتصا
 15هم يف سن أن عدد الذين ) 7(وما أوضحه التمثيل البياين يف الشكل رقم ) 32(رقم 

% 53.0يكونون ما نسبته  نسمةً 1914143وصل إىل  مل يسبق هلم الزواجو ة فما فوقنس
وبني اإلنـاث تصـل   % 57.2ترتفع عند الذكور إىل  ، وهي من جمموع أفراد هذه الفئة

املتزوجني بلـغ عـددهم مـا جمموعـه     ، بينما تشري البيانات إىل أن % 48.7النسبة إىل 
من مجلة أعداد الفئة ، ويالحظ ارتفـاع نسـبة   % 43.3بلغت نسبتهم   نسمة 1562339

، وميثلـون  % 42.0، يف حني أن نسبة الذكور تنخفض عنهن إىل % 44.6اإلناث منها إىل 
  .ا يعين أن أقل من ثلث السكان بقليل متزوجون مممن مجلة السكان  %28.50حوايل 

  )32(جدول رقم 
  2003لسنة سنة ونسبتهم حسب فئات العمر  15عدد ونسبة الليبيين الذين العزاَّب هم فوق سن 

  من المجموع%   عدد السكان  الحالة الزواجية 
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

  53.0  48.7  57.2  1914143  863392  1050751  لم يسبق لهم الزواج
  43.3  44.6  42.0  1562339  790195  772144  متزوجون
  0.8  1.3  0.3  28216  23460  4756  مطلقون
  2.9  5.4  0.5  105523  96063  9460  أرامل

  100.0  100.0  100.0  3610221  1773110  1837111  المجموع

  . 23، الجزء األول ، ص  2003 – 2002يق ، المسح االقتصادي واالجتماعي الهيئة الوطنية للمعلومات والتوث: المصدر        

حالة  28216يشري اجلدول املذكور أيضاً إىل أن عدد املطلقني بلغ يف جممله حوايل 
عند الذكور ، وهذا التبـاين يعـود إىل    %0.3، وال تتجاوز  %1.3ترتفع بني اإلناث إىل 

يف حني تتراجع فرصة اإلناث يف تكرار مـرات   فرص الذكور يف الزواج أكثر من مرة ،
الـيت   1995الزواج ، مع مالحظة أن نسبة املطلقني اخنفضت عما كانت عليه يف سـنة  

  . %0.8إىل  2003من مجلة السكان الليبيني وتراجعت سنة % 1.1بلغت 
ترتفع حاالت الترمل عددياً متشياً مع زيادة عدد السكان غري أن نسبتها تـنخفض  

 %7.2عند الذكور ، ووصـلت إىل  % 0.6اليت بلغت حوايل  1995نت عليه سنة عما كا
% 5.4عنـد الـذكور وإىل   % 0.5إىل حوايل  2003لدى اإلناث ، غري أا تراجعت سنة 

  .بالنسبة لإلناث 
  2003التوزيع النسبي للسكان حسب الحالة الزواجية سنة  )7(شكل رقم 
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5343.3

0.8 2.9

لم یسبق لھم الزواج   
متزوجون  
مطلقون  
أرامل  

  
  ) .32(إعداد الباحث بالرجوع إلى الجدول رقم : المصدر                

لزواج والطالق والترمل لعزوبة وامن العرض السابق وبناء على البيانات املتعلقة با
يتضح أن هناك منواً سنوياً يف حاالت الزواج يقابله تراجع مستمر يف حاالت الطـالق ،  

سبة اإلناث يف احلالتني األخريتني ، وهـذا  بينما تنخفض ببطء حاالت الترمل مع زيادة ن
يعلن أن اتمع يف ليبيا مازال متماسكاً ، وخباصة يف تركيبة األسرة مع مالحظة تراجـع  

من جممـوع الـذكور   % 3.7ما نسبته  1995حاالت تعدد الزوجات اليت بلغت يف سنة 
عن هذه احلالـة   أية بياناتمل تظهر خالل و% 3.6حوايل  1984وكانت سنة ، املتزوجني 

إىل التوجه العـام  يعود ، وهذا تفسريه  2003 - 2002 يف املسح االقتصادي واالجتماعي
لسياسة الدولة حنو احلد من ظاهرة تعدد الزوجات وحماولة القضاء عليهـا وتركهـا يف   

  .أضيق احلدود 
  
  
  
  
  

  : التركيب األسري - 2 – 3 – 3 – 1
جم األسرة يف ليبيا على امتداد النصف ق حبتشري نتائج تعدادات السكان فيما يتعل

فمـا يـزال   ، طابع تقليدي شرقي  وذ لقرن العشرين أن اتمع اللييب حمافظالثاين من ا
، كمـا أن   التكـوين العـائلي  ولألسرة دور اجتماعي مهم يف ربط اللحمة االجتماعية 

تكوين العيها تأثري بارز يف والثقافة الشرقية هلا مج، واالنتماءات القبلية ، الروابط األسرية 
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لدميوغرايف وحجم األسرة ، رغم ما شهدته البالد من تطور مادي سـريع ، وارتفـاع   ا
مستوى املعيشة ، فما تزال األسرة الليبية متماسكة وكبرية احلجم إذا ما قورنـت مـع   

تمعات العربية ، فقد بيأن متوسط حجم األسرة  1995تعداد السكان نتائج نت بعض ا
  .اً مبعدالت منتظمة يما يزال كبرياً ويرتفع تدرجي

 1954يف عـام  كان متوسط حجم األسرة أن ) 33(جاء يف بيانات اجلدول رقم 
أفراد حيث كان عدد األسـر   4.8ليصل إىل  1964 سنةأفراد ، وارتفع قليالً  4.6حوايل 

 1973 ، يف حـني أن أرقـام تعـداد    نسمة 1551946أسرة جتمع فيها حوايل  331990
 2072760أسـرة حتتضـن    346739أظهرت هي األخرى منواً يف عدد األسر الذي بلغ 

    .أفراد  6.00أما متوسط حجمها فقد ارتفع إىل ، نسمة
  )33(جدول رقم 

  2003 – 1964 األسر الليبية حسب عدد أفرادها ومتوسط حجمها من
  متوسط حجم األسرة  مجموع أفرادها  عدد األسر الليبية  التعداد
1964  331990  1557946  4.8  
1973  346739  2072760  6.0  
1984  476463  3250806  6.8  
1995  634919  4441033  6.9  
2003  829723  5480887  6.6  

  . 1995،  1984،  1973،  1964النتائج النهائية لتعداد السكان ، : المصدر             
  .، الجزء األول ، صفحات مختلفة  2003 – 2002 المسح االقتصادي واالجتماعي                      

أسرة تشكل األسـر   554174إىل  1984وصل عدد األسر يف ليبيا حسب تعداد 
يقطن يف املنـاطق   أسر غري ليبية  %14وحوايل  ، %86أسرة بنسبة  476463الليبية منها 

    .يقيم يف الريف % 24من األسر الليبية والباقي  %76احلضرية ما نسبته 
نتائج بيانات حجم األسرة اليت بينـت أن عـدد    1995أفرز تعداد السكان عام 

كمـا   ، نسمة 4441033تضم ما قدره  أسرة ليبية 634919األسر الليبية بلع ما جمموعه 
ل شـكّ أسرة ت 558319 ها حنويتضح أن معظم األسر الليبية تتكون من عائلة واحدة متثل

عدد أفرادها عـن عشـرة   ود متثل األسر اليت يزي، و من العدد الكلي لألسر الليبية 88%
 ةنسب مخسة أشخاصعن يزيد د أفرادها داألسر اليت ع ونكبينما ت،  %18ما نسبته  أفراد

أفرادها يقل عن مخسة أشخاص فتشكل ما نسـبته   اليت يقل عددقية األسر ا بأم،  60%
،  فـرداً  6.8تفع إىل حوايل ار ، يف حني نالحظ أن متوسط عدد أفراد األسر الليبية 22%

مما يؤكد حقيقة ارتفاع متوسط حجم األسرة الليبية الذي يعود يف أساسـه إىل ثقافـة   
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الولد وسط إجناب الرغبة كثرة األطفال والبحث عن يف اتمع اليت ما زال يسيطر عليها 
  .جمموعة من البنات 

مـن   %10 ثر منأك أن هناك) 34(وفق معلومات اجلدول  1995كما بني تعداد  
د ا أفراد عاملون اقتصادياً ، أسرة ال يوج 64073األسر الليبية أي ما يربو على  جمموع
يقدر عددها % 49بلغت األسر اليت ا فرد واحد من العاملني اقتصادياً ما نسبته  يف حني

 ةديـا زبيتضح أيضاً أن عدد العاملني اقتصادياً يزداد يف األسرة  ، وأسرة  306661 يلحبوا
أسرة رئيسها ال يعمل وال يبحث عـن   150275عدد أفرادها ، كما أن هناك ما جمموعه 

  .من جمموع األسر الليبية % 24عمل ميثلون 
  1995األسر الليبية حسب عدد العاملين اقتصادياً فيها لسنة  )34(جدول رقم 

  سرمن إجمالي عدد األ%   عدد األسر  األفراد العاملون اقتصادياً في األسرة
  10.09  64073  ال يوجد بها أفراد عاملون
  28.77  309661  يوجد فرد واحد عامل
  23.47  149022  يوجد بها فردان عامالن
  9.48  60199  يوجد ثالثة أفراد عاملين

  8.19  51964  يوجد بها أربعة أفراد عاملين فأكثر
  100.00  634919  المجموع

  . 29، ص  1995علومات ، النتائج النهائية لتعداد السكان لعام الهيئة الوطنية للم: المصدر              

إىل أن عدد األسـر   2003 – 2002أشارت نتائج املسح االقتصادي واالجتماعي 
ألف أسـرة يف املنـاطق    711ألف أسرة ، يسكن منها حوايل  830حوايل الليبية قد بلغ 

 املناطق الريفيـة بنسـبة   ألف أسرة تقيم يف 119، بينما % 85.7احلضرية يشكلون نسبة 
فتمثل األسر اليت عدد أفرادها مـا  ، وتتوزع األسر نسبياً حسب أعداد أفرادها ،  14.3%
فنسـبتهم  أفـراد   9 – 8أفرادها ما بني ، أما األسر اليت % 50.29أفراد ما نسبته  7 – 4بني 

 حـني أن  ، يف 10األسر اليت يزيد عدد أفرادها عـن  % 17.3، بينما ال تتجاوز  17.23%
من % 1.54نسبة أن ، غري % 13.8ما نسبته  تلشكّ 3 – 2األسر الصغرية اليت عدد أفرادها 

النسبة الغالبة لعدد األسر ف اليت عدد أفرادها شخص واحد فقط ،جمموع األسر ميثل تلك 
  . )1(يتماشى مع املتوسط العام لألسرة الليبية 

  : المهني و الحرفيالتركيب  - 4 – 3 – 1

                                                
جزء ال، الخصائص الديموغرافية ،  2003 – 2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي  – 1

 . 22ص ، الثاني 
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حالة السكان املهنية واحلرفية ، وما ميارسونه من أعمـال  النوع من التراكيب ل هذا يشم
العاملة يف اتمع اليت تسهم بطريقة مباشـرة أو غـري مباشـرة يف     ىالقوخمتلفة تشكل 

م الذين يعملون وحيصـلون علـى   فاإلحصاءات الرمسية والتعدادات تض، الدخل القومي 
اء عملهم ونشاطهم االقتصادي ، أما عن نسـبة القـوة   أو أجر ، ويرتزقون من ور ربح

حسب تقـدم   تتباين من دولة إىل أخرىفيف أي جمتمع العاملة إىل عدد السكان اإلمجايل 
  .لة الكلي موختلف مستواها ، ومدى مشاركة اإلناث يف جمموع القوة العا

ا جمموع السكان الذين ميكميكن أن نف القوة البشرية العاملة بأيسهموا ن أن عر
السكان غري القادرين على العمل كاألطفـال   يف النشاط االقتصادي ، أي أا ال تشمل

، أما قوة العمل فتشمل كل األفراد الذين هم يف سن العمل القادرين علـى  السن  وكبار
أداء العمل والباحثني عنه ، بينما يعين النشاط االقتصادي اال الذي يؤدي فيـه الفـرد   

ت اليت تؤديها املؤسسات العامة واخلاصة ، واملشروعات املختلفة ، يف حـني أن  النشاطا
السكان مهنياً وفق ما ميارسونه من أعمال ، ويعين معـدل   فالتركيب املهين يهتم بتصني

وميكن اعتبار البطالة نسبة املتعطلني عن العمل إىل حجم القوة العاملة الفعلية يف اتمع ، 
نسبة هذه الفئة  ((أن تتمثل يف داً لنسبتها إىل العدد الكلي للسكان توضح حقاعدة عامة 

 وإذا كان هناك اختالف فذلك راجع...  %45 – 35بني ما يف معظم دول العامل تتراوح 
فـإن نسـبة    %70 – 50، فإذا كان معدل نسبة الذكور ما بـني  خنفاض نسبة اإلناث ال

   . )1)) (العاملة  من جمموع القوة %50 – 1اإلناث تكون ما بني 
مـن   هومـا ميارسـون  ، تعطي معرفة نسبة العاملني يف اتمع إىل جمموع السكان الكلي 

ليها االقتصاد الوطين ، وبنـاًء  إنشاطات خمتلفة ، صورة واضحة على الوجهة اليت يسري 
على ذلك رسم سياسة التخطيط املستقبلي ملختلف قطاعـات الدولـة يف ضـوء مـن     

  .عمالة املتاحة سواء كانت حملية أو ما حتتاجه من عمالة أجنبية معلومات حول ال
أن نسبة العاملني اقتصادياً يف اتمع بلغت يف جمموعها  1964أظهرت نتائج تعداد 

من مجلة السكان الليبيني % 32.8، ميثل الليبيون ما نسبته من إمجايل عدد السكان % 33.1
كمـا يف   1973تغري كثرياً حسب تعداد تال مل احل هوهو ما يوضح تدين هذه النسبة ، هذ

إىل أن من هـم يف  ويعود االخنفاض % 33بلغت هذه النسبة حوايل إذ ) 35(اجلدول رقم 
ر حبوايل قدسنة تستثىن منهم نسبة كبرية ت 60 – 15 سن العمل حسب الفئة العمرية ما بني

                                                
  . 133عبدالفتاح وهيبة ، مصدر سابق ، ص  - 1
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بلغـت نسـبة اإلنـاث     سنة هم يف سن الدراسة ، بينما 24 – 6يف عمر ما بني % 58.5
كما يشـري تعـداد    ، تقريباً من جمموع النساء الالئي هن يف سن العمل% 5.0العامالت 

  أن  1973
من إمجايل القوة العاملة من السكان الليبـيني ،  % 93قدر حبوايل يم الذكور إسها

فنية ، كما يتضح اخنفاض عدد العمالة الليبية ال% 7.0بينما كانت نسبة النساء ال تتجاوز 
يف أعمال اخلدمات واإلدارة والزراعة والتجارة يف حني تغطي العمالة األجنبية  اليت تتركز

املهن واحلرف اليت تفتقر العمالة الليبية إىل ختصصات يف مثلها ، وحسـب تعـداد   باقي 
فقد بلغ عـدد  زيادة يف عدد العمالة  1984 – 1973شهدت الفترة ما بني تعدادي  1984

من مجلة السـكان الليبـيني ،   % 42.0بنسبة  نسمةً 680994ادياً ما جمموعه العاملني اقتص
أما غري العاملني اقتصـادياً  ، %  11.1والنساء  ،% 71.3بلغت نسبة الذكور منهم حوايل 

وفئات أخرى غري ما ذكـر فكانـت   ، واملتقاعدون ،  وربات البيوت، وميثلون الطلبة 
، % 88.9النساء النسبة األكرب منهم مبـا قـدره   متثل من إمجايل السكان % 58.0نسبتهم 

   .% 28.7ما نسبته منهم  شكل الذكورو
  1973 حسب النوع وأقسام المهن) 15+ الذين أعمارهم (توزيع السكان الليبيين المشتغلين  )35(جدول 

  من المجموع%   العدد  المهن
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور

  18.07  54.18  12.72  118539  45847  72692  أصحاب المهن العلمية الفنية
  0.35  0.02  0.40  2295  16  2279  األمناء والموظفون القياديون ومدراء األعمال

  12.99  14.28  12.80  85185  12083  73102  مراقبو الكتبة والموظفون
  2.95  2.07  3.09  19374  1748  17626  العاملون بالبيع والشراء

  36.73  23.09  38.75  240924  19535  221389  العاملون بالخدمات
  10.74  2.28  11.99  70443  1933  68510  العاملون بالزراعة
  18.17  4.08  2025  119153  3452  115701  العاملون باإلنتاج

  -  -  -  11  4  7  مهن غير واضحة وغير مبينة
  100.00  100.00  100.00  655924  84618  571306  المجموع

    . 72، ص  1984عداد النتائج النهائية لتعداد مصلحة اإلحصاء والت: المصدر       

غالبية من يعملـون يف نشـاط    فإنأما من حيث النشاط االقتصادي بني التعداد 
من إمجايل العاملني اقتصادياً ، وكانـت نسـبة   % 61.3اقتصادي خدمي يقدرون بنسبة 

مـن   % 81.7، وترتفع يف اإلناث إىل من جمموع الذكور العاملني % 60.5الذكور منهم 
من إمجايل العاملني اقتصادياً ميثل % 11.6مث يأخذ النشاط الزراعي حوايل  ، مجلة العامالت
من إمجايل الذكور يف النشاط االقتصادي بينما يشكل اإلناث فقط % 12.9الذكور نسبة 
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السلع وتوزيعها وخدمات الفنادق بنسـبة   استرياد، مث يأيت يف املرتبة الثالثة نشاط % 3.1
6.8 %.  

 15السكان العاملني اقتصادياً أو قوة العمل ممن أعمارهم مـن   1995عرف تعداد 
عند إجراء التعداد والباحثني عن عمل  مجيع السكان املشتغلني فعالً سنة فما فوق ، بأم

، وحسب هذا التعريف أسـفر   )1(سواء سبق هلم العمل أو أم يبحثون عنه ألول مرة 
 نيبينت أن عدد السكان الليبيني العـامل ) 36(يف اجلدول رقم  نتائج وردت نالتعداد ع

من إمجايل السكان تصل بني الذكور إىل % 41ميثلون نسبة  نسمةً 1100956اقتصادياً بلغ 
، أما عدد املشتغلني الفعليني فيقـدر حبـوايل   % 18.8وتنخفض عند اإلناث إىل % 81.4

عاملني اقتصادياً ، وبذلك يكون معـدل  من إمجايل الليبيني ال %89بنسبة  نسمة 981424
، % 9.0وتـنخفض عنـد اإلنـاث إىل     %11.4تصل يف الذكور إىل  %11البطالة حوايل 

، أي أن كل  3.99وبذلك يتضح أن معدل اإلعالة لكل فرد من العاملني اقتصادياً حبوايل 
ض عن معـدل  أفراد مبن فيهم املعيل نفسه ، وقد اخنف 4فرد عاملٍ اقتصادياً يعول حوايل 

 5، أي أن كل فرد عاملٍ كان يعول حـوايل   4.75الذي كان  1984اإلعالة عن تعداد 
  .أشخاص مبا فيهم هو نفسه 

يتوزع املشتغلون واملتعطلون الذين سبق هلم العمل على جمموعة من املهن العلميـة  
لفعلـيني ،  من الليبيني املشتغلني ا %26يشكلون نسبة  نسمة 241022أو الفنية مبا يقارب 

، وتقل عند  %71واملتعطلني الذين سبق هلم العمل ، وترتفع النسبة بني اإلناث لتصل إىل 
، وهذا يوضح أن اإلناث يفضلن العمل يف مثل هذا النوع من املهـن ،   %16الذكور إىل 

ن التعـداد أن العـاملني يف نشـاط    أما توزيعهم من حيث أقسام النشاط االقتصادي فبي
مـن إمجـايل عـدد     %54امة واالجتماعية والثقافية والترفيهية ميثلون نسبة اخلدمات الع

العاملني واملتعطلني الذين سبق هلم العمل ، وتزيد هذه النسبة بـني اإلنـاث لتصـل إىل    
وهو ما يوضح رغبة الليبيني يف العمل ضمن  %47، تنخفض عند الذكور لتصل إىل 85%

  . األنشطة اخلدمية خاصة اإلناث منهم 
  حسب توزيعات) 15(+ أعمارهم  الذين توزيع السكان الليبيين )36(جدول رقم 

  1995 لسنة القوة البشرية والنوع ومعدل مساهمة القوة البشرية في النشاط االقتصادي ومعدل البطالة
  عدد األفراد  توزيع القوة البشرية

                                                
  . 56، ص  1998، طرابلس ، يوليو 1995الهيئة الوطنية للمعلومات ، النتائج النهائية لتعداد السكان لسنة ،  - 1
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  مجموع  إناث  ذكور
  

عاملون 
  اقتصادياً

  

  
  مشتغلون

  905551  172874  732677  يعمل
  75873  75873  60694  خدمة وطنية أو إنتاجية

  981424  188053  793694  مجموع المشتغلين
  

  متعطلون
  12038  617  11421  سبق لهم العمل

  107494  17099  90395  لم يسبق لهم العمل
  119532  17716  101816  مجموع المتعطلين

  1100956  205769  895816  مجموع السكان العاملين اقتصادياً

  
غير عاملين 

  اقتصادياً
  

  667271  311635  355636  طلبة
  790858  790858  -  ربات بيوت
  76695  4767  71928  متقاعدون

  39696  1710  37986  غير ما ذكر
  1574520  1108970  465550  مجموع السكان غير العاملين اقتصادياً

  2675476  134739  1360737  مجموع أفراد القوة البشرية
  41.15  15.65  65.79  %معدل مساهمة القوة البشرية بالنشاط االقتصادي 

  10.86  8.61  11.37  %معدل البطالة بين العاملين اقتصادياً 

  . 58، ص  1995الهيئة الوطنية للمعلومات ، النتائج النهائية لتعداد : المصدر     

 %45.4ميثلـون   سمةن 1640609بلغ عدد العاملني اقتصادياً حوايل  2003يف سنة 
 %74.3سنة فما فوق لتصل بني الذكور إىل قرابة  15من مجلة السكان الذين هم يف سن 

، % 4.3مل تتعـد   1995، أي بزيادة حمدودة عن سـنة   %28.7وعند اإلناث إىل حوايل 
قرابـة   2003واجلدير بالذكر أن جمموع األفراد املشتغلني فعلياً كان جممـوعهم سـنة   

من مجلة العاملني اقتصادياً ، ممـا يعـين أن   % 82.7بنسبة بلغت حوايل  نسمة 1357063
، بينما يالحظ تغري  1995يف عام  %10.9بعد أن كان  %17.3معدل البطالة قد ارتفع إىل 

إىل أما عند اإلناث فقـد زاد  ،  %5.7يف معدل البطالة لصاحل الذكور الذي زاد مبا نسبته 
10.1 %ث واإلنا يف زيادة معدل البطالة بني، يثري هذا التناقض  1995ا كانا عليه سنة عم

إرجاعه إىل زيادة فرص العمل لدى الشباب ، وخباصة  إىل كثري من التساؤل الذي ميكن
القطاع اخلاص ، وكذلك ارتفاع عدد الالئي يتركن أعماهلن بعد الزواج األمـر الـذي   

ن ذلك اخنفض معدل اإلعالة لكـل  وبالرغم م، يزيد من البطالة ويرفع من نسبة التعطل 
فرد عاملٍ اقتصادياً يعيل أكثـر  كل مبعىن أن  3.34فرد من السكان العاملني اقتصادياً إىل 

ـ  أفـراد  4أفراد وأقل من أربعة مبن فيهم نفسه يف املتوسط بعد أن كان يعيل  3من  ة نس
1995 .    
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حلـريف للسـكان   ميكن مما سبق أن نستنتج بعض احلقائق حول التركيب املهين وا
الليبيني واليت تثبت اخنفاض نسبة العاملني إىل مجلة السكان ، وارتفاع نسبة الذكور عـن  
نسبة اإلناث يف جمموع القوة العاملة ، وتدين نسبة املهنيني والفنيني وتركزهم يف أعمـال  

ن هذه غري أ،  %35اخلدمات مما يشري إىل ارتفاع عدد القوة العاملة األجنبية مبا يزيد عن 
النسبة قابلة لالخنفاض ، وخباصة بعد ارتفاع نسبة التعليم لإلناث اليت سترفع من نسـبة  

وحـىت   1973مهن يف القوة العاملة ، وهو ما يالحظ عند مقارنة نتائج الفترة ما بني اسهإ
املرأة ، وزيادة عدد القوة العاملة الليبيـة علـى    إسهام اليت تعطي مؤشراً بارتفاع 1995
ـ ملدة الفاصلة بني التعدادين السابقني مدى ا ري بيانـات املسـح االقتصـادي    ، كما تش

، %45.4إىل زيادة معدل مسامهة القوة العاملة البشرية اليت وصلت إىل  2003واالجتماعي 
 %23.8يف مسامهة اإلناث إىل  اًملحوظ اًارتفاع% 66.4وارتفعت قليالً مسامهة الذكور إىل 

،  %41.2للعناصر الثالثة السابقة علـى التـوايل    1995سنة بعد أن بلغت هذه النسب 
65.8 % ،15.7 %.  

  :الحالة التعليمية  - 5 – 3 – 1
تشمل التعدادات السكانية عادة توضيح توزيع السكان وفـق درجـة إملـامهم    

وتكون هذه املعلومات موزعة حسب ، بالقراءة والكتابة ملن بلغوا سن العاشرة فما فوق 
مشتملة أيضاً على مكـان اإلقامـة يف   ، كل فئة ونوع على حدة ، اجلنس فئات العمر و

وتعـد مقياسـاً   ، ملا هلا من أمهية ملعرفة مؤشر مستوى املعيشة املناطق الريفية أو احلضرية 
الثقايف واالجتماعي ، كما تعترب ركيزة مهمة عند التنبـؤ باالجتاهـات   التعليمي وللتطور 

وتساعد يف رسم اخلطط التنموية املستقبلية ، وكـذلك  ، ل التعليمية للسكان يف املستقب
توضيح التفاوت والفوارق بني الذكور واإلناث وتأثري عنصر التعليم على وضع األسرة ، 

، اصة يف الدول اليت تعاين من تزايد نسـبة األميـة   وخبوتلعب هذه البيانات دوراً مهماً 
إىل أا تستخدم لتوضيح اإلحصـاءات   ضافةباإلفتفتح اال أمام التخطيط حملو األمية ، 

احليوية النوعية ومعرفة مدى تأثري اإلملام بالقراءة والكتابة يف زيـادة معـدالت الـزواج    
وكذلك على معدل املواليد حسب املستوى التعليمـي للـزوج    أو اخنفاضها،والطالق 

ي جمتمع تقسـيم  أو التركيب التعليمي أل، والزوجة ،كما تشمل دراسة احلالة التعليمية 
البالغني حسب مراحل التعليم مما يوضح مدى قدرة البالد على القيام بأعمـال التنميـة   
االقتصادية واالجتماعية ، وحتديد االحتياجات املستقبلية للدولة من الكـوادر املتعلمـة   

  .واملتخصصة حسب حاجة كل قطاع 
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من القرن العشرين وما  السكان يف ليبيا خالل النصف الثاين اتبتتبع مسرية تعداد
عنها من نتائج نالحظ مدى تواضع النسبة املئوية للملمني بالقراءة والكتابة بـني   تأسفر

، وخباصـة   1954من الذكور واإلناث يف عام سنة  65إىل ما بعد  5ما بني فئات السن 
   إذ ، بني اإلناث اليت تظهر نسبها بشكل جلي مدى ما كان عليه الليبيون مـن ختلـف

سنة مل يكن من امللمني بالقراءة والكتابة منهم  14 – 5حظ أن يف الفئة العمرية ما بني نال
، يف حني تأخذ يف االرتفاع  %5.3من الذكور ، وتنخفض بني اإلناث إىل % 20.0سوى 

و % 22.0سنة متراوحة بـني   44 – 15قليالً بني الذكور فيما بني الفئات العمرية ما بني 
سنة ، غري أن  44باقي الفئات العمرية ما بعد سن  يففاض من جديد لتعاود االخن% 25.0

  .% 0.2وأدناها  %2.9تدنيها يكون حاداً بني اإلناث حبيث ال تتجاوز 
عنـد   تصـل وف ، 1964طرأ على هذه النسب تغري حنو االرتفاع خالل تعـداد  

 ، نسـني كمعدل متوسط لكـال اجل  %37سنة لتصل إىل  24 – 15الفئات العمرية ما بني 
 نفسها الفئات العمرية ، فيما تقل يف %62.5بينما يالحظ ارتفاعها يف الذكور لتصل إىل 

، غري أن املعدل املتوسط لكل السكان الليبيني يف الفئات العمرية مـا  % 11.0إىل لإلناث 
  .للملمني بالقراءة والكتابة  %15.4تجاوز النسبة سنة فما فوق ال ي 15بني 

أن نسبة السكان امللمني بالقراءة والكتابة ترتفع حسـب  ) 37( يشري اجلدول رقم
سـنوات   10حيث بلغت نسبة األمية لدى السكان الليبيني لسن ما فوق ،  1973تعداد 
هم ملمون بالقراءة والكتابة يتوزعون علـى   %49.1مما يعين أن هناك قرابة %  50.9حىت 

وبـذلك   %32.4حىت  1984مية يف عام بينما اخنفضت نسبة األ، مراحل التعليم املختلفة 
، وهـذه   % 61.6 إىل مبختلف املراحل التعليمية أي غـري األمـيني   نيترتفع نسبة املتعلم

لدى الذكور حـىت  األمية سنوات ، وتنخفض نسبة  10النسب تضم فئات العمر ما بعد 
بـني   1973بعد أن كانت وفق نتـائج تعـداد   % 47.1، وتصل بني اإلناث إىل % 18.6

  .حمققةً اخنفاضاً ملحوظاً نفسها لفئات العمرية ل% 73.0وعند اإلناث % 31.0لذكور ا
  

  )37(جدول رقم 
  1973 لسنة سنة فما فوق حسب الحالة التعليمية 15توزيع السكان الليبيين الذين أعمارهم 

  
  الحالة التعليمية

  من المجموع%   العدد
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور

  39.88  57.62  23.09  464181  454075  192106  أمي
  14.13  10.47  17.59  228882  82502  146380  دون االبتدائية
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  18.66  13.79  23.26  302280  108726  193554  حاصل على االبتدائية
  15.01  10.51  19.27  243199  82819  160380  حاصل على اإلعدادية
  10.43  7.03  13.65  168934  55365  113569  حاصل على الثانوية

  1.89  0.58  3.14  30644  4556  26088  حاصل على مؤهل جامعي
  100.00  100.00  100.00  1620120  788043  832077  المجموع

  . 69، ص  1973مصلحة اإلحصاء والتعداد ، التعداد العام للسكان : المصدر       

أن احلاصـلني   1984يتحسن الوضع التعليمي بصورة واضحة إذ تبني نتائج تعداد 
،  %13.8 ، وبلغت بني اإلناث %23.3بني الذكور  الشهادة االبتدائية كانت نسبتهم على
ولدى اإلناث ،  %19.3ا وصلت نسبة الذكور احلاصلني على الشهادة اإلعدادية إىل بينم

ومل % 13.7، يف حني أن الشهادة الثانوية بلغت نسبة احلاصلني عليها من الذكور % 10.5
ممـا يشـري إىل    1973عام % 1.4مقابل % 7.0وعند اإلناث  ، 1973عام  %4.5تتجاوز 

، وفيمـا   على التعليم وحرصهم على مواصـلته ارتفاع معدل إقبال الليبيني من اجلنسني 
منهم مـا يقـرب    نسمة 28940أن هناك  1984أظهر تعداد  ، فقد يتعلق بالتعليم العايل

، % 17.0واإلدارية بنسـبة  متخصصون يف العلوم االقتصادية واالجتماعية  نسمة 15621
أما العلوم الطبيـة والصـيدلية   ، % 5.7يف العلوم الزراعية  نيصبينما بلغت نسبة املتخص

اجلامعيـة   من جمموع محلة الشـهادات % 17.0والعلوم الطبيعية األخرى فكانت نسبتهم 
  .والعليا 

 أن من هم يف سن الدراسة ما بني) 38(كما يف اجلدول رقم  1995أوضح تعداد 
طالبـاً   1603264منهم ما يقارب من ، فرداً  2139162سنة قد بلغ عددهم  24 – 6سن 

وترتفع عند الـذكور  ، % 73.0تصل نسبة اإلناث منهم ، % 75وطالبة يشكلون ما نسبته 
بينما ، % 52.00طالباً بنسبة  845145، أما عدد الطلبة الذكور فيبلغ % 77.0إىل ما نسبته 

، وهذه النسـب  % 48.00طالبة بلغت نسبتهم  780534ناث إىل عدد الطالبات اإلوصل 
حيـث   يشري إىل أن عدد الذكور واإلناث متساوون من الذي )8(يفسرها الشكل رقم 

االستفادة من برنامج التعليم ، كما أشار التعداد إىل أن نسبة الطلبة امللـتحقني بـالتعليم   
يف فئات % 19.00األمية فتبلغ حوايل  أمافع لدى الذكور عن البنات ، اجلامعي والعايل ترت

الذكور إىل  وتنخفض بني %27.00ترتفع عند اإلناث إىل سنوات  10ن تزيد عالعمر اليت 
لكال النوعني % 47.00و % 18.00اليت كانت  1984حيث اخنفضت عن تعداد ، % 10.00

  . %32.00عند مجلة السكان إىل حوايل وعلى التوايل 
  )38(جدول رقم 

  1995 لسنة فما فوق حسب الحالة التعليمية والنوع 10أعمارهم يع العددي والنسبي للسكان الليبيين التوز
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  من إجمالي عدد السكان الليبيين%   عدد السكان الليبيين  الحالة التعليمية

  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور
  18.69  27.21  10.45  609419  436188  173231  أمي

  18.20  17.39  18.99  593466  278677  314789  دون االبتدائية
  22.17  20.52  23.78  723024  328859  394165  ابتدائية أو ما يعادلها
  21.31  19.31  23.25  694922  309428  385494  إعدادية أو ما يعادلها
  16.08  13.66  18.41  524174  218946  305494  ثانوية أو ما يعادلها

  3.54  1.91  5.11  115326  30601  84725  بعد الثانوية وجامعية فما فوق
  0.00  0.00  0.01  244  63  181  غير مبين
326057  1602762  1657813  المجموع

5  
100.00  100.00  100.00  

  . 49، ص  1995الهيئة الوطنية للمعلومات ، نتائج تعداد السكان : المصدر    

  
  )8(شكل رقم 

  1995حالة التعليمية والنوع سنة سنوات حسب ال 10النسبة المئوية للسكان الليبيين فوق 
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  ) .38(إعداد الباحث بالرجوع إلى الجدول رقم : المصدر            

  

الذي تتحدث أرقامه عن احلالة التعليمية للسـكان  ) 39(من خالل اجلدول رقم 
سمة تبني أن ن 4244644الذين بلغ عددهم  2003سنوات فما فوق سنة  10الذين هم من 

يف حـني   %18.7تزداد عند اإلناث إىل  %12.6هم أميون ، نسبتهم  نسمة 532138هناك 
 ، بينما بلغ عدد الذين حيملون شهادة التعليم االبتـدائي % 6.8تنخفض لدى الذكور إىل 

بينما  % 20.2ال ختتلف كثرياً عند الذكور فتصل إىل  %19.2فرداً بلغت نسبتهم  811467
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، أما من حيملون مؤهل التعليم األساسي فوصـل  %  18.1 لدى اإلناث إىل تنخفض قليالً
  د ـعني ـتتقارب نسبة اجلنسني ، كمـا ه % 19.5فـرداً ميثلون  825673عددهم إىل 

  )39(جدول رقم 
  2003 سنة فما فوق حسب الحالة التعليمية والنوع 10التوزيع العددي والنسبي للسكان الليبيين أعمارهم 

  من إجمالي عدد السكان الليبيين%   عدد السكان الليبيين  ة التعليميةالحال

  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور
  12.60  18.67  6.78  532138  385959  146179  أمي

  11.80  11.81  11.78  498387  244237  254150  دون االبتدائية
  19.21  18.14  20.23  811467  375008  436459  ابتدائية أو ما يعادلها
  19.54  18.18  20.85  825673  375843  449830  إعدادية أو ما يعادلها
  28.18  26.22  30.07  1190642  542038  648604  ثانوية أو ما يعادلها

  8.67  6.98  10.29  366337  144423  221914  بعد الثانوية وجامعية فما فوق
  100.0  100.0  100.0  4224644  2067508  2157136  المجموع

   . 24، الجزء األول ، ص  2003 – 2002، المسح االقتصادي واالجتماعي هيئة الوطنية للمعلومات ال: المصدر 

محلة املؤهل السابق ، وترتفع لدى محلة الثانوية العامة وما يعادهلا فوصـل العـدد إىل   
ولدى اإلناث تبلغ  %30.1ترتفع عند الذكور إىل  %28.2ميثلون نسبة  نسمة 11990642

خفض عدد محلة املؤهالت اجلامعية وما بعدها عـن األعـداد السـابقة ،    ، وين%  26.2
% 7.0تقل عند اإلناث إىل  %8.7كانت نسبتهم  نسمة 366337ويصلون إىل ما جمموعه 
الذي يتنـاول  ) 9(، كما يوضح ذلك أيضاً الشكل رقم  %10.3وتزيد بني الذكور إىل 

  .النسب املئوية للحالة التعليمية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  )9(قم شكل ر

  2003سنوات حسب الحالة التعليمية والنوع سنة  10النسبة المئوية للسكان الليبيين فوق  
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  ) .39(إعداد الباحث بالرجوع إلى الجدول رقم : المصدر 

يبـيني  مما تقدم يتضح أن معدل األمية قد اخنفض بشكل ملحوظ لدى السكان الل
فما فوق ، سواء جلملة السكان يف الفئات العمرية املذكورة أو لدى سنوات  10من سن 
أخذت يف التراجع إىل أن وصـلت سـنة    %39.9حوايل  1973اليت كانت سنة النوعني 

يف حني يالحظ ارتفـاع نسـب محلـة    ،  % 12.6إىل  2003ويف ، % 18.7إىل  1995
، وارتفعـت إىل   1973سنة  %18.7كانت االبتدائية فحملة ، املؤهالت العلمية املختلفة 

وزادت % 15.0، أما من حيملون الشهادة اإلعدادية فكانت نسـبتهم   2003سنة  % 19.2
للسنتني على التوايل ، يف حني أن االرتفاع امللحوظ ميكن مالحظتـه فـيمن    %19.5إىل 

، وكـذلك محلـة   نفسـيهما  لسـنتني  ل % 28.2إىل  %10.4حيملون الثانوية العامة من 
 1973ملحوظ فقد كانت نسـبتهم سـنة    أعدادهااملؤهالت اجلامعية والعليا فإن زيادة 

، أما الفئـة   2003سنة % 8.7وزادت إىل ،  1995سنة  % 3.5ارتفعت إىل  %1.9حوايل 
اليت بلغـت  االبتدائية الشهادة دون حالتهم األخرية اليت حدث هلا تذبذب يف نسبة الذين 

لتعـود إىل  % 18.2إىل حوايل  1995يالحظ عليها االرتفاع سنة  1973ة سن% 14.1سنة 
، وميكن تفسري ذلك بأن الذين يتسربون من مرحلـة   2003سنة % 11.8االخنفاض حىت 

التعليم االبتدائي قلَّ عددهم كثرياً وأصبحت هناك رغبة يف مواصلة التعليم ، وخباصة أن 
الَّ من لديه مؤهـل تعليمـي أو   إال تقبل  -إن وجدت  -معظم أماكن العمل الشاغرة 

  .تكويين 
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ارتفاع نسبة امللتحقني بالدراسة بكل مراحلها ، وخباصة لدى اإلناث الالئـي مل  كذلك  
فقد بلغ عددهم جلميع مراحل التعليم خالل يكن ميثلن نسبة تذكر حىت بداية السبعينيات 

وطالبة كان منهم يف مرحلـة   طالباً 1688697ما جمموعه  1995 – 1994 العام الدراسي 
بينمـا  ، % 21.9ويف مرحلة التعليم الثانوي كانوا ميثلون نسبة ، % 70.0التعليم األساسي 

باملقارنة مـع  و، )1( %7.3بلغت نسبة من هم يف مرحلة التعليم اجلامعي وما فوقه حوايل 
كانـت   مليون طالب وطالبة 1.9فاق  2003 – 2002خالل العام الدراسي عدد الطالب 

، يف مرحلة التعليم الثانوي %21.0يف التعليم األساسي ،  %61.7نسبة كل مرحلة تعليمية 
، فاملالحظ تراجع نسبة الطالب يف مرحليت التعليم  )2(يف مرحلة التعليم اجلامعي  17.2%

  . %10األساسي والثانوي بينما تزداد نسبة طالب التعليم اجلامعي والعايل إىل أكثر من 
  : نولوجي ثالتركيب اإل - 6  – 3 – 1

مل تتناول املصادر والدراسات اجلغرافية كثرياً هذا التركيب الذي يضم التركيب العرقـي  
واللغوي والديين نظراً خلصوصية وضع ليبيا حيث تتماثل وتتجانس وتكاد تتطابق سكانياً 

وت عرقـي ،  يف هذه التراكيب ، ويندر مالحظة أية ثغرات ميكن أن تشري إىل وجود تفا
الدين ال تعرف ليبيـا أقليـات   واللغة ، ويف اجلنس ، (( أو لغوي ، أو ديين بني السكان 

تذكر ، وليس هناك من الناحية العملية شيء كمشكلة األقليات فنسبتها جبميع أنواعهـا  
من جمموع السكان ، نصفها من  %10 -% 5 وفروعها قد ال تزيد تقريباً على نسبة ما بني

، فالقاعدة األصولية يف العلم  )3()))الزجنية( والنصف اآلخر من العناصر السودانيةالرببر ، 
يف املتوسط تعد دولة  %20واألقلية  %80السياسي تقول أن الدولة اليت متثل األغلبية فيها 

، وهو مـا يوضـح مـدى     )4(متجانسة مبا فيه الكفاية متاماً وسليمة البنية إىل حد بعيد
، ولتوضيح أكثر يتم تناول سكان والتجانس البشري الذي تتميز به ليبيا بني ال االنسجام

  :هذا التركيب بشيء من التفصيل على النحو التايل 
  
  
  

                                                
  . 47المرجع السابق ، ص  - 1
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  : التركيب العرقي  - 1 – 6 – 3 – 1
يعد السكان الرببر نسل األمازيغ األحرار وساللة احلاميني الشماليني بامتدادهم لكتلتـهم  

ري الذين تعرضوا إىل بعض املؤثرات اخلارجية من الشمال ممثلـة  األساسية يف املغرب الكب
والقوط وعناصر البحر املتوسط ، ومن اجلنوب بفعل تأثري العناصـر الزجنيـة     لالفاندايف 

، غري أنه من املعـروف أن   )1(غري أن ذلك األثر الذي تركته تلك العناصر ظلّ حمدوداً 
عرب الذين وفدوا عرب موجات مـن اهلجـرات يف   الغالبية الساحقة من الليبيني هم من ال

، وقد تأكـد  القرون السابع والتاسع واحلادي عشر حاملني معهم اإلسالم واللغة العربية 
الطابع العريب اإلسالمي لسكان هذه البالد مع جميء قبائل بين سليم وبين هالل يف القرن 

بائل بتقاليـدها وعاداـا   احلادي عشر ، فمن شبه اجلزيرة العربية ومصر وفدت تلك الق
نزحـت هجـرات عربيـة     1492وأسلوب حياا ، كما أنه بعد سقوط أسبانيا يف عام 

أخرى إىل ليبيا أسوةً بباقي دول الشمال األفريقي ، غري أنه يتحـتم التأكيـد علـى أن    
الّ ، والطوارق ، والدوادة ، والتبو ال يشـكلون جمـتمعني إ   اجلماعات الصغرية من الرببر

اندجمت كلها معاً دون مشقة فمحدوديـة عـددها   ة ضئيلة من جمموع السكان اليت نسب
ساعد على سهولة اندماجها ويسر انصهارها دون التعرض لتقاليدها وأسلوب حياـا ،  

  . )2(مع حمافظتها على هلجاا احمللية 
  : التركيب اللغوي  - 2 – 6 – 3 – 1
    ٍبية تتمتع مبا هو يف ليبيا من جتانس كبري يف ما بني الدول العر ال جتد دولة وخباصة

مـن   %95فالغالبية الساحقة اليت قد تتجـاوز  ، تعارف الناس على التعامل به وهو اللغة 
يتكلمون اللغة العربية باستثناء بعضهم ممثلني يف الرببر وبعض مجاعـات   جمموع السكان

قدمية ختص كل فئة منـهم   بعض ما ميكن أن نطلق عليه هلجاتالطوارق الذين يتحدثون 
وينتشـرون يف  ، من جمموع السـكان   %1.0فالطوارق مثالً ال يزيدون عن ، على حدة 

ارتبطت هذه الوحدة اللغويـة  وقد ، األساس يف اجلنوب الغريب حول الشاطئ وغدامس 
بالدين اإلسالمي الذي جاء إىل هذه البالد وانتشر ومعه لغته اليت نـزل ـا فسـادت    

   .وانتشرت 
  
  

                                                
  . 137جمال حمدان ، مرجع سابق ، ص  – 1
  . 22 – 21هنري حبيب ، مرجع سابق ، ص ص  – 2
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  : التركيب الديني  - 3 – 6 – 3 – 1
فالليبيون هم مجعياً مسـلمون وال  ، ميثل هذا التركيب أساساً متيناً بني أبناء البالد 

، سنيون على املـذهب   %100يوجد بينهم مسحي واحد وال يهودي فالنسبة تصل إىل 
و إىل ما يعـرف  تنتمي نسبة ضئيلة منهم إىل املذهب األباضي ، فاليهود هاجر، املالكي 
 أسبانيا فروا من نيالجئجزء من هم يف األساس ، و 1967كان آخرهم سنة ، و بإسرائيل

املتمثلون يف  ناملسيحيو، والنصارى  1492بعد هزمية املسلمني فيها وخروجهم منها سنة 
، وبعض من املالطيني واليونـان عـادوا إىل    االحتاللاجلاليات اإليطالية اليت نتجت عن 

، وهو ما يعين التجانس الكامـل والتماثـل الـديين     ))1م منذ مطلع السبعينيات بلدا
، لقد اندجمت اجلماعات الصـغرية سـلمياً يف   بني سكان البالد واختفاء أي تباين يذكر 

انتقاص من عاداـا   أياتمع اللييب دون مشقة وساعدها على ذلك قلة حجمها دون 
   .وتقاليدها وطريقة عيشها 
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  : توزيع السكان وكثافتهم - 4 – 1
يف توزيع السكان عامة واليت ترتبط بأسباب  ةدون اخلوض كثرياً يف العوامل املؤثر

طبيعية وأخرى بشرية ، فإن سكان ليبيا هم أيضاً ضمن هذا التعريف يتأثرون بـواقعهم  
لطبيعية الدافع األول اجلغرايف الطبيعي والبشري ، غري أنه ولعهود طويلة كانت الظروف ا

قسوة املناخ اجلاف احلار الذي يضم معظـم   يع اليت تتركز يف األساس علىلعملية التوز
أراضي البالد ، والفقر الواضح يف املياه السطحية ، واملياه اجلوفية احملدودة ، باإلضافة إىل 

ف البشرية الـيت  شح املطر ، وقلة التربة املالئمة لعمليات الزراعة ، هذا إىل جانب الظرو
ارتبطت مبا تعرضت له البالد من مظاهر االحـتالل األجـنيب املختلفـة ، وكـذلك     

، ومتفرقة حينـاً  عوامل جمتمعة أحياناًوهي األزمان ،  التقسيمات اإلدارية املتوالية على مر
  .كانت وراء توزيع السكان وتغري كثافتهم من منطقة إىل أخرى يف فترات متقطعة 

مشكلة توزيع السكان يف ليبيا املساحة الشاسعة هلا اليت ال تتناسب زاد من توسع 
 فهذا التوزيع يتباين تبايناً واضـحاً ، مع عدد سكاا وهو ما يؤكد وجود خلل سكاين 

فأغلب أجزاء البالد ، ، غري أا ختتلف من مكان آلخر  من خالل الكثافة العامة للسكان
نسمة يف  1.0فتتراوح ما بني  ما حتمله من معىن ،صحراوية بكل  منطقة غري مأهول ويعد

، وبالتدقيق أكثر يف متوسط كثافة السكان  2كلم 1نسمة يف  400، وأكثر من  2كلم 1
 0.59حـوايل   1954بلـغ سـنة    الـذي  حسب نتائج التعدادات السـكانية  2يف كلم
سـنة   2كلم/نسمة 1.2، ارتفع إىل  1964سنة  2كلم/نسمة 0.8يف حدود ، و2كلم/نسمة
، بينما  1995نسمة سنة  2.5نسمة ، بينما بلغ حوايل  2.0إىل  1984، ووصل عام  1973

، هذا التطور يف االرتفاع لعدد  2كلم/نسمة ، 2كلم/نسمة 3.1إىل  2003وصل يف سنة 
يواكب التطور العددي لنمو السكان السنوي ، وما بـني فتـرة    2األشخاص لكل كلم

  .يف زيادة معدل الكثافة  1994مساحة البالد منذ عام تقلص  أسهمكما تعداد وأخرى 
  :توزيع السكان حسب الكثافة  - 1 – 4 – 1

السمة الغالبة على توزيع السكان هنا وجودهم يف شريط ساحلي ضيق ميتد مـا  
بني مصراتة يف الشرق ، وصرباتة يف الغرب ، يف مشال غرب البالد ملسافة تزيد قليالً عن 

ة التجمعات اجلبلية املمتدة ما بني غريان ونـالوت ، يف حـني أن   كلم ، مع إضاف 350
بعض التجمعات يف مراكز املدن الصحراوية اليت كانت  ءتوغلهم حنو اجلنوب يقل باستثنا

، اة هذه التجمعات احلضرية احلاليةيف األصل عبارة عن واحات تطورت ومنت لتكون نو
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حيث يتركز أقل ريه يف الغرب ولكن بدرجة إن احلال يشابه نظ، فأما يف مشال شرق ليبيا 
 جممل السكان يف املنطقة املعروفة باجلبل األخضر وحوله ، وخباصة غربه حيث ميثل سهل 
بنغازي التجمع السكاين الثاين يف البالد ، أما عند احلديث عن التوزيع النسـيب لعـدد   

ا يعيشون يف منـاطق  من سكان ليبي% 46.6يشري إىل أن حوايل  1973السكان فإن تعداد 
، بينما يالحظ أن % 6.1بنسبة ، والزاوية % 13.3وبنغازي بنسبة  ،% 27.2بنسبة طرابلس 
من مجلة % 21.6من جمموع السكان يسكنون يف املناطق الساحلية اليت متثل % 81.3حوايل 

  . )1(من املساحة % 78.5على ما قدره % 18.7مساحة البالد ، بينما يتناثر باقي السكان 
برسم خط مـن الشـرق ليشـمل    (( وإذا ما أخذنا تقسيماً جغرافياً آخر وذلك

األطراف الشمالية ملدينة طربق ، وخط تقسيم املياه يف اجلبل األخضر ، واجلبل الغـريب  
البشـري ، والتركـز    نلقسمنا البالد إىل قسمني شديدي التفاوت من حيث االستيطا

% 85.0من مساحة البالد يسكنه حنـو  % 10.0ل السكاين ، ففي القسم الشمايل الذي ميث
الرئيسة ، ومراكزها احلضرية ، أمـا   امدع السكان ، حيث تتركز فيه معظم من جممو

ال يسـكنها إالّ  فمن مجلة مساحة البالد % 90.0القسم اجلنويب مبساحته اليت متثل حوايل 
  . )2)) (% 15.0 حوايل

قسـوة الظـروف الطبيعيـة     ىلإسكان يعود هذا التباين واالختالف يف توزيع ال
والغـريب ،   تلف احلال يف مشاهلا الشرقيختما يف جنوب البالد بشكل رئيس ، بينالسائدة 

يف حني تشري بعض الدراسات األخرى إىل أن نسبة السكان يف األجزاء الشـمالية مـن   
مـن جممـوع   % 95.0ترتفع إىل حوايل ) غريبال ا، ومشاهل يشرقال ااملتمثلة يف مشاهل(البالد 
بل يشمل أيضاً عدد ، ، كما أن التباين ال يقتصر بني املساحة والتوزيع فقط  )3(السكان

ـ  ، ممالسكان الذي ال يتماشى مع هذه املساحة  تتاً يف تركيـز التجمعـات   ا خيلـق تش
، وانعدام العدالة يف التوزيع الدميوغرايف بني التقسـيمات اإلداريـة يف الـبالد    السكانية

املتوسط الوطين (( ، ويالحظ هذا التباين واالختالف بوضوح عندما نرى أن ) الشعبيات(
نسمة ، غري أن هنـاك   170966يبلغ حنو  2001حلجم السكان يف الشعبية الواحدة سنة 

تشتتاً حاداً عن ذلك املعدل بني الشعبيات ، حيث الفرق بني أصغر شعبية مـن حيـث   

                                                
  . 211، ص  1995عبدالعزيز طريح شرف ، جغرافية ليبيا ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، الطبعة الثالثة ، اإلسكندرية ،   - 1
  . 134 – 133محمد المبروك المهدوي ، جغرافية ليبيا البشرية ، مرجع سابق ، ص ص  –  2
  . 2ل ، مرجع سابق ، ص . ع . عيسى الزقني ، الوضع السكاني في ج  – 3

  



 136

 1.105طـرابلس  (أكربها حجماً سكانياً ، وبني ) نسمة 19000غدامس (حجم السكان 
واملفارقة هنا أن طرابلس تعـد ثـاين   ... ضعفاً ،  61أي أن الفرق يفوق ) مليون نسمة

حبيث يكـون معـدل   ... أصغر شعبية من حيث املساحة تضم أعلى عدد من السكان 
نسمة ، يف حني أا يف غدامس ال تتجـاوز   604يف شعبية طرابلس  2الكثافة لكل كلم

يعيشون  من جمموع السكان %50.0، كما ميكن أن نشري إىل أن حوايل 2كلم/نسمة 0.30
يف مخس شعبيات هي طرابلس ، بنغازي ، مصراتة ، املرقب ، ترهونة ومسالتة ، يقابلـه  

شعبيات هي غات ، مـزدة ، الواحـات ،    5من مجلة السكان يف % 2.76حوايل وجود 
وعة األوىل جمموعة املدن الساحلية ، يف حني متثل الثانية ، متثل ام )1( ))اجلفرة ، الكفرة 

  .التجمعات الصحراوية املتناثرة 
لعبت البيئة الطبيعية دوراً رئيساً يف هيكلة التوزيع السـكاين وحتديـد مراكـز     

املسـتمر   كان للتغريالعمران اليت هي نواة للمدن ، والتجمعات السكانية الكبرية ، كما 
التوزيع اجلغـرايف للسـكان ،   ((املعمول ا يف ليبيا أثره الواضح على  يةاحلدود اإلداريف 
ن من التوزيـع العـددي   كما تبي،  لوحدات اإلدارية ، وأحجام السكاناستقرار ا ىوعل

 و 2001، باإلضافة إىل سـنيت   1995 – 1954والكثافة السكانية يف ليبيا خالل الفترة من 
2002  ، ...ان يف ليبيا من أدىن كثافات السكان يف العامل ، وهـو  ن أن كثافة السكوتبي

ناتج عن احلجم السكاين القليل من ناحية ، واملساحة الشاسعة للبالد من ناحية أخرى ، 
، أو ما حيدث من انفصال ا عدم توازن يف قوا مع جاراااألمر الذي ميكن أن يسبب هل

  . )2)) (ما يهدد مسريا التنموية  بني وحداا اإلدارية ، أو حدوث اضطرابات داخلية
يتبني أن جممل سكان البالد يتركزون على الشريط ) 40(من خالل اجلدول رقم 

الساحلي ومدن الظهري اجلبلية حيث يتضح مدى كثافتهم ، وخباصة يف طرابلس والزاوية 
عمرانية إىل الومصراتة وبنغازي ، مث تأخذ هذه الكثافة يف التناقص يف باقي املدن واملراكز 

يف مدن وجتمعات النطاق الداخلي املتأثر بالعوامل  2كلم/نسمة 1حد أا تشكل أقل من 
  .الصحراوية بالرغم من املساحة الشاسعة اليت تغطيها هذه البلديات 

  
  

                                                
  . 61 – 60، ص ص  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية ليبيا  – 1
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  . 173، ص  2002جامعة قاريونس ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، بنغازي ، 
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  )40(جدول رقم 
  )2كلم/نسمة( 1984توزيع كثافة السكان في ليبيا لتعداد 

  2كلم/الكثافة نسمة  2المساحة كلم  البلدية  2كلم/الكثافة نسمة  2المساحة كلم  البلدية
  5  19630  درنة  585  1700  طرابلس
  5  15330  سبها  79  2760  الزاوية
  2  60802  غريان  79  2270  مصراتة
  1  83860  البطنان  77  1940  الخمس
  1أقل من   65050  غدامس  48  9980  بنغازي
  =  97160  الشاطئ  41  2470  زليطن
  =  104590  يأوبار  37  2290  العزيزية

  =  349990  مرزق  31  5830  النقاط الخمس
  =  483510  الكفرة  22  3820  ترهونة

  =  66748  سوف الجين  15  7800  الجبل األخضر
  =  200290  أجدابيا  8  9310  يفرن
  =  164570  سرت  7  14000  الفاتح

   الواقع والمستقبل ،   –سكان العالم العربيمحمد أحمد الرويثي ، في كتاب ) تحرير(عباس فاضل السعدي ، سكان ليبيا ، : المصدر 
  . 950، ص  2003كتبة العبيكان ، الرياض ، م الجزء الثاني ،

ميكن أن نالحظ أن هناك اختالفاً بني ما كان عليه واقع توزيع وكثافة السكان ، 
،  من جمموع السكان يتركزون يف إقليم طرابلس% 42.2كان ما نسبته  (( 1995ففي سنة 
حـوايل   ، وفيهاوزعون على مدن اإلقليم الرئيسة فكانت األوىل بلدية طرابلس حيث يت

إىل النسـبة  صـل  تا وكذلك مصراتة ، فيم% 10.7من مجلة السكان ، والزاوية % 27.5
من جمموع السكان يف إقليم بنغازي الذي تصل النسبة يف بلدية بنغازي وحـدها  % 22.4
يف  يتمركـزون من مجلة السـكان  % 62.6أن ، أي % 8.0، واجلبل األخضر %13.3قرابة 

، بينما مل تتجاوز املنطقة الوسطى ، واجلفـرة ، وسـوف اجلـني ،    ...هذين اإلقليمني 
توزيـع كثافـة    اليت تـبني ) 13(وهو ما توضحه اخلريطة رقم  ، )1)) ( %7.2والواحات 

  . 1995السكان سنة 
  
  
  
  
  
  

                                                
تاب دراسات في سكان سعد القزيري ، محمد عبدالسالم عمار ، التضخم الحضري وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان ، في ك – 1

  . 53 – 51، ص ص  2003سعد القزيري ، بنغازي ، ) تحرير(ليبيا ، 
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  )13(خريطة رقم 
  1995سنة  عدادتوزيع كثافة السكان حسب ت

  
  . 1995من إعداد الباحث اعتماداً على معدل الكثافة لسنة : المصدر       

أن هناك زيـادة ملحوظـة يف   ) 41(فيتضح من خالل اجلدول رقم  2001أما يف سنة 
كثافة السكان يف بعض الشعبيات بالرغم من أن مسـاحتها قـد زادت نظـراً لـتغري     

أن املالحظ بقاء مدن وشعبيات املناطق الداخليـة  غري ،ا التقسيمات اإلدارية املعمول به
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كثافة السكان يف بعض اجلهات مـن الـبالد   يف حني زادت  ، 1984لعام مبعدل كثافتها 
  . 2كلم/نسمة 1وكانت ذات معدالت كثافة حمدودة مل تتجاوز 
  )41(جدول رقم 

  2001مساحة الشعبيات ومعدالت الكثافة السكانية 
  2كلم/الكثافة نسمة  2المساحة كلم  الشعبية  2كلم/الكثافة نسمة  2المساحة كلم  الشعبية
  603.80  1830  طرابلس  745.99  800  بنغازي
  122.00  1520  الزاوية  139.25  1940  الجفارة
  105.58  1370  صبراتة وصرمان  113.46  2770  مصراتة
  47.53  5840  ترهونة ومسالتة  102.00  3000  المرقب

  32.00  4660  انغري  37.00  5250  النقاط الخمس
  15.90  4908  درنة  23.36  7800  الجبل األخضر
  10.98  10000  المرج  11.84  9310  يفرن وجادو

  7.64  15330  سبها  8.00  12800  الحزام األخضر
  5.57  14722  القبة  5.97  13300  نالوت

  2.09  31890  وادي الحياة  3.63  19710  بني وليد
  1.65  83860  البطنان  1.78  77660  سرت

  0.74  97160  وادي الشاطئ  1.58  91620  ابياأجد
  0.35  117410  الجفرة  0.52  72180  مزدة

  0.28  72700  غات  0.30  51750  غدامس
  0.21  244571  مرزق  0.25  108670  الواحات
  3.17  1669841  المجموع  0.10  483510  الكفرة

  . 59، ص  2002ليبيا  –تقرير التنمية البشرية : الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق : المصدر 

ما سبق ميكن القول أن أقاليم الكثافة السكانية يف ليبيا حسب تقديرات السـكان  
نسمة يتوزعون  على مخـس أقـاليم    5299942الذين بلغ جمموعهم حوايل  2001لسنة 

  :تتباين يف مساحتها ، وموقعها ، وعدد سكاا على النحو التايل 
وال يشغل إالّ ما نسـبته   2كلم 2630تبلغ مساحته حوايل  : جداً ةإقليم كثافة مرتفع - 1 

مـن  %  32.1نسمة تبلغ نسـبتهم   1701764من املساحة الكلية للبالد ، به قرابة % 0.14
جمموع السكان ، متثله بنغازي على الساحل الشمايل الشرقي ويصل معدل الكثافة فيـه  

الغريب فتمثله شعبية طـرابلس  ، أما على الساحل الشمايل  2كلم/نسمة 746.0إىل حوايل 
2كلم/نسمة 604.0ل الكثافة فيها حوايل مركز ثقله اليت يكون معد .  

ال  2كلم 10600يقع يف مشال غرب البالد مبساحة تقدر حبوايل :  عةإقليم كثافة مرتف - 2
نسمة ميثلـون   1220828من إمجايل مساحة ليبيا ، قُدر عدد سكانه حبوايل  %0.6تتجاوز 
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مصـراتة ،  والزاويـة ،  ومن مجلة السكان ، ويشمل شعبيات اجلفارة ، % 23.03نسبة 
طرابلس ، وبلغ معدل الكثافة فيهـا   ظهرياً لشعبيةمتثل  وهياملرقب وصرباتة وصرمان ، و

  . على التوايل  2نسمة لكل كلم 102.00،  105.58،  113.46،  122.00،  139.25
،  واملـدن السـاحلية   اطق املرتفعات الشماليةع بني منويتوز:  ةإقليم كثافة متوسط - 3
من مجلة السكان ، يف حـني   % 15.2نسمة ميثل نسبة  808156عدد سكانه وصل إىل و

، متثله  من املساحة الكلية لليبيا%  1.3اليت تشكل قرابة  2كلم 23550تبلغ مساحته قرابة 
خضر اليت بلغ معـدل  اجلبل األوغريان ، والنقاط اخلمس ، وشعبيات ترهونة ومسالتة ، 

  .2كلم/نسمة 23.36،  32.00،  37.00،  47.53على التوايل  كل منها كثافة السكان يف
يضم جمموعة من الشعبيات اليت تقع ضمن جمموعـة املـدن   :  ضةإقليم كثافة منخف - 4

واملراكز العمرانية الواقعة يف املنطقتني اجلبليتني الشمالية الغربيـة ، والشـمالية الشـرقية    
من مجلة مساحة البالد ، قُدر عدد سكاا % 4.5متثل حوايل  2كلم 80370مبساحة قدرها 

درنـة ،  شعبية من مجلة السكان ، تتصدرها  %12.8نسمة ميثلون نسبة  679283حبوايل 
يفرن وجادو ، مث املرج ، فاحلزام األخضر ، وسبها ، ونالوت ، والقبة ، ومعـدل  تليها 

،  5.97،  7.64،  8.00،  10.98،  11.84،  15.90علـى التـوايل   الكثافة السكانية فيها 
  . 2نسمة لكل كلم 5.57

يغطي اجلزء األكرب من مساحة البالد وتكون الكثافة فيه  : جداً ةإقليم كثافة منخفض - 5
 889911الذي يقـدر حبـوايل   % 16.8، نسبته من جمموع السكان  2كلم/نسمة 5دون 

من إمجايل املساحة الكليـة لليبيـا ، ويشـمل     %93.4سبة نسمة ، بينما مساحته متثل ن
       أجـدابيا ،  1.65، البطنـان   1.78، سرت  2.09، وادي احلياة  3.363شعبيات بين وليد 

،  0.28، غات  0.30، غدامس  0.35، اجلفرة  0.52، مزدة  0.74، وادي الشاطئ 1.58
  . 2كلمنسمة لكل  0.10، الكفرة  0.17، مرزق  0.25الواحات 

يتبني أن هناك تطوراً حمدوداً يف تغـري   2001من تتبع أعداد السكان وكثافتهم عام 
ـ    1984عما كان عليه سـنة  عدد السكان بني أقاليم الكثافة  ايل مقارنـة بالعـدد اإلمج

، األول ذي الكثافة املرتفعة جـداً  ل حنو االخنفاض يف اإلقليم، وخباصة اجتاه املعدللسكان
لتوجـه  ل يعين أن هناك سعياً زيادة أعداد السكان يف األقاليم األخرى ، مابينما يالحظ 

  .  طرابلس وبنغازي نيمناطق أخرى غري مركزي التجمع التقليدي  حنو 
تشري أرقام توزيع كثافة السكان يف ليبيا منذ منتصف القرن العشرين إىل أن هناك    

سـنة حيـث أن    50يزيد قليالً عن  تطوراً فيها يالحظ من خالل تتبع مسرية السكان ملا
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وصلت  1964، ويف سنة  2كلم/نسمة 0.6تقدر يف حدود  1954هذه الكثافة كانت سنة 
 2كـم /نسمة 2.0، وبلغت  2كلم/نسمة 1.2إىل  1973، ويف عام  2كلم/نسمة 0.8إىل 
 2001، أما حسـب تقـديرات    2كلم/نسمة 2.7إىل  1995، بينما يف عام  1984سنة 

،  2كلـم /نسـمة  3.17فقد بلغت  2003 - 2002ح االقتصادي واالجتماعي ونتائج املس
باإلضافة إىل تقليص مساحة البالد بعد إعـادة قطـاع   على التوايل ،  2كلم/نسمة 3.28و

من الدول  عدواملالحظ أن ليبيا ت أوزو لتشاد مع مساحة متتد مع احلدود الليبية التشادية ،
وجـرين  ، ة يف العامل إذا استثنيت القارة املتجمدة اجلنوبية ا أدىن معدالت الكثاف (( اليت

الند ، وأالسكا ، فباملقارنة مع دول أخرى يالحظ أن معدل الكثافة العامة للسـكان يف  
، وتصل  2كلم/نسمة 844.0، وترتفع يف البحرين إىل  2كلم/نسمة 59.0مصر تصل إىل 

  . )1)) ( 2كلم/نسمة 199.0حبوايل بولندا تقدر ويف ،  2كلم/نسمة 302يف رواندا إىل 
سبقت اإلشارة من خالل استعراض موضوع اهلجرة إىل تغري يف طبيعة املناطق من 
حيث أا طاردة أو جاذبة للسكان مما يعين أن هناك جهات كانت تعـد بـال منـازع    

ـ   يمناطق االستقطاب السكاين وصارت اآلن تعاين من زيادة عدد املهاجرين منها كما ه
يف طرابلس وبنغازي اللتني كانتا أهم نقاط اجلذب ، يف حني يالحظ زيادة عـدد   احلال

املناطق اليت تستقطب املهاجرين ، واليت كانت مصدراً هلجرة السكان كاملراكز العمرانية 
مرزق ، وبعض املناطق على السـاحل  واملنتشرة يف الصحراء مثل الشاطئ ، وأوباري ، 

الذي يؤكد أن هناك تغرياً ، ولو حمدوداً ، يف منط توزيـع  جدابيا ، األمر أمثل سرت ، و
ج لتغري خطط التنمية السكانية بإنشاء مشـاريع اقتصـادية وتطـوير    تالسكان ، وهذا نا

الزراعة ، وإقامة املستشفيات ، واملدارس ، واملعاهد ، وتطوير اخلدمات الصحية ، وبناء 
خرى ، مما ساعد على توفر الظـروف  املسكن الالئق احلديث ، وسواها من اخلدمات األ

 واحلضرية ، وحـىت األطـراف النائيـة ،    تقريباً ، بني املناطق الريفية املعيشية نفسها ،
طرابلس وبنغازي ما زالتا متثالن أهم منـاطق   ((ن ومها االتركز السكاين التقليديت فمنطقتا

فحىت منتصـف  ... لسابق التركز السكاين ، غري أما مل تعودا الوحيدتني كما كانتا يف ا
القرن العشرين مل تكن هناك منطقة أخرى ميكن أن توصف بأا منطقة تركـز سـكاين   
مهم ، فالظروف اجلغرافية الطبيعية والبشرية السائدة مل تسمح إالّ بوجود بعـض نقـاط   
جتمع سكاين صغرية يف املناطق شبه اجلافة اليت يعتمد سكاا أساساً على الرعي والتنقل ، 

                                                
1  - United Nations Demographic, year Book, New York, 1995, p p135 - 134 .  
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أو بعض التجمعات السكانية الصغرية املبعثرة يف الصحراء على شكل واحات حمـدودة  
  . )1)) (احلجم ال تكاد تظهر على خرائط التوزيع السكاين 

من مجلة املساحة ال يسكنه إالّ % 93.4القسم اجلنويب من البالد الذي يضم حوايل  
ذات األمهيـة إالّ بعـض   فال تظهر التجمعات السـكانية  (( من السكان % 17.1حوايل 

مدينـة   هاتتوسط ل أودية حوض فزان ومنخفضاته ،التجمعات املتقاربة املمتدة على طو
سبها ، وهي أكرب مدن الصحراء تنتشر حوهلا مستوطنات بشرية صغرية ممتدة على طول 

وبصفة عامـة   ، يف اجلنوب ، واجلنوب الغريب شاطئ يف الشمال ، ووادي احلياةوادي ال
جبـالء أن تـوزيعهم مشـتت ،    ص خرائط توزيع السكان يف ليبيـا توضـح   فإن تفح

، ويعكس ضعف التركز السكاين ، واخنفاض الكثافة ، وعدم انتظام التوزيع ، ومتخلخل
وخباصة يف املناطق الوسطى ، واجلنوبية اليت توصف بأا مناطق تكاد تكون خالية مـن  

تناثرة يف واحات الصحراء املمتـدة مـن   السكان باستثناء بعض املستوطنات الصغرية وامل
  . )2)) (غات حىت الكفرة ، ومن غدامس حىت اجلنوب 

، وحتسـن   االجتماعي ، واالستقرار السياسي مع التطور االقتصادي ، والنهوض
عـدة  وتصديره ، وإنشاء موانئ نفطيـة  ، وإنتاجه ، مستوى املعيشة ، واكتشاف النفط 

عوامل جمتمعـة سـامهت يف   كلها  تنع بتروكيماويا، ومصايف تكرير ، ومصاللتصدير 
استقطاب أعداد من العاملني يف هذا اال ، إذ تركزت معظم هذه املنشآت يف املنطقـة  
الوسطى من البالد اليت تعاين من نقص شديد يف السكان ، ويظهر اخللل السكاين فيهـا  

ود النفط يف ظهـري تلـك   نتيجة طبيعية لوجان واضحاً ، غري أن هذا االختيار للموقع ك
ثـل رأس النـوف ، الربيقـة ،    املنطقة ، حيث منت املدن النفطية على خليج سرت م

  .، ويف أقصى الشرق ميناء ومصفاة احلريقة قرب مدينة طربق السدرة
كما أن نقل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية املتمثلة يف األمانـات العامـة    

، ومعظم الشركات الكبرية إىل مدينة سرت ) الربملان(عام ، ومؤمتر الشعب ال) الوزارات(
سهم ذلك يف توسع ذلـك املركـز   أكلم ،  450الواقعة إىل الشرق من طرابلس حبوايل 

العمراين ليصبح مدينة تستقطب املهاجرين إليها ، ولو لفترة قصرية ، بقصد العمل ، كما 
تقع إىل اجلنوب الشـرقي مـن    أن نقل بعضٍ من تلك املؤسسات إىل منطقة اجلفرة اليت

كلم ، وظهور مساحات واسعة من املباين ملختلف األغـراض   750مدينة طرابلس حبوايل 
                                                

  . 339 – 338منصور محمد الكيخيا ، السكان ، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، مرجع سابق ، ص ص  – 1
  . 947 – 946فاضل عباس السعدي ، سكان ليبيا ، في كتاب سكان العالم العربي ، مرجع سابق ، ص ص  – 2
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أدى ذلك لتوسع مدينة هون ، إحدى مدن واحة اجلفرة الثالث ، لتستوعب أعداداً مـن  
املوظفني وعودة بعض أبناء املنطقة إىل مسقط الرأس بعد أن توفر فيه ما كانوا يسـعون  

  .لحصول عليه يف سواها ل
  : التوزيع العددي والنسبي للسكان  - 2 – 4 – 1

 1995 – 1984لسكان ليبيا بـني   )∗(إىل التوزيع العددي ) 42(يشري اجلدول رقم 
الذي يتبني من خالل أرقام نسبه أن هناك مؤشراً يتجه حنو االرتفاع يف عـدد السـكان   

بلديات شهدت منواً يف نسبة سكاا مقارنة ال فجميع، هو الفاصل ما بني التعدادين  دلعق
الكلي لسكان البالد ، ومل تشهد تناقصاً يف هذه النسبة إالَّ يف بلـدييت طـرابلس    بالعدد

أن هناك أعداداً مهاجرة من سكاما ، إذ بلغ عـدد   1995وبنغازي ، حيث يشري تعداد 
ويف بلدية بنغـازي بلغـت   نسمة ،  14656املغادرة لبلدية طرابلس حوايل  صايف اهلجرة

، بينما يالحظ ثبات نسبة سكان بلدية النقاط اخلمـس إىل بـاقي    نسمة 5987حوايل 
 2162مل يتجـاوز   1995اموع الكلي للسكان ، علماً بأن عدد من هاجر إليها يف عام 

  . )1(نسمة 
ميكن من بيانات اجلدول نفسه أن نستخلص توزيعاً للسكان حسب النسب املئوية 

يت متثلها البلديات يف نطاقها اإلقليمي ، فاإلقليم األول الذي يقع يف اجلـزء الشـمايل   ال
الغريب املمتد من مصراتة يف الشرق وحىت احلدود مع تونس ومن البحر مشاالً إىل ايـة  

، يف حـني   %27.4بلديات اجلبل الغريب جنوباً ، وكان نصيب بلدية طرابلس وحـدها  
، واخنفضت  1984من إمجايل السكان سنة  %60.7قليم حوايل بلغت نسبة سكان هذا اإل

، كما تراجعت نسـبة سـكان بلديـة     %59.2لتصل إىل  1995هذه النسبة قليالً سنة 
من مجلة سكان البالد ، أما اإلقليم الثاين الـذي يتمثـل يف اجلـزء    % 24.6طرابلس إىل 

، وبلغ نصـيب بلديـة    1984من مجلة السكان سنة  %23.8ه حوايل فيالشمايل الشرقي 
  .من مجلة سكان ليبيا  %12.9بنغازي وحدها حوايل 

  
  

                                                
تمثل معرفة التوزيع العددي للسكان درجة كبيرة من األهمية وذلك لتوضيح أماكن تركز السكان وما يمثلونه من نسبة مئوية   )∗(

من عدم استقرار التقسيمات اإلدارية ، وبالتالي يمكن أن نعطي مقارنة واحدة بين لباقي مجموع السكان ، ونظراً لما تعانيه ليبيا 
اللذين تم تطويع بياناتهما لتقسيم إداري واحد ، حيث بقيت مساحة وحدود كل بلدية ثابتة يستطيع الباحث  1995و  1984تعدادي 

 .لى عدد السكان زيادةً أو نقصاناً من خالل البيانات المتوفرة إلعطاء صورة توضيحية عن التغير الذي طرأ ع
  . 75، ص  1998، طرابلس  1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  – 1
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   )42(جدول رقم 
  حسب البلديات 1995 – 1984التوزيع العددي والنسبي للسكان في ليبيا بين عامي 

  - أو % +   %  1995السكان   %  1984السكان   البلدية
  2.86 -  24.56  1078517  27.42  886059  طرابلس
  0.11+   6.33  277894  6.22  201059  الزاوية
  0.40+   5.03  220926  4.63  149794  مصراتة
  0.23+   4.52  198649  4.29  138806  الخمس
  0.22 -  12.63  554565  12.85  415361  بنغازي
  0.20+   3.12  137047  2.92  94483  زليطن
  0.18+   2.44  107536  2.26  73138  العزيزية

  0.00=   5.14  225771  5.14  166209  النقاط الخمس
  0.10+   2.52  110964  2.42  78406  ترهونة

  0.03+   3.46  152232  3.43  110953  الجبل األخضر
  0.06+   2.18  96038  2.12  68542  يفرن
  0.07 -  2.83  124624  2.90  93858  الفاتح
  0.10+   2.91  127746  2.81  91083  درنة
  0.21+   2.13  93688  1.92  62355  سبها
  0.09+   3.40  149581  3.31  107161  غريان
  0.82+   2.64  116106  1.82  58903  البطنان
  0.23+   1.70  74863  1.47  47543  غدامس
  0.06+   1.36  59997  1.30  42248  الشاطئ
  0.23+   1.54  67994  1.31  42596  أوباري
  0.01+   1.19  52368  1.18  38244  مرزق
  0.16+   0.79  35091  0.63  20503  الكفرة

  1.16+   1.36  59720  1.20  39063  سوف الجين
  0.25+   2.96  130361  2.71  87853  أجدابيا
  0.35+   3.13  137461  2.78  89839  سرت

  ـــ  100.00  4389739  100.00  3231059  المجموع
  . 76، ص  1984مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتائج النهائية للعداد العام للسكان   - 1: المصدر              

  . 301، ص  1995والتوثيق ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان الهيئة الوطنية للمعلومات   - 2                        
  .النسب المئوية من حساب الباحث  – 3                        

ليصل إىل حـوايل   1995تالحظ زيادة بسيطةً يف نسبة سكان هذا اإلقليم يف عام 
تراجعت نسبتها قلـيالً إىل   وهي بلدية بنغازي فيهة التجمع الرئيسة ، غري أن بؤر% 24.5

مـن   املمتدة، وتتقارب النسبة يف باقي أجزاء البالد ففي املنطقة الوسطى % 12.6حوايل 
هـا  فيكلم كـان   100مصراتة يف الغرب حىت بنغازي شرقاً وتتوغل يف الداخل حوايل 

، %7.5حىت وصلت إىل  1995قليالً سنة ، وارتفعت  1984من السكان سنة % 6.7حوايل 
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اء البالد الذي ميثل البلديات اجلنوبية الصـحراوية  زباقي أج نوال ختتلف النسبة كثرياً ع
 %8.7زادت قلـيالً إىل   1995، ويف سنة  1984يف عام % 7.8حيث بلغت النسبة حوايل 

  .من مجلة السكان 
للتعرف علـى مسـاحة   ) 40( الرجوع إىل اجلدول رقمميكن ملزيد من التوضيح    

ها بأعداد السكان يتبني مدى سوء التوزيع العددي والنسـيب للسـكان   تالبلديات ومقارن
حوايل   اخنفضت نسبتهم إىل ، %60.7كان حوايل  1984أنه يف سنة إذ على أجزاء البالد 

فقـط مـن مجلـة     %5.2شون على قرابة يمن جمموع السكان يع 1995يف سنة % 59.2
مـا نسـبته    1984من مجلة املساحة يف سـنة   %7.6إلمجالية ، بينما احتضنت املساحة ا

من السكان  %6.7، ويتوزع حوايل  1995سنة % 24.5من سكان ليبيا ، وحوايل % 23.8
، % 7.5إىل  1995من املساحة زادت نسبتهم قليالً يف سنة  %24.3على قرابة  1984سنة 

للسنتني السـابقتني   %8.7، و% 7.8 حوايل من مجلة املساحة إالَّ %62.8بينما ال يسكن 
  .على التوايل 

أن التقسـيم اإلداري   2004يتضح من خالل تقديرات عدد السكان الليبيني لسنة 
، حيث مت إضافة  1998يعمل به منذ بداية ) شعبية(وحدة إدارية تسمى  32اجلديد يضم 

أكثر مـن  وشعبية طرابلس ربع سكان عن قليالً  أخرى باستقطاع حوايل ما يزيدشعبية 
، غري أن الباحث يرى ) 43(كما يف اجلدول رقم مساحتها لتكَوِنَ شعبية تاجوراء نصف 

تقسيماً إدارياً  31الذي يضم  2002استمرار ج الدراسة حسب التقسيم املعمول به سنة 
موع الكلـي   اىلإ تهمحىت ميكن مالحظة مدى التطور يف عدد السكان كثافة ، ونسب

  . لسكان البالدل
سبقت اإلشارة إىل مساحة وعدد السكان ، ومعدل كثافتـها السـكانية وفـق    

مـن مسـاحة   % 5.3، ويالحظ أن اإلقليم األول الذي ميثل  2001التقديرات حىت عام 
للسنتني السابقتني علـى التوايل أصبح  %56.2و % 60.7، وكانت نسبة السكان به البالد

، أي أن مجلـة السـكان    2004من مجلة السكان يف عـام   %58.7اآلن يقطنه ما نسبته 
غري أـا مل   1995املقيمني يف هـذا اإلقليم زادت نسبتهم عما كانت عليه خالل تعداد 

، وهو ما يعين أن هذا اإلقليم ما يزال املهيمن علـى عـدد    1984ترق إىل مستوى سنة 
مـا   1995 – 1984بني سنيت  فيه كبري من السكان ، بينما اإلقليم الثاين الذي كان يعيش

تراجعت النسبـة وأصبح ما ميثله سـكانه يف حـدود    %24.5، وحوايل % 23.8نسبته 
، بينما ما نالحظه على اإلقلـيم الثالـث    2004من مجلة السكان وفق تقديرات  24.2%
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عام  %7.5، و 1984لسنة  %6.7الذي كانت نسبتا السكان الذين يتوزعون على أراضيه 
قسم الرابع الذي بلغت نسـبة  ، وأخرياً ال %7.0إىل  2004راجعت النسبة يف سنة ت 1995

على التوايل ، وصـارت يف سـنة   % 8.7و% 7.8 حوايل 1995و 1984السكان فيه لعامي 
  . مسجلةً ارتفاعاً ملحوظاً عما كان عليه قبل عشرية تقريباً % 12.8قرابة  2004

  )43(جدول رقم 
  2004شعبية إلى مجمل سكان ليبيا لسنة  كل فيفة ونسبة السكان تقدير عدد السكان والكثا

عدد   الشعبية
  السكان

الكثافة 
  2كلم/نسمة

إلى جملة  % 
  السكان

الكثافة   عدد السكان  الشعبية
  2كلم/نسمة

إلى جملة % 
  السكان

  19.97  642.24  1175304  طرابلس  11.22  825.18  660147  بنغازي
  3.45  133.81  203400  اويةالز  5.09  154.60  299936  الجفارة
  2.66  114.46  156818  صبراتة وصرمان  6.43  136.65  378523  مصراتة
  5.20  52.43  306198  ترهونة ومسالتة  5.79  113.65  340964  المرقب

  2.83  35.77  166702  غريان  3.66  41.03  215437  النقاط الخمس
  1.41  16.90  82949  درنة  3.41  25.74  200799  الجبل األخضر

  2.03  11.99  119908  المرج  2.06  13.07  121731  فرن وجادوي
  2.24  8.96  131791  سبها  1.91  8.77  112379  الحزام األخضر

  1.71  6.86  101095  القبة  1.56  6.91  92023  نالوت
  1.28  2.37  75645  وادي الحياة  1.36  4.07  80361  بني وليد
  2.52  1.77  148800  البطنان  2.83  2.1  166729  سرت

  1.35  0.81  79544  وادي الشاطئ  2.83  1.93  177366  ابياأجد
  0.33  0.37  19487  غدامس  0.73  0.59  43225  مزدة
  0.40  0.32  23683  غات  0.79  0.39  46646  الجفرة
  1.20  0.20  70984  مرزق  0.51  0.27  30225  الواحات
  100.0  3.8  5882667  المجموع  0.91  0.11  53868  الكفرة

والتوثيق ، نشرة الهيئة الوطنية للمعلومات  ، 2004ئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقدير عدد السكان الليبيين لسنة الهي - 1 :المصدر     
  .النسب من حساب الباحث  - 2.  4، ص  2004، أغسطس العدد األول ، طرابلس 

ة توضيح مدى التغري يف التوزيع العددي والنسيب حسب عدد السكان يف سنميكن 
يتـبني أن  حيث ملعرفة أي من التجمعات السكانية طرأ عليها تغري ،  2004سنة و 1984

نسبة النمو الكلي وميكن إرجاع ذلك إىل تراجع  التغري يف نسبة سكان كل شعبية حمدود
ا يف طرابلس والزاوية ـوحتديداً يف الشعبيات اليت ترتفع فيها نسبة احلضر كم، للسكان 

  .ي وصرباتة وصرمان والنقاط اخلمس غازواجلفارة واحلزام األخضر وبن
الشعبيات اليت يسيطر عليها الطابع القـروي  ويظهر جلياً زيادة نسبة سكان بعض 

أو الريفي الذي ال حيبذ وضع قيود على اإلجناب مثل شعبية القبة وبين وليـد واملرقـب   
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عامل هجرة ، باإلضافة إىل إمكانية وجود  وهي أيضاً ترتفع فيها نسبة الريف إىل احلضر
وسـرت حيـث املـدن     أجدابيا، وخباصة قصد العمل كما هو يف  إىل بعض الشعبيات

  .النفطية واإلدارات املركزية للدولة يف سرت 
ميكن مالحظة أن هناك تغرياً يف منط توزيع السكان خالل الثلث األخري من القرن 

لسكان سجل ضـمن  العشرين كنتاج حلركة اهلجرة الداخلية واخلارجية ، وكذلك منو ا
ـ املعدالت العاملية العالية يف بعض الفترات املصاحبة لتنفيذ خطط التنمية املتوالية  ا أدى مم

إىل حدوث تغريات يف خريطة التوزيع السكاين ، ومن أمثلة ذلك ظهور أماكن جديـدة  
ـ  ة للتجمعات السكانية مل تكن موجودة من قبل كما يف املنطقة اجلنوبية من البالد املتمثل

يف جمموعة التجمعات السكنية يف حوض فزان ، باإلضافة إىل منو وتطور واحة اجلفـرة  
على جعلها قطب جـذب   ا يساعدمماملتمثلة يف مدا الثالث ودان ، وهون ، وسوكنة 

سكاين آخر ، وخباصة بعد أن أصبحت جزءاً من املدن الليبية اليت تقدم خدمات مركزية 
كما أن أمهية املنطقة الوسطى املمتدة على طـول خلـيج    للسكان على مستوى البالد ،

وإداريـة بـدأت تظهـر    سرت بدأت تربز يف كوا مراكز صناعية نفطيـة جديدة ، 
للوجود كنواة للتجمعات السكانية املستحدثة على طول املسافة من مدينـة سـرت يف   

ـ  أجدابياالغرب وحىت  ذب السـكاين  يف الشرق ، كذلك من بني املناطق اجلديدة يف اجل
فقط كامتداد لتركـز السـكان يف األجـزاء    تلك الواقعة قرب احلدود الشرقية والغربية 

الشمالية ، ففي الغرب عند احلدود مع تونس تطورت مدينة زوارة ، ومنت التجمعـات  
السكنية مثل زلطن ، ورأس جدير ، أما يف الشرق فاحلدود مع مصر سـاعدت بفعـل   

  .يف تطور ومنو مدينة طربق واملركز احلدودي مساعد حركة التنقل والسفر الربي 
  :الكثافة الفسيولوجية  – 3 – 4 – 1

ويطلق عليها أحيانـاً الكثافـة الصـافية أو    لسكان اتعترب من أهم مقاييس كثافة 
... السكان على املسـاحة القابلـة للزراعـة    عدد جمموع  ((اخلالصة وهي تعين قسمة 

ر عن العالقة وتعب... ن ضغط سكاين على األرض الزراعية ومعناها يعبر عن ما ميارس م
ويقوم حساب هذه الكثافة على تعاريف غـري  ... ة بني عدد السكان واملساحة املشغول

حمددة لألرض القابلة للزراعة واملزروعة مع افتراض تساوي إنتاجية األراضـي القابلـة   
الذي ) 44(جدول رقم  بالنظر إىل، و )1( )) للزراعة واحتوائها على مورد أساسي للدولة

                                                
  . 207، ص  2002آخرون ، مدخل إلى الجغرافيا ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، وفوزي سهاونة ،   - 1
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لتراجع الواضـح يف  يالحظ اميثل متوسط الكثافة الفسيولوجية يف ليبيا لسنوات خمتارة ، 
مبعدل كثافة   2كلم 18919.4 للعام نفسهاليت بلغت  1974ة منذ عام املساحة القابلة الزراع

 26406.1 حوايل إىل 1984، وزادت املساحة القابلة للزراعة سنة  2كلم/نسمة123.4بلغ 
املساحة تبدأ  أن ، غري2كلم/نسمة 138متوسط الكثافة الفسيولوجية إىل  زادما ك ،2كلم

اليت وصلت إىل  1995اعتباراً من سنة يف التراجع حيث يقابلها ارتفاع يف متوسط الكثافة 
، ويسـتمر هـذا التراجـع يف     2كلم/نسمة 220.5مبتوسط كثافة بلغت  2كلم 21760

 293ترتفـع الكثافـة إىل   فيمـا   2كلـم  18096لتصبح يف حوايل  2001ة املساحة سن
  . 2كلم/نسمة

  ) 44(جدول رقم                
  2001 - 1995 -1987 – 1971متوسط الكثافة الفسيولوجية للسكان في ليبيا للسنوات      

  2كلم/نسمة الكثافة   عدد السكان  2كلم/المساحة  هكتار/المساحة   السنة
1974  1891938  18919.4   2334000  123.4  
1984  2640614  26406.1   3642576  138  
1995  2176000  21760  4799036  220.5  
2001  1809596  18096  5299943  293   

  .  1، ص  1978مصلحة اإلحصاء والتعداد ، اإلحصاءات الحيوية  - 1 :المصدر                   
  .، ص د  1984ــــــــ، النتائج األولية لحصر الحائزين الزراعيين وحيازاتهم الزراعية ـــــ - 2                             
  . 54، ص  15، جدول رقم  2001التعداد الزراعي العام لسنة الهيئة الوطنية للمعلومات ،  - 3                             
  . 54، ص  2002، طرابلس ،  4 – 3، اإلطار  2002ة البشرية ليبيا تقرير التنميــــــــــــ،  - 4                             

سيؤدي إىل زيادة  مما، يوضح تقلص املساحة القابلة للزراعة  اًيعترب ما سبق مؤشر
تقلصـها  بالتايل ضغطاً على األراضي القابلة للزراعة و ثُديحومتوسط كثافة السكان ،

ساحة اليت يلتهمها التصـحر  املفة إىل زيادة املناطق احلضرية عليها ، باإلضا زحفبفعل 
سنوياً بفعل الظروف املناخية القاسية وتدهور مصادر املياه التقليدية من األراضي الزراعية 

  . املتمثل يف تدين نوعية املياه اجلوفية ونضوا يف بعض املناطق 
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  التنمية البشرية في ليبيا  – 2
  :مقدمة  – 1 – 2

ن عقد معلمية مربجمة ومدروسة إال يف النصف الثاين تنمويةً مل تعرف ليبيا خططاً 
الستينيات من القرن العشرين اليت كانت حمدودة يف إمكانياا حيث مت البدء يف تنفيـذها  

ور عائداته ، األمر الـذي  بكميات اقتصادية وتصديره وظهوإنتاجه  النفطاكتشاف بعد 
، تعيشه لذيواخلروج بالبالد من حالة التخلف والفقر ا، حتم الدخول يف معركة التنمية 

الـيت  ، والعمل على النهوض بالقطاعات املختلفـة   ي للمواطننيعيشوحتسني املستوى امل
علـى  العمـل  على املعونات احملدودة من اخلارج ، وكذلك معتمدةً يف األساس كانت 

ن إوغريهـا ، إذ  ... خدمات كالتعليم والصحة واإلسكان والطـرق  مبا يقدم من  رفعال
تدين ما تقدمه الدولة من خدمات ضرورية كان السمة الغالبة بسبب قلة املـوارد إن مل  
نقل انعدامها ، وعدم تنظيم وتوزيع الدخل على القطاعات واملناطق بشـكل عـادل ،   

وحتديداً اجلهات الساحلية  وخباصة طرابلس ،  البالد وتركزها يف مناطق املدن الرئيسة يف
مما زاد اتساع اهلوة بني أجزاء الـبالد ،  وبعض املراكز احلضرية ااورة هلما ، بنغازي و

وتدهور األوضاع ، والفاقة ، والفقر ، وعانت املناطق الداخلية من أشد حاالت التخلف 
د كبرية من سكان تلك اجلهات حنو املـدن  ا شجع على تدفق أعدااملعيشية لقاطنيها ، مم

الرئيسة الساحلية ، ويف اجتاه املدن الداخلية احملدودة اليت مشلها بعض يسري من اخلـدمات  
، وما كان ينجم عن ذلك من آثار اجتماعية ، حيث انتشرت أحياء الصفيح حول املدن 

  .واقتصادية سيئة للغاية ، وصحية 
ليبيـا   هعايشـت متداداً حلاالت التخلف والفقر ملا كان هذا التدهور يف اخلدمات ا

قـرون   ةاألتراك ملدة قاربت األربع ةخالل فترات االستعمار اليت تعاقبت عليها من سيطر
سـوى   مهل موقهر ال ه، وتسلط ، ه من كبت ومارس ، وما )1911ــ   1551(ما بني في

، رية احملـدودة اإلنتـاج   جتود به األرض الفق تعلى ما كان ءواالستيال، مجع الضرائب 
 الـيت  مع توايل سنوات اجلدب واجلفاف ، مث جاءت فترة االحـتالل اإليطـايل   اصةوخب
بدايتها اقتصادية مع مطلع القرن العشرين ، وتطـورت إىل عسـكرية هـدفها     تكان

احلـرب والـدمار   معها جلبت و ، )1939ـ  1911(دامت خالل املدة ما بني االحتالل 
، يف ساحة اجلهاد قضى جوعاً وعطشاًفمن مل ميت ، والشجر واحليوان  واألرضلإلنسان 
وبقى القليل من السكان يكابد ليعيش بأقـل مـا   ، منهما هاجر خارج احلدود  اومن جن

مث  1939بداية مـن عـام   احلرب العاملية الثانية وإثر اندالع اإلنسان ،  حيىي بهميكن أن 
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،  )1951ـ   1941(ما بني الربيطانية والفرنسية  مهزومة جاءت فترة اإلدارة إيطاليا خروج
حيث كانت األوىل تسيطر على األجزاء الشمالية ، يف حني بسطت الثانية يـدها علـى   

عرف يف هـذه  ومل ي، من ليبيا كامتداد ملستعمراا األفريقية تشاد والنيجر القسم اجلنويب 
الـيت  االسـتقالل  جاءت فترة  أنيذكر ، إىل ميكن أن أي مظهر تنموي يف البالد  احلقبة

والذي كان شكالً يغلف دولـة تقـع    )1969ـ  1951( احنصرت يف املدة املمتدة ما بني
 55000أكثـر مـن   ، باإلضافة إىل بريطانية سادسة قواعد أمريكية ومخس حتت احتالل 

ومئـات  ، طرون على كل النواحي االقتصادية من جتارة وصـناعة  يمستوطن إيطايل يس
مثارها  توأينع، ومنت أشجارها استصلحت أراضيها ، تارات من املزارع اليت كآالف اهل

  . كأجر ال يتناسب مع ما يبذلونه جبهد وعرق أبناء البالد مقابل بعض الفتات 
لظروف اجلغرافية اليت تقع ضمنها ليبيا اليت توضح جبالء مدى إىل اسبقت اإلشارة 

حمدودة ، وانعدام أي نوع مـن اجلريـان   ندرة األمطار وتركزها يف مناطق من قسوا 
السطحي الدائم ميكن االعتماد عليه اقتصادياً ، وفقرها للغطاء النبايت الطبيعـي ، وقلـة   

كل أراضيها ضمن نطاق الصـحراء الكـربى    اخلصبة املالئمة للزراعة ، ووقوعالتربة 
ـ  اف املتميـز بنـدرة   باستثناء أجزائها الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ذات املناخ اجل

، كما أن خمزوا اجلويف من املياه غري متجدد وحمـدود  أمطاره ومعدالت التبخر املرتفعة 
مهما طال وقته الذي يعد قصرياً مقارنة بعمرِ البالد وسكاا ، باإلضافة إىل ما سبق فإن 

يهـا  ما تتمتع به من خامات معدنية خمتلفة هي أيضاً ال ترقى إىل درجـة االعتمـاد عل  
 ي، كما ه إن وجدت اقتصادياً بسبب حمدوديتها ، وارتفاع كلفة استخراجها وتصنيعها

، ، غري أن الكميات الكبرية مـن خامـات الـنفط     خام حديد وادي الشاطئ احلال يف
ما مـن  وقر ، ماإنتاجهوتدين تكاليف ،  مااستخراجهوسهولة ، وخمزون الغاز الطبيعي 

 تلك الظـروف ، وكـان   قسوةمن  ض البالد عن كثريٍعو، العاملي  أسواق االستهالك
يف متويل  ة اكتشافه بكميات جتارية وتصديرهساعد منذ بداياألساس الذي املصدر  النفط

انتعاشاً كبرياً بعـد ظهـور    بدأ ينتعش(( حيث يالحظ أن االقتصاد الوطينخطط التنمية 
فائضاً ، ومع بداية الستينيات  إىل اقتصاد حيقق مصاب بالعجز  اقتصاد، وينقلب من النفط

بتكلفـة  (الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقـي   ابدأ حيقق أعلى معدالت النمو يف العامل ، إذ من
 ، 1971 – 1964يف الفترة مـن   %14.2مبعدل سنوي مركب  )1964عوامل اإلنتاج عام 
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...اليت منت بـدورها   –النفطية  غري –املوارد املالية لتنمية األنشطة االقتصادية  كما وفر
   . )1( )) الفترة املشار إليها خالل %12.6 مبعدل سنوي مركب

لعائدات النفط يف منو االقتصاد اللييب وهـو   اإلستراتيجيةيشري ما تقدم إىل األمهية 
وتوفري اخلـدمات   االقتصادية واالجتماعيةما يوفر املوارد املادية الالزمة النطالق التنمية 

ا متشياً مع متطلبات العصر كالتعليم بكافة مراحلـه ، وحتـديث املرافـق    املطلوبة ألبنائه
وإنشاء الصناعات املختلفة ، والعمل على نشر ، الصحية ، والنقل واملواصالت املتطورة 

املـدن احلديثـة ومسـتلزماا ،     بناءزراعة تتالءم مع طبيعة وظروف املناخ السائدة ، و
  .وكل ما من شأنه الرقي مبستوى هذه اخلدمات  ... لكل فرد وتوفري املياه الصحية
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  : األمية والتعليم - 2 – 1 – 2
  : األمية – 1 – 2 – 1 – 2

، وحىت اآلن يالحظ الفارق جبالء بـني مـا    ياة السائدة يف ليبيا منذ القدماحلبتتبع 
هب بعيداً لننقـب  كان سائداً ، وما صارت عليه األمور يف الوقت احلايل ، ودون أن نذ

ـ نواملتنوعـة اجل  ، يف الوضع التعليمي خالل حقب االستعمار املتعددة الفترات ،  ياتس
فستكون البداية انطالقاً من منتصف القرن العشرين تقريباً حيث ميكننا التعرف على عدد 

يف نتائج أول تعداد سكاين معتمد  هاألميني ونسبتهم إىل إمجايل السكان استناداً ملا أظهرت
يه ل، ويربز التعداد ما كان عتفشي األمية بني سكان البالد الذي يوضح مدى  1954عام 

التعليمي ، وخباصة أن ليبيا مقبلة على عهد جديد جيب أن يتحسن فيـه واقـع   وضع ال
ت مقاليد احلكم ألبنائه ولو بشكل ظاهري ، مما حيتم على القـائمني  لاملواطنني بعد أن آ

، على رأسها احلالة التعليمية هلم سني الظروف املعيشية للسكان اليتباحلكم العمل على حت
إىل أن من بلغوا سن اخلامسة فما فوق من أصـل جممـوع    ((حيث تشري نتائج التعداد 

والكتابـة يف عـام   ، يعرفون القراءة % 13.5السكان الوطنيني كانت نسبتهم ال تتجاوز 
بـني  % 2.4لتنخفض إىل % 24.0لمني منهم وقد بلغت نسبة الذكور املتع، ....  ، 1954

  . )1( )) اإلناث 
ارتفـاع مسـتوى    ال يدع جماالً للشكمبا  ربزي )45(اإلطالع على اجلدول رقم 

وكذلك تفاوت النسب املئوية بني الفئات ، اليت تزيد حدا بني اإلناث  1954سنة األمية 
واخنفاضها بـني فئـات    األكرب سناًالعمرية اليت يتضح ارتفاعها باالجتاه حنو فئات العمر 

إذ ترتفع نسبة األمية ، ، كما يتبني تأخر سن االلتحاق بالدارسة بني الذكور السن الدنيا
،  )24 – 15(يف الفئات املواليـة هلـا    تنخفضو، سنة  )14 – 5(عند الفئة العمرية ما بني 

ات العمرية ، أما عند لتعاود ارتفاعها من جديد يف باقي الفئ )44 – 35(و،  )34 - 25(و
، وترتفع  %2.4يعرفن القراءة والكتابة بصفة عامة بلغت من أعداد اإلناث فيالحظ تدين 

مث تأخذ يف االخنفاض بدءاً مـن  ، % 5.4صل إىل لتسنة  )14 – 5(يف الفئة العمرية ما بني 
تصـل يف  وتواصل االخنفـاض ل ، % 2.9سنة لتبلغ  )24 – 15(الفئة العمرية الواقعة ما بني 

، أما باقي الفئات العمرية فإن نسـبة   %1.1 إىل نسبةسنة  )34 – 25(الفئة العمرية ما بني 
  .بني اإلناث  وخباصة تضح تفشي ظاهرة األمية ،ي، ل %99األمية تتجاوز 
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  )45(جدول رقم 
  1954عام  نسبة المتعلمين من الجنسين في ليبيا حسب فئات السن 

  % رفون القراءة والكتابةألشخاص الذين يعا  فئة السن
  إناث  ذكور

5 – 14  20.0  5.3  
15 – 24  25.4  2.9  
25 – 34  22.6  1.1  
35 – 44  22.3  0.6  
45 – 54  16.8  0.4  
55 – 65  12.9  0.3  
  0.2  11.2  فما فوق 65

  ، 1954اد السكان لعام وزارة االقتصاد الوطني ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، تقرير تعد: المصدر                         
  . 27، ص  1959طرابلس ،                                   

لم تـأت بيانـات   فمرور عشر سنوات على إجراء التعداد األول  على الرغم من
جبديد أو بفارق كبري ميكن أن يبني أي حتسن يف الوضع التعليمي  1964عام الثاين تعداد ال

ملبينني تقريباً يف التعداد األول اليت تراجعت نسبتهم إىل أقل من باستثناء اختفاء نسبة غري ا
    ، مكانات وظروف التعداد الثـاين  إإىل حتسن وتقدم  يف هذا التعداد ، ومرد ذلك% 0.1

نسمة من إمجايل عدد  863468لتبلغ  1964تراجعت النسبة العامة لألمية قليالً عام  حيث
 نسـمة  351653حبـوايل  الـذكور   إذ يقدر عدد ، %73.0السكان حيث متثل ما نسبته 

بنسـبة   أميـة  511815عـددهن   بني اإلناث فكان بلغت، و %56.0إىل النسبة وصلت 
 هذه الزيادة لدى اإلناث فإنه قد يعود إىل دقة بيانات التعداد الثـاين  أما سبب،  91.0%

% 14.1ة فقد كانت يف نسبة الذين يعرفون القراءة والكتاب عن األول ، بينما يالحظ تغري
يعرفون القراءة فقط فلـم ترتفـع   للتعدادين على التوايل ، أما من  %25.8وارتفعت إىل 

  .% 1.0ا نسبته مبنسبتهم إال 
يعود هذا االستقرار يف نسبة األمية املرتفعة وعدم تراجعها بشكل ملحـوظ إىل أن  

ـ مستوى اخلدمات التعليمية ما يزال متدنياً بسبب قلة املوارد امل أخر تصـدير  ادية نظراً لت
أو ، مورداً يعتمد عليه يف حتسـني الوضـع التعليمـي      كونيالنفط بكميات ميكن أن 

الشروع يف التوسع يف باقي متطلبات التنمية ، فمن بني العقبات اليت واجهت التعلـيم يف  
 رفت فيما بعد بعهـد مـا قبـل   و اليت عأ، البالد خالل فترة عهد ما يسمى االستقالل 

يف  ((قلة عدد التجهيزات الالزمة للعملية التعليمية تتمثل أمههـا  واضحاً فقد كان ، الثورة
د املدرسني املؤهلني عديف  الشديد املباين املدرسية الصاحلة لتعليم حديث جيد ، والنقص
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والـورش  ، واملعامل العلمية ، علمياً وفنياً للتدريس ، والنقص يف فنيي الوسائل التعليمية 
واملتوازنـة يف  ، دريبية التعليمية ، واملناهج املدرسية املخططة ختطيطاً علميـاً سـليماً   الت

وعدم وجود الكتاب املدرسي املناسـب للمنـهج الدراسـي    ... ومناشطها ، ، موادها 
وعدم ، واتساع رقعة البالد ... ، اليت يعيش فيها التلميذ والطالب  اخلاص بالبيئة احمليطة 

صاحلة لسكىن املعلمني ، واملقار املناسبة إلقامـة الطـالب داخليـاً يف    وجود املساكن ال
مدى التغري يف نسـبة   1973يوضح تعداد ، فيما  )1( ))املناطق الريفية النائية والصحراوية 

السكان الليبيني األميني مقارنة مع ما سبقه حيث يالحظ التحسـن يف اخنفـاض عـدد    
 2052372إمجايل عدد السكان الليبيني البالغ حـوايل  أمياً من  641842األميني الذي بلغ 

  .عند اإلناث %72.9، و  %32.0وكانت بني الذكور  %51.6نسمة بنسبة 
ن هم فـوق  الذي يضم العدد الكلي لألميني من السكان مم )46(من اجلدول رقم 

رقم  وأيضاً الشكلسنوات والنسبة املئوية لألمية بني اجلنسني وعند اموع الكلي ،  10
الذي يشري إىل التمثيل النسيب لألمية لسنوات التعدادات يتضح مدى تفشي األميـة  ) 10(

ـ  ،  1973بني الليبيني حـىت عـام  ال  ونإذ تبني األرقام أن نصف السكان تقريبـاً أمي
القراءة والكتابة ، غري أن الوضع حتسن كثرياً منذ منتصف الثمانينيات الــذي   ونيعرف

الدولة  وتدخل،  كأثر لتطور اخلدمات التعليمية %32.4ة األمية إىل تراجعت فيـه نسبـ
التراجع الكبري مـا بـني    الالفت للنظر هو بإقامة مراكز حمو األميـة للكبار ، غـري أن

،  %18.7ويف الثانية  %32.4حيث كانت يف األوىل  ، 2003وسنة  1995و  1984عامي 
 10من مجلة السكان من هم فـوق سـن   % 12.6تراجعت يف الثالثة إىل حوايل حني يف 

  .سنوات 

ويف هذا اال تشري التقارير الدولية إىل أن نسبة األمية يف جمملها بني السكان لسنة 
وترتفـع كـثرياً بـني     %9.8تراجعت بني الذكور إىل حوايل % 20.9بلغت حوايل  1999

تلف كـثرياً يف بعـض   ، وعند مقارنة هذه النسب جند أا ال خت %33.1اإلناث إىل قرابة 
، ويف  %33.4، ويف اجلزائـر  % 23.9الدول العربية ، حيث بلغت يف العربية السـعودية  

، بينمـا يف تـونس    %45.4، ويف مصـر   %52.0، ويف املغرب  %24.9اإلمارات بلغت  
ويف لبنان  ، %19.2، ويف قطر إىل  %18.1، وتراجعت يف الكويت إىل  %30.1وصلت إىل 

                                                
  . 342، ص  2001عمر التومي الشيباني ، تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا ، جامعة الفاتح ، طرابلس ،  – 1
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، وهذا يشري إىل أن الوضع التعليمـي ، ومسـتوى    )1( %10.8األردن إىل  ، ويف 14.4%
األمية يف عديد البالد العربية متقارب بني الدول النفطية منها وبعـض الـدول األخـرى    

  .الفقرية 
  *سنوات 10السكان الليبيون فوق سن ) 46(جدول رقم 

  2003و  1995 1984و  1973و  1964و  1954سنوات واألميون ونسبة األمية لل 
 10السكان الليبيون فوق   النوع  سنة التعداد

  سنوات
  %نسبة األمية   سنوات 10الليبيون األميون فوق 

  
1954  

  68.07  312865  459600  ذكور
  89.95  359826  400000  إناث
  78.25  672691  859600  مجموع

  
1964  

  56.77  351653  619442  ذكور
  90.95  511815  562752  إناث
  73.04  863469   1182194  مجموع

  
1973  
  

  30.96  203223  656494  ذكور
  72.67  438619  603591  إناث
  50.94  641842  1260085  مجموع

  
1984  

  18.35  197766  1077654  ذكور
  47.12  483108  1025219  إناث
  32.38  690874  2102873  مجموع

  
1995  

  10.45  173231  1657813  ذكور
  27.21  436188  1602762  إناث
  18.69  609419  3260575  مجموع

  
  

2003  

  12.60  146179  2157136  ذكور
  11.80  385959  2067508  إناث
  12.59  532138  4224644  مجموع

  :من إعداد الباحث بالرجوع إلى  :المصدر      
  .، صفحات مختلفة  1995،  1984،  1973،  1964،  1954النتائج النهائية للتعدادات العامة للسكان   - 1            

  . 24، الجزء األول ، ص  2003 – 2002نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي   - 2            
  .سنوات  6تبدأ من سن  1964و 1954سنوات لتعدادي  10أعداد السكان فوق  *

يا ملن فتشري إىل أن نسبة األمية يف ليب 2004و  2003أما تقارير األمم املتحدة لسنيت 
، بينما تراجعت هـذه   )2( 2001سنة  %19.2سنة فما فوق بلغت حوايل  15هم يف سن 

واليت ترتفع عـن نتـائج املسـح االقتصـادي      )3( %18.3إىل  2002النسبة قليالً سنة 
  . %12.6الذي بلغت فيه  2003واالجتماعي لسنة 

                                                
ية اإلنسانية العربيـة للعـام   نامج األمم المتحدة اإلنمائي ، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، تقرير التنمبر – 1

  .  143، ص 2002
  . 271، ص  2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقرير التنمية البشرية للعام  – 2
  .  177ص ،  2004ة البشرية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقرير التنمي - 3
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  )10(شكل رقم 
                             2003،  1995،  1984،  1973،  1964،  1954التمثيل البياني النسبي لألمية للسنوات 

73.04

50.94

32.38

18.69
12.59

1964

1973

1984
1995

2003

  
  ) .46(إعداد الباحث استناداً للجدول رقم : لمصدر ا      

   :التعليم األساسي والمتوسط  - 2 – 2 – 1 – 2
ال يعين ما سبق أن الدولة مل تقم ببعض التطورات اليت ميكن أن توصف باإلجيابية 

، ففي فقد سعت إىل التوسع يف التعليم االبتدائي ، عليمي يف البالد جتاه حتسني الوضع الت
 8311تضـم   ابتدائيةمدرسة  1069وصل عدد املدارس إىل  1969 / 1968العام الدراسي 

 لعام الدراسيلتلميذاً وتلميذة ، بيمنا كان عدد املدارس اإلعدادية  270617تشمل فصالً 
طالباً وطالبة ، أمـا مرحلـة    29181درس اً تفصالً دراسي  2076امدرسة  818 نفسه

 250مدرسة تضـم   25طالباً وطالبة يتوزعون على  7181فشملت التعليم الثانوي العام 
 31معاهد ا  6فصالً دراسياً ، يف حني نالحظ قلة يف عدد املعاهد الفنية اليت مل تتجاوز 

عـدد معاهـد    ما بلـغ في، طالباً فقط  571فصالً تدريبياً اقتصرت على الذكور وتضم 
فصالً دراسياً ،  180طالباً وطالبة موزعني على  5159معهداً تضم  23 املعلمني واملعلمات

أما فيما يتعلق بالتعليم اجلامعي الذي يضم ما كان يعرف باجلامعة الليبية اليت تأسست يف 
وطالبـة  طالبـاً   3460ما جمموعه  1968/1969فقد مشل خالل العام اجلامعي  1954عام 

واللغة العربية  ،التربية وموزعني على كليات اآلداب ، واالقتصاد والتجارة ، واحلقوق ، 
  . )1(والدراسات اإلسالمية ، والعلوم ، واهلندسة ، والزراعة 

الـذي   1973يف عـام  يالحظ ارتفاع عدد الطالب يف املراحل التعليمية املختلفة 
طالب ،  351176تشكل أعداد الذكور منهم ة طالباً وطالب 571844وصل يف جمموعه إىل 

                                                
  . 262 – 259، طرابلس ، ص ص  1975 – 1973وزارة التخطيط ، الخطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية   - 1
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ن على املرحلـة االبتدائيـة   ووزعطالبة ، ويت 220668اإلناث ما جمموعه أعداد بينما متثل 
طالب وطالبة ، املرحلـة الثانويـة    83796وتلميذة ، املرحلة اإلعدادية  تلميذ 448128

  . )1(طالب وطالبة  11329، املرحلة اجلامعية واملعاهد العليا طالب وطالبة  28591
حتمت زيادة أعداد الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية ضرورة التوسع يف إنشاء 

هذه األعداد وتطور الوعي لدى السكان إلحلاق أبنائهم باملـدارس ،   باملدارس الستيعا
فتم  1973 / 1972وخباصة اإلناث منهم حيث زادت أعداد املدارس خالل العام الدراسي 

، واملدارس اإلعدادية  %83.8فصالً بنسبة زيادة  15276مدرسة ابتدائية تضم  1494إنشاء 
 43أما الثانويـة العامـة فبلغـت    ،  %114.7فصالً بنسبة  1757مدرسة تشمل  216إىل 

مدارس للتعليم الثـانوي الفـين    9، بينما مت إنشاء  %54فصالً بنسبة زيادة  385مدرسة 
، ووصلت أعـداد معاهـد املعلمـني     %190ادة قدرها فصالً تدريبياً بنسبة زي 90تضم 

فصالً دراسياً بنسـبة   382معهداً ا  56 حوايل إىلنفسه لعام الدراسي لواملعلمات املقامة 
  . )2(% 112زيادة بلغت 
إىل أن عدد السكان الليبيني الـذين هـم يف سـن     1973تشري نتائج تعداد كما 

فرداً يبلغ عدد من  1568971سنة كان عددهم  )24 – 6(الدراسة من فئات السن ما بني 
فرداً ميثل الذكور مـا جمموعـه    1096490إىل   فعالً مبراحل التعليم املختلفةهم مسجلني

، وهو ما يعين أن نسبة االلتحـاق باملـدارس   طالبة  486203واإلناث ، طالباً 610287
وع السكان الـذين  للذكور ، كما أن النسبة العامة م% 76.3لإلناث و  %63.2كانت 

حبيث يالحظ زيادة يف هذه النسبة عن تعـداد   ، %70.0هم يف سن الدراسة مل تتجاوز 
  . %64.1اليت مل تتجاوز  1964

 10مـا فـوق   (فرداً هم يف سـن   2102873أن ما جمموعه  1984يوضح تعداد 
نسـبة   فرداً أميون ال يعرفون القراءة وال الكتابة ، وبذلك تكون 690874منهم ) سنوات

، وترتفـع  % 18.3تتراجع عند الذكور إىل  1984عام  %32.4األمية بني السكان الليبيني 
لـدى   وخباصـة  1973غري أا اخنفضت عما كانت عليه عام  %47.1عند اإلناث حىت 

  . )3(اإلناث 

                                                
  . 7 – 6، طرابلس ص ص  1973أمانة التخطيط ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  – 1
  . 259، طرابلس ، ص  1975 – 1973مية االقتصادية واالجتماعية وزارة التخطيط ، الخطة الثالثية للتن – 2
  .  50 –48، طرابلس ، ص ص  1984اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  – 3
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أن هناك تراجعاً يف نسـبة األميـة بـني     1995أظهرت نتائج تعداد السكان لعام 
 مبا يقارب النصف يف العشرية الفاصلة بني التعدادين حيث مل تتجـاوز  السكان الليبيني

، بينما وصـلت  % 8.0 أقل فاقبفارق % 10.5، يف حني أا بلغت عند الذكور  18.7%
األمر الذي يوضح أن اإلناث زادت لـديهن   %20.0بتراجع زاد عن  %27.21النسبة إىل 

 تطوراً يف مفهوم اتمع ملواصلة الفتاة تعليمها  الرغبة يف االلتحاق مبقاعد الدراسة مما يعين
ملن هن فوق سـن  يف خدمة البالد ، فقد بلغ عدد األميات  لإلسهام هلاوفتح اال أكثر 

  .أمياً  173231أمية ، أما عدد الذكور فلم يتجاوز  436199سنوات ما جمموعه  10
تلف مراحـل التعلـيم يف   من خالل النتائج ظهر أن عدد امللتحقني بالدراسة يف خم

طالباً وطالبة ، تشكل نسبة اإلناث منهم  1603264قد بلغ  1995 - 1994العام الدراسي 
من الـذين  % 77.0من جمموع من هن يف سن الدراسة ، وترتفع عند الذكور إىل  73.0%

من جمموع امللـتحقني بالدراسـة     %52.0ميثل الذكور ما نسبته وهم يف سن الدراسة ، 
، غري أن هذه النسب ختتلف من فئة عمريـة إىل   %48.0 بلغت حوايلعند اإلناث  بينما

  . )1(أخرى 
إىل مدى التطور يف عدد امللتحقني بالدراسة موزعني على ) 47(يشري اجلدول رقم 

-2000سنة خالل العـام الدراسـي    24وسنوات  6الفئات العمرية اليت تقع ما بني سن 
طالب وطالبة يدرسون يف خمتلف مراحل التعليم من  1990792إذ وصل إىل حوايل  2001

، نسـمة   2564810والبالغ عـددهم  نفسها الفئة العمرية  جمموع السكان الذين هم يف
وبذلك يكون الفاقد الذي مل يلتحق بالدراسة ، أو انقطع عنها ، يف هذه الفئة ما جمموعه 

  بني اجلنسـني فيبلـغ عـدد   ، أما توزيعها العددي والنسيب %22.4فرداً بنسبة  574018
لتحـق منـهم بالدراسـة    ا %50.5فرداً يشكلون نسبة  1296184الذكور يف هذه الفئة 

الذكور بفاقد من إمجايل الفئة العمرية السابقة من % 79.6طالباً ميثلون ما نسبته  1032196
 ، %49.5 أنثـى بنسـبة   1268626ما جمموعه  فيما بلغ عدد اإلناثفرداً ،  163988بلغ 

فيمـا كـان    %75.6نسبتهن  أنثى مبقاعد الدراسة كانت 958596حيث سجلت منهن 
أنثى مل تلتحق بالدراسة ، ومن بني املؤشرات العامة اليت  310033الفاقد لدى اإلناث عند 

ميكن االستشهاد ا لتطور الرصيد التعليمي هو التراجع امللحوظ يف معدالت األمية وفق 
  . 1973خالل عام  %50 تجتاوزاليت  %14دى ال تتع 2001إحصاءات عام 

                                                
  . 49 – 46، ص ص  1998 ، طرابلس ، 1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  –  1
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   24 – 6توزيع السكان الليبيين الذين أعمارهم بين   )47(جدول رقم  
  2000/2001والملتحقين منهم بالدراسة حسب النوع للعام الدراسي 

  الملتحقون  السكان  
  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  فئات السن

6 – 24  571458  556693  1128151  560029  534425  1094454  
15 – 19  373336  365803  739139  321069  292642  613711  
20 – 24  351390  346130  697520  151098  131529  282627  

  1990792  958596  1032196  2564810  1268626  1296184  المجموع

  . 76، ص  2002الكتاب اإلحصائي ، الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، طرابلس : المصدر 

تقسم مراحل التعليم العام يف ليبيا إىل ثالث مراحل تتمثـل يف مرحلـة التعلـيم    
  :األساسي اليت تعد مرحلة إلزامية مدا تسع سنوات وهي مقسمة إىل 
ة يلتحـق ـا   ثامنالشق األول ومدته ثالثة سنوات تبدأ من سن السادسة وحىت سن ال

يتعلم فيها أساسيات اللغة العربيـة والقـراءة   ، حيث التلميذ بعد مرحلة رياض األطفال 
  .والكتابة والتربية البدنية 

، ـدف يف   ةالشق الثاين مدته ثالثة سنوات تبدأ من سن التاسعة وحىت احلادية عشـر 
زيادة وتوسيع مدارك التلميذ اللغوية ، وتنمية القدرة العقلية له مبا يؤدي إىل إىل مضموا 

كان هذان الشقان يعرفان يف السابق باملرحلـة  (، تأمل فيما حوله توجيه طاقاته للتدبر وال
  .) االبتدائية 

، ) عرف يف السابق باملرحلة اإلعداديـة يوكان (ثالثة سنوات ملدة ستمر الشق الثالث ي
ويتم التركيز فيه على حتسني وتنمية ميوله ومواهبه املهنية ، وإعطائه األسـس العلميـة   

تكمال بناء شخصيته استعداداً الختيار التخصص الذي يرغبـه يف  والتربوية والثقافية الس
املرحلة الالحقة وحسب أولويات واحتياجات اتمع ومبا ال يتعارض مع ميول ورغبات 

اليت بلغ عـدد   ، وتنتهي هذه املرحلة حبصول التلميذ على شهادة التعليم األساسيالتلميذ 
  2001-2000وتلميذة خالل العام الدراسي  تلميذاً 1171546حوايل ا الطالب املسجلني 

،  مدرسـة  143848 و مدرساً ، 42605مدرسة ، ويتوىل تدريسهم  3496يتوزعون على 
، حيث يالحظ ارتفاع عدد املدرسات كنتيجة مباشرة  )1(أجنبياً مدرساً  455إىل جانب 

  .نيات لسياسة تأنيث تدريس مرحلة التعليم األساسي املتبعة منذ منتصف السبعي
نظراً للفاقد الذي يوجد بني التالميذ قبل حصوهلم على مرحلة التعليم األساسـي  

هذا الفاقد من التعليم وملن أكملوا سن اخلامسة عشر وذلك  بالستيعافقد مت وضع آلية 
                                                

  . 252، ص  2002، طرابلس ،  2002ليبيا  -لتقرير الوطني للتنمية البشرية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، ا – 1
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اليت تضم ختصصات البنـاء والتشـييد ،   مبا يعرف مبراكز التدريب األساسي  بااللتحاق
ري ، وصيانة السيارات ، ومراكز تدريب املرأة اليت تشمل مهـن  وتعلم مهنة الصيد البح

التفصيل واخلياطة ، الصناعات التقليدية ، الصـناعات الغذائيـة ، التوعيـة الصـحية     
  .وغريها ... واالجتماعية 

أما ما يلي مرحلة التعليم األساسي حيث يكون الطالب معداً لاللتحـاق مبرحلـة   
  : تنقسم إىل قسمني  فهي التعليم والتدريب املتوسط

ويشمل الثانويات التخصصية اليت بدأ العمل ا خالل العـام الدراسـي   : القسم األول 
بلـغ   العامة بقسميها العلمي واألديب الـيت  الثانويةلتكون البديل عن نظام  1998 -1997

طالباً وطالبة بالقسمني األديب والعلمـي يف العـام     185513ا عدد الطالب املسجلني
مدرسـة ليبيـة ،    21236و، ليبياً مدرساً  8750يتوىل تدريسهم  2001-2000لدراسي ا

مدة الدراسة يف  ، أما )1(مدرسة  607، وينتظمون يف  مغترباًمدرساً  3695باإلضافة إىل 
ثانويات علـوم  تضم ختصصات متعددة تتمثل يف  أربع سنواتالتخصصية فهي الثانويات 

ثانويـات العلـوم   ندسية ، ثانويـات العلـوم االقتصـادية ،    ، ثانويات العلوم اهلاحلياة 
  .االجتماعية 

وتعد هذه املرحلة متصلة ومنفصلة ، أي أا دف إىل إكساب الطالب حرفة متكنه مـن  
مواصلة تعليمـه اجلـامعي مث   واالندماج يف سوق العمل حسب ختصصه ، أو  طاالخنرا
حبوايل  2001-2000الل العام الدراسي ، وقدر عدد طالب الثانويات التخصصية خالعايل

 736، بينما كان عـدد املـدارس   طالب وطالبة ضمن ااالت األربع السابقة  106304
مدرسـاً   2142مدرسة إىل جانب  10409ومدرساً ،  5802مدرسة يقوم بالتدريس فيها 

  . )2(  اًمغترب
ـ يو، مرحلة التدريب املتوسـط  يمثل ف القسم الثاينأما  ليهـا الطـالب   ب إنس

احلاصلون على شهادة إمتام التعليم األساسي ومدا ثالثة سنوات متنح خرجييها دبلوماً يف 
جمال التخصص ، واهلدف من هذا النوع من التدريب هو العمل على توفري فرص عمـل  

، كما املهن النفطية يف جماالت التدريب والتكوين املهين وجماالت العمل الفين ، وتشمل 
، وهندسـة   اإللكترونات ، املهن امليكانيكيةو ، والكهرباء، والتكرير ، لتشغيل تشمل ا
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اإلنشاءات العامة ، املهن الزراعية ، املهن الشاملة لتدريب املرأة ، واملهن الفندقية ، وقـد  
 325حـوايل   1999 - 1998 التدريب املتوسط يف العـام التـدرييب  بلغ عدد مؤسسات 

راكز التـدريب ختصصـات علـوم    ، كما أضيف إىل م متدرباً 61932مؤسسة تدرب 
، يةاحلاسوب ، والرسم اهلندسي الصناعي ، العلوم النسيجية ، وتطوير مراكز املهن الفندق

طالبة ومتدربة  8261ها فيمعهداً  45باملعاهد املتوسطة لتدريب املرأة ليبلغ عددها  وخباصة
اً يقـوم  يمركزاً تدريب 358إىل ملتوسطة ااملعاهد ، ويرتفع عدد  1996 - 1995خالل العام 

 2003 يبطالباً متدرباً خالل العام التدري 28870 مدرباً وتضم حوايل 5832بالتدريس فيها 
– 2004 .  
من بني املعاهد املتوسطة اليت يلتحق ا املتحصل على شهادة التعلـيم األساسـي       

فمنـها   ، التخصصات والتبعية مدة الدراسة ا ثالث سنوات تتنوع اواملعاهد الصحية 
متوسطة تابعة للمعاهد العليا ، وشـعب التعلـيم الصـحي التـابع      همعاهد صحية شب

تتبـع   1958إىل عـام   هائإنشاعود بداية تللمستشفيات ، واملعاهد الصحية املتوسطة اليت 
 - 1997، ويبلغ جمموع خرجيي املعاهد الصحية حىت العام الدراسي أمانة الصحة مباشرة 

  .  خرجياً يف خمتلف التخصصات واملستويات  430991 على ما يزيد 1998
تضم مرحلة التعليم العايل إىل جانب اجلامعات ، املعاهد العليا واملراكـز املهنيـة   
العليا اليت تعد مكسباً علمياً مهماً عرفته ليبيا خالل أواخر القرن العشرين عندما ظهر أن 

صصني يف ااالت املختلفة الذين يتمتعون بكفاءة فنية للمتخهناك حاجة ملحة وأساسية 
ا أخـذت  إ، وما كان خلرجييها من أولوية يف سوق العمل حىت عالية  ومهارة تدريبية 

وهيئـة  ، واملبـاين  ، واملعامـل  ، املادية  اإلمكاناتمكاناً منافساً للجامعات من حيث 
  : وتشملحسب ختصصاا التدريس والتدريب ، وتعدد جماالت املعاهد العليا 

   : المعاهد العليا إلعداد المعلمين - 3 - 2 – 1 – 2 
بعد أن مت االستغناء عـن   مرحلة التعليم األساسيطالب يتوىل خرجيوها تدريس 

والثانويـات  ) سـابقاً (ويلتحق ا طلبة من الثانوية العامـة  ة ، معاهد املعلمني املتوسط
أربع سنوات ودف يف األساس إىل الرفـع مـن    التخصصية ، وتستمر مدة الدراسة ا
قدرام وتوسيع مداركهم وجعلهم قـادرين علـى   مستوى معلمي هذه املرحلة وزيادة 

وقـد  ، إعداد طالب هذه املرحلة اإلعداد اجليد والتربوي على األساس العلمي احلديث 
، يـدرس   2000 - 1999معهداً خالل العام الدراسي  44بلغ عدد معاهد املعلمني العليا 
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، ومت مع بداية العام الدراسـي  طالباً وطالبة يف ختصصات خمتلفة 25518ها ما يزيد عن في
  .إعادة تسميتها وجعلها كليات إعداد املعلمني تتبع اجلامعات مباشرة  2005 – 2004

   : المراكز المهنية العليا - 4 - 2 – 1 – 2
نياً وتأهيلهم مهنياً لغرض املهـن  تدريب وتكوين الطلبة وإعدادهم إعداداً فب تقوم

، اليت حيتاجها اتمع خاصة يف تسيري املؤسسات الصناعية مبختلف أحجامها وأنواعهـا  
حبيث يكون هذا التأهيل الفين واإلعداد املهين على درجة عالية من التطور مواكبة للتقدم 

العلمي ، والثانويـة   ويلتحق ا من يتحصلون على شهادة الثانوية العامة القسم، العلمي 
يتضـح أن   )48(سنوات ، ومن اجلدول رقم  3ها فيوتكون مدة الدراسة ، التخصصية 

يتوزعون علـى   1999 - 1998متدرباً خالل العام التدرييب  33359عدد منتسبيها حوايل 
متـدرباً ومتدربـة ،    11070مركزاً تضم  27املراكز العليا للمهن الشاملة البالغ عددها 

 28متدرباً ومتدربة يتوزعون علـى   16502م لّعتدرب وتاليت ز املهنية التخصصية واملراك
تتوىل إعداد املدربني واملدربات ويبلغ عـدد  اليت مركزاً تدريبياً ، مث املراكز املهنية العليا 

املراكـز الـثالث السـابقة    مراكز ، وتقوم  10من خالل  5787منتسبيها من اجلنسني 
 و الكهربائيـة ، واملتقدم لطالا يف ختصصات املهن امليكانيكيـة ،  واإلعداد بالتدريب 

التربيـد والتكييـف ،   ومهن العمارة واإلنشـاء ،  وتقنيات احلاسوب ، واإللكترونية ، 
التقنيـات  وتقنيـات اخلـزف ،   والصحة والسالمة املهنية ، واملهن اإلدارية واملالية ، و

، م ، والصيد البحـري  تقنيات اللحاوسياحة ، الفندقة والوصناعة النسيج ، والزراعية ، 
  .التقنيات الطبية و

  ) 48(جدول رقم 
  1999/  1998عدد المعاهد المهنية العليا والطالب الدارسين بها للعام التدريبي 

  عدد الطلبة  عددها  المراكز والمعاهد العليا
  11070  27  المراكز العليا للمهن الشاملة

  16502  28  العليا المراكز المهنية التخصصية 

  5787  10  المراكز العليا إعداد المدربين 

  33359  65  مجموع المراكز المهنية العليا 

  25518  44  المعاهد العليا إلعداد المعلمين 

  2171  16  المعاهد الصحية العليا 

  61048  125  اإلجمالي 

  الجماهيرية للنشر  قنّوص ، الدار صبحي) تحرير(،  1969/1999ة التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعي: المصدر               
  . 527 - 525، ص ص  2000والتوزيع واإلعالن ، مصراتة ،                           
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يف إنشاء املعاهد الصحية العليا الـيت   1990 - 1989مع بداية العام الدراسي شرع 
درجة دبلوم عالٍ  امينح خرجيوه، سنوات  3 اهفيمعهداً متتد مدة الدراسة  16يبلغ عددها 

 2171وبلغ عدد اخلرجيني حـوايل  ، وسواها من التخصصات الصحية  ة التمريضنيف مه
ن هذه املهنة تالئم الفتيـات  إخرجية ، إذ  2101اإلناث الغالبية حوايل منها تشكل أعداد 

به األنثى من مهـارة يف  خرجياً ، ملا تتميز  70أكثر من الفتيان الذين مل تتجاوز أعدادهم 
  .خدمة املرضى واخلدمات الطبية املساعدة األخرى 

-2000من إحصائية املراكز واملعاهد العليا خالل العام الدراسي واجلدير باملالحظة 
معهـداً   108معهداً ومركـزاً إىل   125أن عدد املعاهد واملراكز العليا تقلص من  2001

،  77135طالباً وطالبة إىل  61048ها قد زاد من في يف حني أن إمجايل الطالبومركزاً ، 
بة ومدرسـة ،  مدر 329و مدرباً ومدرساً ، 4885حوايل ويقوم بعملية التدريب والتكوين 

   . )1( 1556وعدد املدربني واملدرسني األجانب حوايل 
وميكن إرجاع ذلك التقليص إىل إلغاء بعض التخصصات اليت أصبحت متوفرة ، وكذلك 

حبيث تتعدد مهام املركز الواحد أو  ةم بدمج بعض املراكز ذات التخصصات املتشاالقيا
  .املعهد عوضاً عن تكرار التخصص الواحد 

  :التعليم العالي  - 5 – 2 – 1 – 2
مثل اجلامعات الطرف الثاين يف معادلة مرحلة التعليم العايل ، ويعود تاريخ إنشاء ت

، عة بني مدينيت بنغازي وطرابلسجموعة من الكليات موزمب 1954اجلامعة الليبية إىل عام 
ت كلياا تدرجيياً على مر السنوات اخلمسني املاضية إىل أن مت تقسيمها إىل جامعـة  ومن

، مث توالت بفتح فروع هلما يف كل من  1973طرابلس ، وجامعة بنغازي يف أواخر عام 
توسـيع  لنواة جلامعات جديدة حيث كونت هذه الفروع ، والزاوية ، والبيضاء ، سبها 

ظهرت إىل الوجود جامعـة  ف،  ي وعدم اقتصاره على املدن الكربىقاعدة التعليم اجلامع
، وجامعة السابع من أبريل مبدينة الزاوية ، وجامعة عمـر املختـار بالبيضـاء ،     سبها

ـ  امعي وجامعة النجم الساطع التقنية بالربيقة ، إىل أن بلغ عدد اجلامعات خالل العام اجل
الذي يشرحه بيانياً ) 49(جامعة كما يوضحه اجلدول رقم  14ما جمموعه  1998-1999

طالباً وطالبة ، ميثل الليبيون منهم مـا جمموعـه    165376، تقوم بتدريس ) 11(الشكل 
عـدد  طالباً ليبياً ، بينمـا يرتفـع    63569 الذكور طالباً وطالبة ، ويبلغ عدد 138346

                                                
  . 255، ص السابق المرجع  – 1

  



 163

هـا  فيطالبة ، ويتوىل التـدريس   74777إىل  ناث عن ذلك ليصلالطالبات الليبيات اإل
العناصر الوطنية ، يف حني ميثل عـدد   من 2909 عضو هيئة تدريس منهم 5514حوايل 

كمـا باشـرت   ،  )1(أستاذاً يف خمتلف التخصصات اجلامعيـة   2605األساتذة املغتربني 
، أبريل مبدينـة الزاويـة   والسابع من ، وقاريونس ببنغازي ، بطرابلس جامعات الفاتح 

وجامعة سبها ، وجامعة العرب الطبية ببنغازي ، وجامعة عمـر املختـار بالبيضـاء ،    
وجامعة الفاتح الطبية بطرابلس ، وجامعة التحدي بسرت ، وجامعة اجلبل الغريب بغريان 

طالبـاً   4402الدراسات العليا اليت وصل جمموع طلبتها جمتمعة إىل حـوايل   يف برنامج
على نطاق واسـع   حيث متنح، يف عدة جماالت  1999 - 1998لبة يف العام اجلامعي وطا

  .اإلنسانية  درجة املاجستري ، وعلى نطاق ضيق درجة الدكتوراه ، وخباصة يف العلـوم
  )49(جدول رقم 

  1998/1999عدد طالب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا للعام الجامعي  
  الدراسات العليا  عدد األساتذة  عدد الطلبة  ةالجامع
  1332  642  30060  قاريونس
  1672  1521  36227  الفاتح

  0  56  3000  النجم الساطع التقنية
  50  481  7562  سبها

  646  285  2373  العرب الطبية
  18  320  6058  عمر المختار
  07  381  8578  الفاتح الطبية
  328  597  15124  ناصر
  13  274  3866  التحدي

  400  392  14275  السابع من أبريل
  461  326  7993  الجبل الغربي

  0  229  7739  درنة
  0  14  506  *األسمرية 

  0  26  22015  **الجامعة المفتوحة
للنشـر والتوزيـع     صبحي قنّوص ، الدار الجماهيريـة ) تحرير(،  1999-1969التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية : المصدر 
قبول الطالب بتقوم الجامعة المفتوحة  **   .تتولى الجامعة األسمرية تدريس العلوم الدينية  *   . 529، ص  2000، مصراتة ،  واإلعالن

  .بنظام التدريس االنتساب أو التعليم عن بعد 
  

  
  

                                                
صبحي قنّوص ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ) تحرير(،  1999 – 1969الجتماعية التحوالت السياسية واالقتصادية وا - 1

  . 529 – 524واإلعالن ، مصراتة ، ص ص 
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  )11(شكل رقم 
  1999 -  1998أعداد طالب وأساتذة وطالب الدراسات العليا بالجامعات الليبية سنة  
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  ) .49(المصدر إعداد الباحث استناداً إلى الجدول رقم 

كما تقوم الكليات الطبية مبنح درجة الزمالة العربية يف عدة ختصصات طبية حتت 
 إشراف جمموعة من األساتذة األكفاء من الليبيني إىل جانب نظرائهم يف بعض اجلامعـات 

  .العربية واألجنبية 
  :مؤشرات حول قطاع التعليم  - 6 – 2 – 1 – 2

، باستثناء ما ميكن مالحظته هو زيادة أعداد الطالب يف املراحل التعليمية املختلفة 
مواكبة الدولـة  هو كنتيجة طبيعية لنمو وتزايد السكان ، واملهم هنا التعليم األساسي ، 

ملية التعليمية من مبان وقائمني على العملية التعليميـة  هلذه الزيادة يف توفري متطلبات الع
وقبل هذا وذاك التخطيط ملتطلبات اتمع وحاجاته من التخصصات ، وأدوات ومعامل 

األعداد الغفرية من اخلرجيني للعمـل مبـا    باملختلفة لضمان سوق عمل يستطيع استيعا
املقنعة اليت قد تنتج عـن عـدم    حبيث ختتفي البطالة،  ا وممارسته على أرض الواقعتعلمو

أو  سواء مـع القطـاع اخلـاص   توفر مواطن عمل ميارس فيها اخلريج ختصصه احلقيقي 
يشهده جمال التعليم يف ليبيا حتم علـى   القطاع التابع للدولة ، فهذا التطور والنمو الذي
 هـذه األعـداد ،   بالسـتيعا  الدراسيةالدولة ضرورة تويل التوسع يف إنشاء الفصول 

داد الفصول والطالب واملدرسني يف الفترة املمتدة مـا  تطور أعيبني ) 50(فاجلدول رقم 
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يف مرحلة التعليم عدد الطالب خالل هذه املدة ل ةاديزاليبني  كما ، 2000إىل  1969بني 
إىل  1970 -1969طالب وطالبة يف العام الدراسـي   347100من سنة  30لفترة األساسي 
حيث كانت الزيادة مبا يقدر  2000 -1999خالل العام الدراسي طالب وطالبة  1202899

ارتفـع  نفسـها  لسنوات ، ول% 71.1 بنسبة زيادة بلغتطالب وطالبة ،  855799حبوايل 
طالب وطالبة  380180طالب وطالبة إىل  15300ة التعليم املتوسط من لعدد طالب مرح

طالـب   374880 وصلت إىلبزيادة  حيث بلغ الفارق% 98.6ووصلت نسبة الزيادة إىل 
  .وطالبة 

  )50(جدول رقم 
  2000 – 1969تطور عدد الفصول والطالب والمدرسين ونسبة الزيادة ما بين 

  
  المراحل

  الزيادة%   2000/  1999  1970/  1969
  مدرسون  طالب  فصول  مدرسون  طالب  فصول  مدرسون  طالب  فصول

  07.43  71.14  75.50  183654  1202899  48817  13661  347100  11956  األساسي
  02.52  98.60  96.11  65671  380180  14064  1658  15300  546  المتوسط
  04.82  98.51  99.99  9890  276744  2599  477  4100  9  الجامعي
  06.09  80.29  19.10  259215  1859823  65480  15796  366500  12511  المجموع

  . 77، ص  2002 –حصائي الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات ، الكتاب اإل: المصدر 

وكنتيجة للزيادة يف أعداد طالب مرحليت التعليم األساسي واملتوسط فقد ارتفـع  
فكان  276744إىل  4100عدد طالب املعاهد واملراكز املهنية العليا والكليات اجلامعية من 

، كما تكون هذه الزيـادة كنتيجـة   % 98.5طالب وطالبة بنسبة  268544مقدار الزيادة 
كس على مجلة عدد الطالب يف املراحل التعليمية املختلفة ، ويالحـظ االرتفـاع يف   تنع

طالب وطالبة بزيادة كان جمموعها  1859823طالب وطالبة إىل  366500إمجايل العدد من 
  .% 80.3سنة كان مبعدل  30، أي أن منو عدد الطالب خالل  1493323

من ، سنوات دراسية  6حلوايل  إىل جمموعة من املعطيات) 51(يشري اجلدول رقم 
يقـدر  يالحظ أن هناك تراجعاً يف إمجايل عدد الطالب امللتحقني بالدراسة بينها ميكن أن 

،  1990792حوايل  2001 - 2000عددهم سنة كان حيث ، طالباً وطالبة  82465حبوايل 
ملختلف مراحـل   2003 - 2002خالل العام طالب وطالبة  1908327 والذي مل يتجاوز

، % 51.4طالب بنسبة  980604سنة ، منهم حوايل  24 – 6التعليم يف الفئة العمرية ما بني 
، وهو ما يوضح تقلص الفـارق بـني    %48.6بنسبة  927723فيما شكل عدد الطالبات 

، يف حني أن الفارق بني عدد الطالب عدد الذكور واإلناث يف عدد امللتحقني بالدراسة 
،  %52.1 يف مراحل التعلـيم االبتـدائي   اًكور بفارق ليس كبريوالطالبات مييل لصاحل الذ
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، غري أنه يرتفع عند اإلناث يف مرحلـة التعلـيم    %50.2، والثانوي  %52.9واإلعدادي 
من إمجايل طالب هذه املرحلة حبيث ال تتجاوز نسـبة الـذكور    %50.7اجلامعي ليمثلن 

عليم فقد كان عددهم يف التعلـيم  ، أما عن توزيع الطالب العددي بني مراحل الت% 49.3
، وحـوايل  طالب وطالبـة   400570طالب وطالبة ، ويف اإلعدادي  777354االبتدائي 
بالنسـبة  طالب وطالبة  328175يف التعليم الثانوي ، ووصل إىل طالب وطالبة  402228

  . )1(للمرحلة اجلامعية 
  ) 51(جدول رقم 

   تلميذ/ومتوسط مدرس تلميذ/الفصلأعداد التالميذ والمعلمين والفصول ومتوسط 
  2005 - 2004إلى العام الدراسي  2000 – 1999من العام  في مرحلة التعليم األساسي

  البيان                
  العام الدراسي

تعليم 
  أساسي 

عدد 
  المعلمين 

عدد 
  الفصول

  تلميذ/مدرس  تلميذ/فصل

1999 – 2000  1202899  183654  48817  1  - 24.6  1  - 6.5  
2000 - 2001  1176843  182164  47073  1 – 25.0  1 – 6.4  
2001 – 2002  1171546  186453  47424  1 – 24.7  1 – 6.2  
2002 – 2003  1130525  -  47493  1 – 23.8  -  
2003 – 2004  1111786  194512  30329  1  - 36.6  1 – 5.7  
2004 – 2005   1082347  210281  30805  1 – 35.1  1 – 5.1  

  :إعداد الباحث بالرجوع إلى : ر المصد       
  .  2002تقرير التنمية البشرية ليبيا  - 2.  2003، و  2002الكتاب اإلحصائي  – 1                
  . 2005 – 2004و   2004 – 2003ألساسي والمتوسط امؤشرات إحصائية حول التعليم  – 3                

الـذي   ، األمر  مراحل دون غريهاهذا التراجع يف إمجايل عدد الطالب يتمثل يف
ميكن أن يكون سببه التسرب من مرحليت التعليم األساسي واملتوسط لعـدم الرغبـة يف   
مواصلة الدراسة أو لظروف مادية تدعو الطالب للبحث عن عمل أو نتيجة الفشـل يف  

، 1994 تكملة املشوار التعليمي ، كما أن اخنفاض عدد املواليد يف اية القرن املاضي منذ
  .ميكن أن تكون السبب املباشر يف تراجع أعداد تالميذ التعليم األساسي  وهي عوامل

،  يتبني مما سبق أن االرتفاع يف نسبة الطالبات عن الطلبة يف املرحلـة اجلامعيـة  
باملعاهد العليـا الـيت    بااللتحاقيكمن يف تسرب أعداد كبرية من الذكور إما  والسبب

س عن الدراسة الذي يكون يف األسا باالنقطاعيم اجلامعي ، أو تكون دون مستوى التعل
الذين ميثلـون   ، يف مواصلة الدراسة بعض الذكور رغبةألحد األسباب املتمثلة يف عدم 

                                                
الخصائص االجتماعية ،  – 2003 – 2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، المسح االقتصادي واالجتماعي، الجزء الثاني  – 1
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 ةنسـب بلظـروف خاصـة   كون االنقطاع بسبب البحث عن عمل ، وقد ي%63.3نسبة 
عـن   انقطـع موع من كان جم، إذ % 18.6، بينما من هلم أسباب أخرى ميثلون  18.1%

طالب وطالبة ، وتتركز نسبة األغلبية منهم يف املرحلة اإلعداديـة   29062الدراسة حوايل 
، ويف املرحلة  %32.0من إمجايل عدد املنقطعني تليها املرحلة الثانوية بنسبة  %38.6بنسبة 

جاء من ، وذلك حسب ما  %13.7، تأيت أخرياً املرحلة اجلامعية بنسبة  %15.7االبتدائية 
  . 2003 - 2002سجالت املدارس يف بداية العام 

النمو والزيادة يف عدد الطالب يف خمتلف املراحل ضرورة التوسع يف إنشـاء  تم ح
فصـالً   11956مـن  ملرحلة التعليم األساسي دراسية الفصول ، مما رفع عدد الاملدارس 

 الدراسـي  العام خالل فصالً دراسياً 48817إىل  1970 -1969دراسياً يف العام الدراسي 
، فصالً 14064إىل  546، ويف مرحلة التعليم املتوسط زاد عدد الفصول من  2000 -1999

حيث ، بينما شهد التعليم اجلامعي ومراكز التعليم املهين العايل زيادة فاقت كل املعدالت 
 أما نسـب ، فصالً  276744الذي تطور إىل ، فصول  9كان عدد الفصول ذه املرحلة 

، بينمـا   %100.0 ، و %96.1، و %75.5الزيادة يف عدد الفصول فكانت على التـوايل  
 9270لة التعليم األساسـي ،  حفصالً يف مر 52373وصلت أعداد الفصول الدراسية إىل 

  .فصالً مشتركاً بني املرحلتني  6245فصالً يف مرحلة التعليم املتوسط ، وحوايل 
فقد وصلت املسجلني يف املدارس العامة ساسي األ التعليم أعداد طالب مرحلةأما 

من إمجايل عدد السكان ممـن تتـراوح    %20.3طالباً وطالبة ميثل  1111786حوايل إىل 
عـن العـام    خنفضا ه، غري أن 2004 – 2003سنة خالل العام الدراسي  15 – 6أعمارهم 

ات اجلدول رقـم  ويتضح ذلك من خالل بيان تلميذاً ، 18739السابق له مبا يقدر حبوايل 
وميكن إرجاع سبب هذا االخنفاض لتدين عدد املواليد يف أواخر التسـعينيات ،  ، ) 52(

وزيادة عدد امللتحقني مبدارس التعليم اخلاص ، وكذلك التسـرب والفاقـد يف أعـداد    
التالميذ لعوامل اجتماعية واقتصادية ، أما مرحلة التعليم املتوسط التخصصي واملهين فقد 

الذي كـان جممـل   نفسه لعام الدراسي طالب وطالبة ل 316325طالا حوايل بلغ عدد 
طالباً وطالبة ، يضاف  1733039أعداد طالبه يف مجيع مراحل التعليم بأنواعه ما يزيد عن 

  . إليها عدد الدارسني مبؤسسات التعليم األساسي واملتوسط اخلاص 
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  ) 52(جدول رقم 
  تلميذ/تلميذ ومتوسط مدرس/ول ومتوسط الفصلأعداد التالميذ والمعلمين والفص

  2005 - 2004إلى العام الدراسي  2000 – 1999في مرحلة التعليم المتوسط من العام  
  البيان           

  العام الدراسي
عدد   عدد التالميذ  

  المعلمين 
عدد 
  الفصول

  تلميذ/معلم  تلميذ/فصل

1999 – 2000  380180  65671  14064  1  - 27.0   1  - 5.7  
2000 – 2001 *  284004  47892  9853  1 – 28.8  1 – 5.9   

2001 – 2002  185513  29986  6477  1  - 28.6  1 – 6.1  
2002 – 2003  257006   -  12304  1  - 20.8  -  
2003 – 2004  251584   56123  7370  1 – 34.1  1 - 4.4   
2004 – 2005  333091  67042  8738  1  - 38.1  1 – 4.9   

  . 2002تقرير التنمية البشرية ليبيا  - 2.  2003، و  2002الكتاب اإلحصائي  – 1 :عداد الباحث بالرجوع إلى إ: المصدر     
  .  2005 – 2004و   2004 – 2003األساسي والمتوسط  إحصائية حول التعليم مؤشرات – 3               
  .لتخصيصة يشمل طالب الثانوية العامة ، وطالب الثانوية ا(*)               

بلغ إمجايل عدد طالب مؤسسـات التعلـيم    2003 – 2002خالل العام اجلامعي 
طالباً وطالبة ، و يالحظ زيادة أعـداد الطالبـات    286413العايل التابعة للدولة ما قدره 

فقد شكل عـدد  ، اإلناث يف مستوى التعليم اجلامعي وما يف مستواها عن الطلبة الذكور 
،  %47.4، ومل تتجاوز نسبة الـذكور   %52.6طالبة بنسبة  150768اإلناث ما جمموعه 

طالب وطالبة ، حيث متثل  27900بينما بلغ عدد طالب التعليم العايل اخلاص ما جمموعه 
، مما جيعل % 5.5نسبة طالب التعليم العايل العام واخلاص إىل جمموع عدد السكان حوايل 

  .)1(اليت تعد مرتفعة جداً مقارنة بعدد السكانليبيا يف الترتيب الثاين عاملياً بعد كندا 
يف  متـوازٍ  ارتفاعرافق هذه الزيادة يف عدد الفصول والنمو املتوايل لعدد الطالب 

15796ما جمموعـه   1970 - 1969سني الذي كان يف العام الدراسي عدد املدر سـاً  مدر
% 06.1يادة بلغت بنسبة ز 2000 -1999ساً خالل العام الدراسي مدر 259215 إىلوصل 

 ،  %09.0يف مرحلة التعليم األساسـي بنسـبة   النسبة وتطورت ، ملختلف مراحل التعليم 
هلذا التطور يف عـدد   ، وكان %13.0بينما يف مرحلة التعليم املتوسط كانت نسبة الزيادة 

ن إجيايب على معدل أداء املعلمني داخل قاعة الدراسة حيـث  إمردود سني واملدرالفصول 
ويف مرحلـة   اًتلميذ 24.6سط كثافة الفصل الدراسي تبلغ يف مرحلة التعليم األساسي متو

 6.5 كمتوسـط  ، بينما كان نصاب األسـتاذ إىل التالميـذ   اًطالب 27.0التعليم املتوسط 
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خـالل  يف مرحلة التعليم املتوسط  مدرس/تلميذ 5.8تعليم األساسي ، وبلغ  مدرس/تلميذ
 يف قدرة وأداء املدرس نيحتس الفضل لهكان ، وهو ما  )1( 2001 – 2000العام الدراسي 

يضـاعف  يف القيام مبهمته على أكمل وجه ، و ألمر الذي يساعدهيف الفصل الدراسي ا
عدد املعلمـني حـوايل    ، يف حني بلغميذ الفائدة ويرفع من مستوى االستفادة لدى التال

للتعلـيم   56123وألساسـي  التعلـيم ا  يف مرحلة 194512منهم معلماً ومعلمة  250635
طالب وأستاذ  6.1حبيث يكون املعدل أستاذ لكل  2004 – 2003املتوسط للعام الدراسي 

طالب للمرحلتني على التوايل وبذلك يفوق املعدل العاملي الذي يصل يف الـدول   6لكل 
يعين أن  مما اًطالب 25، ويف الدول النامية إىل أستاذ لكل  اًطالب 15املتقدمة إىل أستاذ لكل 

  .هناك فائضاً يف عدد املدرسني 
الطالب يف مرحلة التعلـيم  بلغ جمموع فقد  2005 – 2004أما يف العام الدراسي 

من مجلـة السـكان غـري أن     %17.8تلميذة ميثلون حوايل وتلميذاً  1082347األساسي 
سـي  املالحظ هو مواصلة اخنفاض إمجايل عدد الطالب امللتحقني مبرحلة التعلـيم األسا 

كان عدد الـذكور   ،تلميذاً وتلميذة )  29439 -(الذي وصل إىل مبدارس التعليم العام 
طالبـة   526437، بينما كان عدد اإلنـاث   %51.4طالباً كانت نسبتهم  555910منهم 
   .لألسباب السابقة  %48.6بنسبة 

الثانويـات  (أفادت اإلحصاءات أن عدد الطالب يف مرحلة التعلـيم املتوسـط   
ما يعـادل   %57.1ترتفع نسبة اإلناث إىل طالباً وطالبة  333091بلغ حوايل  )يصةالتخص
  . %42.9طالباً بلغت نسبتهم  143033طالبة ، وتراجع عدد الذكور إىل  190058حوايل 

مبرحلة التعلـيم األساسـي    2005 – 2004خالل العام الدراسي  املعلمنيبلغ عدد 
مبا يقرب مـن  معلمة  171178إلناث منهم قرابة مثلت ا، معلماً ومعلمة  210281حوايل 
، فيما وصل عدد املدرسني مبرحلـة   %18.6، وبذلك مل تزد نسبة الذكور عن % 81.40

معلماً ومعلمة يزيد فيه عدد اإلناث عن الـذكور حبيـث    67650التعليم املتوسط حوايل 
بنسـبة   معلمـاً  19650، يف حني بلغ عـددهم   %70.1مدرسة بنسبة  47392يصل إىل 

معلماً  4641ما جمموعه من املعلمني يف املرحلتني  غري الليبيني تتعد أعداد مل، بينما % 30.0
  . ومعلمة
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ملـرحليت التعلـيم األساسـي    نفسها للسنة  أما عدد الفصول الدراسية فقد بلغ 
فصالً دراسياً مع التذكري أن هناك فصـوالً تقـوم بالتـدريس     44666واملتوسط حوايل 

ومساًء ، كما يالحظ تواصل وجود فائض يف املعلمني يف معظـم التخصصـات   صباحاً 
  .طالب يف املتوسط  5لتصل النسبة معلم واحد لكل 

  :رياض األطفال  - 7 – 2 – 1 – 2
سنوات نفسـياً   6يعترب إعداد األطفال قبل االلتحاق باملدرسة يف سن ال شك أن 

ـ لدى الطفل املهارات وت نميربوية اليت توصحياً واجتماعياً وثقافياً أساس العملية الت عده 
كان هذا النوع من التعليم حمدوداً  1969فقبل عام لتقبل احلياة اجلديدة يف بيئة املدرسة ، 

ومنـذ بدايـة   الـبالد ،  يف جداً يقتصر على ما تقيمه أفراد اجلاليات األجنبية املقيمـة  
حيث استهدف برنـامج ريـاض   ليم السبعينيات شرع يف استحداث هذا النوع من التع

األطفال يف سن ما قبل املدرسة على اعتبار أن هذه املرحلة هلا أمهيتها وجزء من مراحـل  
، وتوفري الوجبات الغذائية الضـرورية   فري الرعاية الصحية ،التعليم وكان العمل دءوباً لتو

ـ ، وتطوير مناهج رياض األطفال مبا يواكب العصر  لعقليـة  يب حاجـات الطفـل ا  ويل
عب مبعاهد املعلمني العليا وكليات اآلداب والتربيـة  ، وكذلك اعتماد مناهج وشوالنفسية

 - 1972 لتأهيل من سيتوىل القيام مبهام العمل يف رياض األطفال ، ففي العـام الدراسـي  
، بلغ عـدد األطفـال   فصالً  77روضة تضم  22بلغ عدد رياض األطفال حوايل  1973

من اإلناث ، يف حني وصل عـدد   1054ومن الذكور ،  1344منهم  2398امللتحقني ا 
طفالً وطفلة خالل العـام   8924، وقد تطور العدد ليصل إىل  )1( مدرسة 96املدرسات 
، وارتفع ما هو مسجل من األطفال يف هذه املرحلة خـالل   )2( 1985 - 1984الدراسي 

فصالً ،  515ها فيمدرسة  190يف طفالً يدرسون  16315إىل  2001-2000العام الدراسي 
يف ،  )3(مدرساً ومدرسـة   2306حوايل بلغ عددهم  مؤهلون تربويون ويتوىل تدريسهم

 157 حـىت  2002 - 2001تراجع عدد رياض األطفال خالل العام الدراسي  حني نالحظ
ال طفالً ، أيضاً عدد املدرسني واملدرسات مبا  14213وكذلك عدد التالميذ إىل ، روضة
  . )4( 1690جياوز 

                                                
  . 259دية واالجتماعية ، مصدر سابق ص وزارة التخطيط ، الخطة الثالثية للتنمية االقتصا – 1
  . 172الجزء الثاني ، ص  – 1985 – 1981اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  –  2
  . 76، مرجع سابق ، ص  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، الكتاب اإلحصائي  – 3
  . 215، مصدر سابق ، ص  2002لوطني للتنمية البشرية ــــــــــــــــ ، التقرير ا – 4
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الرتفـاع عـدد    عائد منتسبيهاويف عدد الرياض وميكن أن يكون سبب هذا التراجع  
هـذه   خصخصـة  تسعى إىل ن سياسة الدولةإرياض األطفال التابعة للقطاع اخلاص إذ 

إىل حـوايل   2004 – 2003بينما وصل عدد رياض األطفال خالل العام الدراسي املرحلة 
  .معلمة  868ها قرابة فيلتدريس روضة يتوىل ا 169

  :المصروفات على القطاع  - 8 – 2 – 1 – 2
من مرحلة ريـاض   ةتتوىل الدولة اإلشراف والصرف على مراحل التعليم املختلف

ا كانت حىت العـام اجلـامعي   إاألطفال وحىت املرحلة اجلامعية أو ما يف مستواها ، بل 
اجلامعات واملعاهد العليا اليت توقفت فيما  تقوم بصرف منح دراسية لطلبة 1984 - 1983

بتتبع ميزانية ، ب املدرسي مبقابل زهيد يف السنوات األخرية ابعد ، كما تقوم بتوفري الكت
 1976التعليم مبراحله املختلفة اليت رصدت خالل خطة التحول االقتصادي واالجتماعي 

 قرابـة  1976صرف منها سنة مقدار ما   أننييتبمليون دينار  470مبا يزيد عن  1980 -
، )1(تضم يف مصروفاا إنشاء وتطوير املدارس واملعاهد واجلامعـات   ،مليون دينار  112

 518.7وصـل إىل  بينما ، مليون دينار  92.2 حوايل 1990 - 1989نفق يف عام وبلغ ما أُ
ـ  866.1كان ما أنفق على قطاع التعليم  1996ويف سنة  ، 1994مليون دينار عام  ون ملي

 2000خالل العام أما  ، )2( 1997مليون دينار يف سنة  917.2 حوايل دينار ، ووصل إىل
  . )3(مليون دينار 1225.3ما جمموعه بلغت ميزانية قطاع التعليم 

شكل إرهاقـاً متزايـداً   ي مصروفات قطاع التعليم أصبحهذا التنامي املتواصل يف  
القطاع اخلاص يف حتمل جزء من مهـام   إشراك إىل ضرورة اللميزانية العامة للدولة مما دع

مـدارس ومعاهـد    إنشـاء وذلك بفتح اال أمامه ليبدأ الشروع يف  ، العملية التعليمية
تتوىل القيام بالتدريس وفـق اإلشـراف   تقبل الطالب مبقابل مادي ، ووجامعات خاصة 

رس يف مؤسسـات  اليت تـد  الفين املباشر من الدولة حسب نظام التعليم املعتمد مبناهجه
املؤسسات التعليمية التابعة للقطاع اخلـاص   فقد وصلت أعداد الطالب يف، التعليم العام 

طفـالً ،   2594روضة أطفال تضم  149ما جمموعه  2002 - 2001خالل العام الدراسي 
 330تلميذاً يتوزعون علـى   30370بينما يف مرحلة التعليم األساسي كان عدد التالميذ 

                                                
  . 336، ص  1980 – 1976وزارة التخطيط ، خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  - 1
، تطور السكان والقوى المنتجة  2000مصرف ليبيا المركزي ، إدارة البحوث واإلحصاء ، النشرة االقتصادية ـ الربع الثاني  – 2

  ) .24(، طرابلس ، جدول رقم  40، المجلد  1998 – 1970في الجماهيرية 
  . 77، مصدر سابق ، ص  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، الكتاب اإلحصائي  – 3
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مرحلة التعليم الثانوي بقسميه العلمـي واألديب  عدد طالب  يف حني أن، مدرسة خاصة 
مدرسة ، أما مدارس التعليم الثانوي التخصصي فكانت  79طالباً يدرسون يف  3280بلغ 
 129طالباً ، ويصل عدد املعاهد واملراكز املهنية العليا اخلاصـة إىل   766ها فيمدرسة  58

   . )1(متدرباً ومتدربة  15071تضم 
ضـوي  نعند تتبع ما ميثله التعليم اخلاص يف ليبيا واألعداد اليت ت االنتباهما يسترعي 

إذ ال تتعدى يف ضآلة املنتسبني إليه حتت مدارسه ومعاهده هو البداية احملتشمة اليت تتمثل 
مقارنة مع تلك األعداد الضخمة من ،  2003 - 2002خالل العام الدراسي  %1.9نسبتهم 

 عنـد  العام ، وخباصة ما متثله رياض األطفال من نسبة ضـئيلة للتعليم عني الطالب التاب
ما يقرب على ن من خدمات مدارس رياض األطفال وحيث ال يزيد املستفيد، لقطاعني ا

هم يف سن متكنهم من دخول رياض طفل  334000طفالً من بني ما يزيد عن  17232من 
  .فقط % 5.0 بحبيث ال تتعدى طاقة االستيعااألطفال ، 

األساسـي ليم سات اإلناث يف مرحل التعأيضاً ميكن مالحظة مدى زيادة أعداد املدر 
العاملـة الليبيـة    ىفوفق نتائج حصر القو، والتعليم الثانوي التخصصي  والتعليم الثانوي

مـن جممـوع    %36.7 احلاصالت على شهادة معاهد متوسطةأن بلغت نسبة  2001لعام 
هن حاصالت على شهادة معاهد  ممن %46.3بينما بلغت النسبة  ،ة النسائيالقوى العاملة 
ويرجـع  ،  )2(% 42.0أما من حيملن شهادات جامعية فما فوق فنسبتهن ، دون اجلامعة 

 ذلك إىل سياسة الدولة اليت كانت تعمل على تأنيث تدريس مرحلة التعليم األساسـي ، 
ة أن مهنة التـدريس هـي املناسـبة    وارتباط ثقافوتشجيع الفتاة على مواصلة تعليمها ، 

بتشجيعهن على ممارسة مهنة التعليم  يفورغبة العديد من الفتيات وأسرهن لطبيعة املرأة ، 
باإلضـافة إىل  املعلمني ،  االلتحاق مبعاهد إعداد املعلمني أو الكليات اجلامعية اليت خترج

الوحيد هلا للحصـول   دون انقطاع هو الضمانذلك فإن رغبة الفتاة يف مواصلة تعليمها 
على عمل مناسب لطبيعتها ، بعكس الذكور الذين يتركون مقاعد الدراسة ويلتحقـون  

أن عدد املدربني من الـذكور   مبواقع عمل قد ال تكون يف حاجة ملؤهل علمي ، يف حني
يف املراكز واملعاهد املهنية العليا يفوق عدد املدربات اإلناث كنتيجة طبيعية ألنواع املهـام  

  .التدريبية اليت يتطلب أن يقوم ا الذكور 
                                                

  . 127، مصدر سابق ، ص  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التقرير الوطني للتنمية البشرية  – 1
  . 254المصدر نفسه ، ص  –  2
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  الرعاية الصحية - 2 – 2
  : مقدمة – 1 – 2 – 2

، من مؤشرات اهتمام الدولة بسكاامتثل اخلدمات الصحية يف أي بلد مؤشراً مهماً 
وبذلك فهي هدف أساسي من أهداف التغري االقتصادي واالجتماعي الـذي جيـب أن   

حقق كنتاج للتنمية ومساند رئيس لنجاحها ، فالرعايـة  يواكب العصر ، ومطلب مهم يت
كفله اتمع لكل مواطنيه للتمتع بأعلى مستوى من الصحة كأحـد أهـم   يالصحية حق 

، وجناح الدولة يف توفري تلك اخلدمات على درجة عالية مـن اجلـودة   حقوق املواطنة 
مـن شـأن أبنائـه     يف خلق جمتمع متقدم يرفعللشك سهم مبا ال يدع جماالً والرقي ي، 
  .والتفرغ للبناء وصنع التقدم  قادرين على العيش بأمان وجيعلهم

تاريخ قريب ليس ببعيد ميكن أن نالحظ مدى ما كانت تعانيه ليبيـا   بالرجوع إىل
اسـتوطنت    مالئمـة  لعدة أمراض تتوغل بني العديد من أبنائها ، وجدت بيئة من تفشٍ

واهنة أكها الفقر واجلوع مستعينة على ذلـك   واستقرت فيها ، وأخذت تفتك بأجسام
، وبأولياء أمور غرباء يديرون دفة احلكم ال يعريون تفكـرياً   ينباجلهل والتخلف السائد

ضـيق   يضـاف إىل ذلـك  بسبب طبيعة فلسفتهم يف إدارة شؤون غريهم ،  اًوال اهتمام
اخلـربة يف هـذا   وذوي ، املال ، ونقص حاد فيمن يقوم بذلك من العمال ، وقلة احلال
  .ال يطمئن إليها البال اليت ، إذا ما استثنينا بعض املتناثر من اخلدمات اال 

قائمة األمراض اليت كانت مستقرة يف البالد فقد يصعب حتديدها  ناإذا ما استعرض
ومحـى  ، واملالريـا  ، والكولريا ، والتيفوس ، واجلدري ، لتعددها وتنوعها كالطاعون 

وسـواها ،  ، والبلهارسيا ، واجلذام ، والتراكوما ، مراض املعدية كالسل الذباب إىل األ
هذه األمراض وغريها كثري تناقلت بني األجيال ، ومما زاد من حدا النقص يف مسـتوى  
الرعاية الصحية إن مل نقل انعدامها اليت بدأت تظهر بشكل حمدود ومقتصر على منـاطق  

من املراكز السكانية حيث تتركز اجلاليـة   وارمهاجمن البالد كما يف طرابلس وبنغازي و
  .حبق العالج قبل أي آخر  الذين يتمتعوناإليطالية وبعض األجانب املقيمني 

  :لمحة تاريخية عن الخدمات الصحية  - 2 – 2 – 2
الوقائية الصحية األولية قبل احتالل إيطاليا لليبيا مقتصرة على كانت االحتياطات 

وكان ... ،  1910نسمة  سنة  30000ان يقدر عدد سكاا حوايل مدينة طرابلس اليت ك
 ....، بعد احلرب العاملية األوىل  1922عام ئ ها املستشفى احلكومي الوحيد الذي أنشفي

سـرير يف   2500مستشفى بسعة أكثر من  16حوايل  1964بينما أقام اإليطاليون يف سنة 



 174

أمـا   ....ر من نصف سـكان الـبالد   جممل والية طرابلس الغرب اليت يعيش فيها أكث
أطبـاء   8هـا  فيعيادة ومستوصف  18العيادات و املستوصفات فبلغ عددها يف طرابلس 

يف  23ويف والية برقة ،  88ويف طرابلس ،  275حوايل  1964، وبلغ عددهم عام مقيمون 
 ،ليبياً فقط 20طبيباً منهم  386، فيما كان إمجايل عدد األطباء يف كامل البالد والية فزان 

ون تعليمهم يف اخلارج موزعني بني أمريكا وأوروبـا ، يف  قطبيباً آخر يتل 50وكان هناك 
ن ويتوزع الباقون على جنسيات أخرى مثـل  واألطباء األجانب هم إيطالي حني أن جلِّ

  .يوغسالفيا وأسبانيا واليونان وبريطانيا وفرنسا والصني 
كـان هنـاك   ، فقـد  نسمة  451469يل اليت كانت تضم حواأما يف والية برقة 

سرير ملرضى السـل   140سرير ، وآخر بسعة  500املستشفى االستعماري الوحيد يضم 
سرير ، أما األطبـاء   420يوجد مستشفى بسعة  1960وثالث للنساء والتوليد ، ويف درنة 

ية فزان اليت يف املناطق ااورة هلا ، بينما يف وال 22 و اًطبيب 47بنغازي يف مدينة فعددهم 
كانت هنـاك عـدة عيـادات يف    ،  1964نسمة عام  78714يقدر عدد سكاا حبوايل 

ها يف فترة االحتالل فيأول مستشفى أقيم  ها حاميات عسكرية ، وفياألماكن اليت توجد 
، ملرضى السـل   30خصص منها ، سرير  100يضم وبعد احلرب العاملية الثانية الفرنسي 

فق الصحية الصغرية املنتشرة هنا وهناك كانت تستخدم مـن قبـل   كما توجد بعض املرا
، سريراً 20يضم  1962فتتح عام أالقوات اإليطالية ، وبىن األمريكيون مستشفى يف مرزق 

واحملدودة باإلشراف على جمموعة مـن املستوصـفات   ، وتقوم هذه املستشفيات املتناثرة 
 10اإلشـراف علـى   وىل مستشفى مـرزق  ، فيما يتاليت عادة ما يتوىل إدارا ممرضون 

  . )1( 1964يف عام  والية فزانيف  مستوصف 30ضمن من مستوصفات 
تعانيه البالد من فقر يف املرافق الصحية اليت أصـبح  كانت مما سبق يتضح مدى ما 

 خطط تنمويـة للنـهوض ـذا    البدء يف ، وخباصة بعد ظهور النفطلزاماً على الدولة 
دات والعيـا  قص الشديد يف اخلدمات الصحية بإنشاء املستشـفيات ، وتدارك النالقطاع

، وتوفري املعدات الالزمة ، وتأهيل الكوادر الطبية على خمتلـف مسـتوياا    املتخصصة
وختصصاا ، والعمل قدر املستطاع على القضاء على األمراض املتوطنة والسـارية مـن   

  .رقعة البالد  خالل التوسع األفقي يف توزيع اخلدمات الصحية على
                                                

عبدالقادر المحيشي ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، ) ترجمة(دراسة في الجغرافيا الطبية  –هلموت كانتر ، ليبيا  – 1
  .  148 – 142، ص ص  2002، طرابلس ) 39(سلسلة الدراسات المترجمة 
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  :أهداف القطاع الصحي  - 3 – 2 – 2
 نيِتقطاع الصحة منذ بداية السبعينيات للعمل على حتقيـق هـدفها    إستراتيجيةب

من خالل تقدمي اخلدمات الطبية املتكاملة يف إطـار  املباشر املتمثل يف أن الصحة للجميع 
جمـاً اشـتمل علـى عـدة     خطط التنمية الوطنية الشاملة ، ووضعت ألجل تنفيذها برنا

مسارات رأت ضرورة حتقيقها حيث راعت أن تغطي سكان البالد باخلدمات الصـحية  
 وإصـدار والوقائية مع التركيز على املناطق النائية من خـالل تـوفري كافـة املعـدات     

التشريعات التنظيمية واإلدارية حىت تضمن التنسيق بني ما تقدمـه اخلـدمات الصـحية    
ة للشرب ، وجماري الصـرف  البيئة وتوفري املياه الصاحل كإصحاحا  واخلدمات املرتبطة

  .وخدمات التغذية ومراقبتها الصحي والتخلص من الفضالت والقمامة 
الصحة للعمل على توفري تلك اخلدمات باان والرفـع مـن    إستراتيجيةسعت  

بالعناصـر   تمامواالهمستواها ألجل حتقيق أعلى املعدالت من األسرة يف املستشفيات ، 
الطبية املختلفة مع توفري متطلبات العالج والوقاية من أدوية وجتهيزات طبية ، كما كـان  

أفراد اتمع ألجـل  وعالج التركيز منصباً على الصحة الوقائية وضرورة تلقيح وحتصني 
  .ض الدرن والبلهارسيا والتراكوما مكافحة األمراض السارية واملتوطنة ، وخباصة أمرا

ذلك العناية بالتوعية والتثقيف الصحي والصحة املدرسية ونشر الثقافة الغذائيـة  ك
، وتنمية وحتسني برامج إصحاح البيئة ، وملا للقوى العاملة الوطنية السليمة بني املواطنني 

اخلـدمات  للرفع من مستوى يف جمال الصحة من أمهية إلجناح كل ما دف إىل حتقيقه 
نفيذ خطط التعليم والتدريب الصحي على كل مستوياته حىت عملت على تقد الصحية ف

يتم الدفع ا للعمل يف املرافق الطبية املختلفة على أسس علمية وتقنيـة متطـورة حتـل    
  .لة الصحية األجنبية ماتدرجيياً حمل الع

  :معدالت الوفاة وأسبابها  - 4 – 2 – 2
ما شـهده  ول، اتمع يف ليبيا نه نتيجة لعمليات التحديث اليت مر ا إميكن القول 

ميكن مالحظة آثاره على التغري و من تطور وتقدم منذ بداية الثلث األخري للقرن العشرين
 اخنفـاض   يفالذي انعكس يف مرافق اإلسكان ومنطها ، وحتسن اخلدمات الطبية املقدمة 

فاع معـدل  األمهات ، وارتوفيات والرضع ، والوفيات اخلام ، وفيات األطفال  تعدالمل
اليت هدفت خطط التنمية املتتالية  ةالرفاه، عوامل جمتمعة كانت نتيجة لسياسة أمد احلياة 

مبستوى دخل الفرد وتغيري وحتديث سـلوكه ، وحتسـني    االرتقاءلتحقيقها مما أدت إىل 
، ومتكني اجلميع من احلصول على خدمات صحية مناسـبة ، كمـا أن   عيشه ظروف 
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ومستوطنة يساعدها علـى  ، عدة أمراض وبائية كانت منتشرة التراجع الذي حدث يف 
ـ إالتخلف واجلهل حىت  ذلك جو لتحل حملها  اختفىقد  ـمل نقل كلها  إن  ن معظمها 

تمعات وعلى اختالف درجة رأمراض العصر اليت تنتشر يف كل اييها وتقدمها ، الـيت  ق
 1999من أسباب الوفاة عـام   %64لت ما نسبته وشكّتعد السبب املباشر حلاالت الوفاة 

عـد هـذا   ، وييف منطقة الزاوية وما جاورها حيث يوجد مستشفى متخصص باألورام 
ما أن أمـراض  ك،  من جمموع حاالت الوفاة %13.0بنسبة النوع من األمراض مسؤوالً 

ألمراض الغدد والسـكر ، يف  % 5.8، بينما تصل النسبة إىل  %37.4اجلهاز الدوري متثل 
  .من أسباب الوفاة  %11.0ل حوادث السيارات حني متث

اخنفاضـاً  نفسها شهدت على الصعيد نفسه معدالت وفيات الرضع للفترة السابقة 
باأللف ،  24.4إىل  1995ووصلت يف عام  1973باأللف سنة  118كانت ، حيث كبرياً 

عـدالت  فاخنفضت م، وأن اهلوة اليت كانت واسعة بني املناطق الريفية واحلضرية ضاقت 
،  %62، بينما يف املناطق الريفيـة بنسـبة    %67وفيات الرضع يف املناطق احلضرية بنسبة 

، كمـا   1999ألف من السكان يف عـام   100لكل  62.0وبلغ معدل وفيات األمهات 
ا يعـد  ممسنة بشكل ملحوظ  29 - 0اخنفض معدل الوفاة بني فئات السن اليت تقع ما بني 

  الذي  )53(كما يوضح ذلك اجلدول رقم ، زة يف العامل الثالث من أفضل املعدالت املتمي
  )53(جدول رقم 

  1995 – 1973معدالت الوفيات باأللف من السكان بين الفئات العمرية صغيرة السن عامي 
  1995  1973  فئات السن

0 – 4  25.20  3.51  

5 – 9  1.83  0.47  

10 – 14  0.93  0.45  

15 – 19  1.36  0.43  

20 – 24  1.66  0.75  

25 – 29  1.85  0.92  

  . 102ص  ، 2000، طرابلس ،  1999الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية ليبيا : المصدر                 

يشري إىل اخنفاض معدالت الوفاة بشكل ملحوظ ، وجتدر اإلشارة لوجود ارتفاع طفيف 
حـىت   1992العقوبات من عـام   ءات قاسية يف فترةالبالد من إجرا راجع ملا عانته سببه

، ، واألدويـة  والتجهيزات ، األمر الذي تسبب يف نقص واضح يف بعض املعدات  1998
يف  3.1الوفيات اخلـام   حيث بلغ معدل،  1998غري أنه اخنفض بشكل ملحوظ منذ عام 

هذا ،  2003نة يف األلف س 3.5 وصل إىل، بينما  2000يف األلف عام  3.3، وإىل  األلف
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اجيابياً علـى  ذلك انعكس تت مثارها وآبأن هذه اخلدمات وتطورها قد  التنبيه هناوجيدر 
سنة عند بداية السبعينيات ليصل إىل  46 همتوسط أمد احلياة عند الوالدة الذي كانمعدل 

  . )1( 2000 عامسنة يف  70، وتطور إىل  1995سنة عام  65
  :لصحية مؤشرات الخدمات ا - 5 – 2 – 2

بعض املؤشرات يف اخلدمات الصحية ما بـني عـامي    )54(يوضح اجلدول رقم  
، فمنذ الشروع يف تنفيذ خطة التنمية يالحظ التركيز على هذا القطـاع   1972 – 1969

سرير لكل  3.5ة يف املستشفيات رحيث بلغ معدل األس، ماته غري كافية الذي كانت خد
 10سريراً يتوزعون علـى   6421نفسه موعها للعام اليت كان جم 1969مواطن عام  1000

مستشفى مبختلف  18سريراً مقسمني على  8830إىل  1972مستشفيات ارتفعت يف عام 
  .نسمة  2350طبيب واحد لكل  اقتصر علىالتخصصات ، كما 

  ) 54(جدول رقم 
  1972و  1969المؤشرات الصحية والزيادة خالل سنتي 

  
  المؤشرات

  
1969  

  
1972  

  سنوات 3ادة خالل الزي
  % +  العدد

  92.00+   730  1525  795  عدد األطباء
  150.00+   102  170  78  الصيادلة والكيميائيون
  65.00+   1703  4315  2612  هيئة التمريض

  105.00+   439  857  418  الفنّيون والمساعدون
  37.50+   2409  8830  6421  األسرة بالمستشفيات 

  80.00+   8  18  10  المستشفيات المتخصصة 
  152.00+   35  58  23  عيادات األسنان

  180.00+   9  14  5  مراكز مكافحة الدرن  
  85.00+   28  59  31  مراكز األمومة والطفولة

  . 276، ص  1975 – 1973وزارة التخطيط ، الخطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية : المصدر                   

بدأ العمل الفعلي يف تنفيذ اخلطة املواليـة   1972موية الثالثية عام بنهاية اخلطة التن
اليت هدفت إىل حتسني اخلدمات الصحية ، وسعت إىل حتقيق العدالـة يف   1975 – 1973

توزيع هذه اخلدمات بني مناطق البالد املختلفة ، والرفع من عدد األسرة يف املستشفيات 
مواطن  1000أسرة لكل  7لتكون مبعدل  اً يدمستشفى جد 19بناء وسرير  8275بإضافة 

كـان   الـذي  1975عام  نسمة يف 1000واحد لكل  ، والوصول بطبيب أسرة 4.2بدل 
                                                

  . 103 – 100، ص  2000، طرابلس  1999الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية ليبيا  – 1
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للنـهوض بالصـحة    اجلهـود نسمة ، وتكثيف  1400طبيب لكل  1972معدله يف عام 
، املختلفة املستوى والتخصـص ، وتنظـيم املـؤمترات     ، وإنشاء املعاهد الصحيةالوقائية

  .والقيام بالدراسات يف خمتلف ااالت الطبية 
أي  ،سرير  12241ليصبح باملستشفيات ظهرت مثار هذه اخلطة فزاد عدد األسرة  
دف إليه خطة التنميـة الثالثيـة ،    تنسمة متجاوزة ما كان 1000أسرة لكل  5مبعدل 

،  عيادات األسنان، باإلضافة إىل 692بينما وصل عدد املراكز الصحية واملستوصفات إىل 
مكافحة األمراض السارية ، ومراكز رعاية األمومة والطفولة واجلـدول رقـم   عيادات و
  .يوضح معدالت الزيادة مقارنة باخلطة الثالثية السابقة  )55(

  )55(جدول رقم 
  1975 -1973الخطة الثالثية  تطور الخدمات الصحية والقوى العاملة خالل 

  دةالزيا%   1975  1972  البيان
  38.6  12241  8830  عدد األسرة بالمستشفيات

  0.0  18  18  عدد المستشفيات المتخصصة
  78.5  116  65  عدد المراكز الصحية والمستوصفات المركزية

  31.2  576  439  عدد المستوصفات العامة
  20.7  70  58  عدد عيادات األسنان

  12.5  18  16  عدد مراكز مكافحة الدرن
  31.0  93  71  لة واألمومةعدد مراكز رعاية الطفو
  55.9  2377  1525  األطباء

  29.4  220  170  نوالكيميائيوالصيادلة 
  85.1  7987  4315  هيئة التمريض

  51.2  1296  857  الفنيون والمساعدون
  . 353 –351، ص ص  1980–1976وزارة التخطيط ، خطة التحول االقتصادي واالجتماعي : المصدر            

معدالت فاقـت مـا كـان     1975 – 1973 حول الثالثية الثانيةحققت خطة الت  
كل ما مت تطويره من املرافق الصحية ، وتوفر األعداد املناسبة  مشتملة علىمرسوماً هلا ، 

من األطباء ، وزيادة عدد البعثات الطبية للخارج لغـرض احلصـول علـى درجـات     
ئـة التمـريض األجانـب ،    التخصص الدقيق ، باإلضافة إىل عدد كبري من األطباء وهي

  .والقضاء على العديد من األمراض املستوطنة 
يظهر أن هناك زيادة يف األرقام اليت جتاوزت نظريا  )56(من خالل اجلدول رقم 

حلد الذي ميكن معه التوقف  اىلإ وهو ما يشري إىل أن ما يقدم مل يرق، يف اخلطة السابقة 
، فقـد   ، وحتسني خدماته واصلة تطوير القطاععن زيادة املرافق الصحية مما يستوجب م



 179

تنفيذ ما قد يكون متـأخراً ،  لتستكمل  1980 -1976ة أوىل من يمت البدء يف خطة مخاس
واملراكز الصحية القائمة ، فعدد األسرة باملستشفيات ارتفـع إىل  ، وتطوير املستشفيات 

ألمومة والطفولة بلغت ومراكز رعاية ا،  738سرير ، واملراكز الصحية وصل إىل  14472
، وأصـبح   4300، فيما زاد عدد األطباء إىل  127عدد املختربات إىل بينما وصل ،  172

 13524مواطن ، أما هيئة التمريض فقد بلغ جمموعها  755لكل  واحد طبيب العام املعدل
  .مواطن  240لكل واحد حبيث صار ممرض 

  )56(جدول رقم 

  1980 – 1975لصحية ما بين الخدمات والقوى العاملة اتطور  
  1980/1998الزيادة %   1975/1980الزيادة%  1998  1980  1975  البيان

  40.19  15.41  24200  14472  12241  األسرة 
  30.00  57.14  40  28  12  العيادات المجمعة  
  40.32  60.81  248  148  58  المراكز الصحية 

  28.90  20.86  1038  738  584  المستوصفات 
  21.42  18.18  28  22  18  نمراكز الدر 

  30.64  45.93  248  172  93  مراكز الطفولة واألمومة 
  28.76  42.16  5770  4110  2377  األطباء  

  03.74  57.65  581  562  220  الصيادلة والكيميائيين 
  28.52  38.55  18188  12999  7987  هيئة التمريض 

  52.83  43.65  4877  2300  1296  الفنّيون المساعدون
  . 207 – 205، الجزء الثاني، ص 1986 –1981اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  1:المصدر       

مصـراتة ،ص ص   الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، ، 1999 -1969تصادية واالجتماعية التحوالت السياسية واالق  - 2
568 – 583 .  

من براجمها البعثـات   1985استمرت حىت عام اليت  ة املتواليةمل تغفل خطط التنمي
العلمية والتدريبية للخارج ألجل توفري ما حتتاجه خمتلف الوحدات الطبية مـن العناصـر   

ما يربـو   1998حيث بلغ عدد من عاد منهم حىت عام ، األجانب عن الليبية لتحل بدالً 
، إىل جانب إنشـاء جـامعتني   موفداً  1380طبيباً وفنياً من اجلنسني من أصل  998 لىع

كليات طبية يف كل من  3عدد إىل  يدالنية ، باإلضافةمتخصصتني يف العلوم الطبية والص
خمتلـف  معهداً صحياً عالياً يؤهـل طلبتـه يف    16 لزاوية ، وسرت ، وسبها ، وإنشاءا

ض ومساعدات من معاهد التمري عدد ة ، باإلضافة إىلوالفني التخصصات الطبية املساعدة
  .املمرضات 

أمثرت اجلهود املبذولة لتطوير وحتديث قطاع الصحة والرقي به من خالل مبـالغ  
يف تـوفر اخلـدمات الطبيـة    الوصول إىل معدالت عامليـة   يف سبيلطائلة صرفت عليه 
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 2002فمن خالل إحصاءات سـنة  ، ، وإنشاء املرافق الصحية املتنوعة واملتعددة املختلفة
طبيـب   6286يديرها  اًوختصصي اًمستشفى عام 90املستشفيات وصل إىل  يتبني أن عدد

مـن   26516إىل جانب  نسمة 872.5لكل واحد ويكون املعدل طبيب  أسنان ،بشري و
وبلغ عدد العيادات امعة قرابة نسمة ،  207لكل  واحدة مبعدل ممرضةهيئة التمريض ، 

  . صيديل 885عيادة ، فيما جتاوز عدد الصيادلة  164
وقـد   ، جمهزة بأحدث املعدات التقنية خمترب 309أما املختربات الطبية فمجموعها  

وصل هذا التوسع إىل حد ختصيص وحدة رعاية صحية لكل جتمع سكاين يقـل عـن   
 وإتاحـة ، األفقي الواسع الذي حتقق للبنيـة الصـحية   مع االنتشار ....  نسمة ، 1000

الصـحراوية  حىت يف األطراف و، والريفية ، رية خدماا للسكان يف مجيع املناطق احلض
مـن   %95أثبت أن  1995يف عام  املسح امليداين لصحة الطفل اللييب وبين ذلكالنائية ، 

تتاح هلم اخلدمات الصحية مقارنة بالنسـبة املتدنيـة للتغطيـة    السكان يف شتى املناطق 
، كمـا   )1( من السـكان  %45واليت تنحصر يف حنو  1973الصحية اليت أظهرها تعداد 

من السكان ال يعانون من األمـراض   %94.4أظهرت نتائج بعض الدراسات أن ما نسبته 
  . )2(% 3.4ال تتجاوز نسبتهم من يعانون من أمراض مزمنة واملزمنة أو اإلعاقات ، 

  :الرعاية الصحية  - 6 – 2 – 2
  :األمومة والطفولة  - 1 – 6 – 2 – 2

بصدور تشريعات دف إىل محايـة  بالطفولة يف ليبيا  ماماالهتيظهر واضحاً مدى 
 الـذي  1970العمل الصادر عام قانون ورعاية هذه الفئة املهمة من اتمع اليت من بينها 

أنه ال جيوز استخدام األحداث أو السماح هلم بـدخول أمـاكن    92رقم  تهماد جاء يف
 12يف القانون السابق حىت سـن  كان مسموحاً ا  سنة ، بينما 15العمل قبل بلوغ سن 

سنة ، وبذلك مينع األحداث من العمل أو دخول أماكن العمل ، كما حـدد شـروطاً   
بإنشـاء   1981سنة ، كما صدر قرار سنة  18 – 15ووضع قيوداً على عمل من هم بني 

هذه التشريعات وسـواها اخلاصـة    إصدارأيت طنية الدائمة لرعاية الطفولة ، وياللجنة الو
وتعليمية جمانية ، وذلـك يف  ، فولة كخطوة حلماية الطفل الذي يلقى رعاية صحية بالط
رعايـة  ن إباعتبار لذلك خدمات األمومة والطفولة ، حيث وضعت خطة مركزية  إطار

                                                
  . 250و  134، مصدر سابق ، ص   2002، التقرير الوطني للتنمية البشرية ليبيا  الهيئة الوطنية للمعلومات - 1
  . 24، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  2003 – 2002، المسح االقتصادي واالجتماعي  ـــــــــــ –  2
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إذ وعند والدـا ،  ، وأثناء محلها ، وقبل زواجها  األم عملية مستمرة تبدأ من طفولتها 
سجيل املرأة احلامل ورعايتـها ،  وضع برنامج يشمل تبن صحة الطفل ترتبط بصحة أمه إ
تتبع تارخيها الصحي ، وتاريخ الوالدة ، والوضع الغذائي هلـا ، والكشـف الطـيب ،    و

 ، )1( والزيارات املرتلية ، والتوعية والتثقيف الصحي لألم، واالختبارات والتحاليل الطبية 
اخلطة املركزيـة لرعايـة األمومـة     ومن بني ما مشله برنامج رعاية الطفولة كما ورد يف

والطفولة جند جمموعة من اخلدمات جيب على قطاع الصحة يف الدولة القيام بـه جتـاه   
  :الطفل وذلك على النحو التايل 

الكشف الطيب العام والدوري على صحة الطفل منذ الوالدة من حيث منوه وصحته  – 1
  .العامة 

واألمراض اليت ، علومات صحية عن أسرة الطفل تتبع التاريخ الطيب للطفل شامالً م – 2
  .وطبيعة منوه بشكل تفصيلي ومستمر ، أصابته 

وضع برنامج تقييمي لنوعية غذاء الطفل وانعكاسها على صحته ووزنه حـىت يـتم    – 3
  .وعالجه مبكراً تدارك أي سوء تغذية قد حيدث له 

  .لغذائية توعية وإرشاد األم فيما يتعلق بنمو طفلها وحاجاته ا – 4
  .إجراء التحاليل والفحوص املعملية للبول والدم  – 5
توفري الرعاية الطبية ووسائل العالج يف حال مرض الطفل حىت يتمكن من اسـتعادة   – 6

  .صحته واهلدف منها الكشف املبكر لألمراض وتقدمي العالج الفوري 
  .التلقيح والتحصني ضد األمراض املعدية  – 7

يارات املرتلية اليت تقوم ا مراكز األمومة والطفولـة لرعايـة األم   وفيما يتعلق بالز
بينما كان جمموع من تردد علـى   1976زيارة يف عام  1211511وصلت إىل فقد احلامل 
وجبة اليت  383719زيارة ، بينما وصل عدد الوجبات الغذائية املقدمة  1205023املراكز 

لألسر وبذلك اختفاء من حيتـاجون  عيشي واملسن الوضع االقتصادي حاخنفضت نظراً لت
  .إليها من األطفال 

ومنـو  ، ألم والطفل من الضروريات لصحة كاملـة  لتعد نوعية التغذية املقدمة 
وتأيت ليبيا يف مقدمة الدول العربية فيما يتعلق حبالة التغذية ، وذلـك اسـتناداً   ، متوازن 

 نت أن نسبة الوالدات بوزن نـاقص للمسوحات اليت قامت ا اجلامعة العربية ، حيث بي
                                                

  . 4-2ة، اإلدارة العامة لصحة المجتمع ، الخطة المركزية لرعاية األمومة والطفولة ،  ص ص اللجنة الشعبية العامة للصح - 1
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 عـام  % 5.3يف حـني وصـلت إىل    اخلامسة ، بني األطفال دون سن %4.7ال تزيد عن 
ـ  ، أما من يعانون من قصر قامـة  %2.7اليت ال تتعدى  وكذلك حنافة الطفل ،2003 ال ف
، كما أن حالة األطفـال   2003يف سنة  %12.1، وبلغت هذه النسبة  %15.0ون يتجاوز
غذائياً ترتبط بالتغذية عالية املستوى اليت تتمتع ا األمهات ، واحلفاظ على تقليـد   اجليدة

مـن األطفـال    %41.0أن  1995الرضاعة الطبيعية اليت بني املسح الوطين للصحة سـنة  
يستمرون يف الرضاعة % 23.0شهراً من عمرهم ، و 18حديثي الوالدة ال يتم فطامهم قبل 

  . )1( جانب تقدمي مكمالت غذاء األطفال ني ، إىلالطبيعية حىت بلوغ السنت
تطور حاالت الوالدة داخل املرافق الصـحية وبالتـايل    )57(يبني اجلدول رقم 

 1976يف عام  %54.3رجها ، فقد زاد عدد الوالدات داخل املستشفيات إىل ااخنفاضها خ
  ولدوا ن ـم وعـكان جمم 2001، ويف عام  )2(% 21.2ما نسبته  1969واليت كانت عام 

  )57(جدول رقم 
  2004 - 1972من  تطور حاالت الوالدة داخل المرافق الصحية 

  داخل المستشفى%   المجموع  خارج المستشفى   داخل المستشفى  السنوات
1972  27984  72637  100621  27.8  
1973  35465  69756  105221  33.7  
1974  47108  65135  112243  42.0  
1975  61775  54193  115968  53.4  
1976  65075  54788  119863  54.3  
1977  76429  42264  118693  64.4  
1978  89788  29908  119696  75.0  
1979  98414  16941  115358  85.3  
1980  98851  14264  113115  87.4  
1981  93838  24390  118228  79.4  
1993  100355  2561  102916  97.5  
1996  90260  168  90428  99.8  
1997  85344  14  85358  99.9  
1998  91711  11  91722  99.9  
1999  93745  30  93775  99.9  
2001  99149  38  99187  99.6  
2002  108929   155  109084  99.8  
2003  110405  83  110488  99.9  
2004  119364  269  119633  99.91  

  . 38، ص  1981 مصلحة اإلحصاء والتعداد ، المجموعة اإلحصائية ،  - 1:من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر 
   .صفحات مختلفة  ، 2004 ، 2003 ، 2002،  2001 ، 1993الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، اإلحصاءات الحيوية ،  - 2 

  
  

                                                
، ص  2003الهيئة العامة لتخطيط الرعاية الصحية ، مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات ، التقرير األولي لنتائج المسح  – 1

36 – 37 .  
  . 620، مصدر سابق ، ص 1999 –1969يةالتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماع – 2
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حالة وضـع   38حيث مل تسجل إالّ  %99.7 مولود بنسبة 99149داخل املستشفى حوايل 
ولـدوا داخـل    مـن  فقد بلغ عدد الذين 2003، أما يف سنة  )1(خارج املرافق الصحية 

حيث % 99.92مولوداً خارج املستشفى بنسبة  83مولوداً وما جمموعه  110405املستشفى 
ىن مـا  يتضح جبالء أن حاالت الوالدة أصبحت شبه كاملة تتم داخل املستشفيات وتستث

  . )2(تقع خارجها % 0.1نسبته 

  :مكافحة األمراض السارية والمستوطنة  - 2 - 5 – 2 – 2
، سبقت اإلشارة إىل أن ليبيا عانت كثرياً من صنوف األمراض املتوطنة والسارية 

وبذلك نصت بعض القوانني على ضرورة قيام ويل أمر كل مولود ذكر أو أنثى مبتابعـة  
دة حىت سن دخول املدرسة ، حيث خصصت مراكز األم والطفـل  تلقيح أبنائه من الوال

  ة ـووحدات الرعاية األساسية ومستشفيات الوالدة وأقسام الوالدة باملستشفيات العام
للقيام بعمليات التلقيح ، إىل جانب احلمالت اليت تقوم ا وحدات الصـحة املدرسـية   

 فحوصات عامة على التالميـذ  سنوياً على مدارس مرحلة التعليم األساسي لغرض إجراء
وتوجيه ما يكتشف من حاالت إصابة أو أمراض عضوية إىل املستشـفيات والعيـادات   

، حالة ضد الدرن 92059حوايل  2001املتخصصة ، وقد بلغ عدد تطعيمات األطفال عام 
للثانية ، أما الثالثـة فبلـغ    115042، وعدد  173626الشلل الثالثي يف جرعته األوىل و

، فيما مت التبليـغ   109899، بينما كان عدد احلاالت امللقحة ضد احلصبة  حالة 123499
حالة ملرض الوباء الكبدي ، ومل تتجاوز حاالت  7272وحالة درن رئوي ،  259ومعرفة 

علماً بأن ،  )3(حالة  2567إىل  )اإليدز( ، يف حني وصل عدد حاالت حالة 87البلهارسيا 
منـذ عـام    ة األمراض الوبائية اليت أعلن القضاء عليها ائياًمرض املالريا كان على قائم

 1986مع بداية عـام   غري أنه واعتربت ليبيا من دول العامل اخلالية من هذا الوباء ، 1973
ومع فتح باب الدخول للعناصر األجنبية بدأت تسجل بعض اإلصابات بني الوافدين ، مث 

شار البعوض الناقل هلذا الوباء ، وميكـن إرجـاع   املواطنني الليبيني بفعل انت إىلتناقلت 
 هذه احلاالت من األمراض اليت تعد غريبـة علـى  أن  إالَّ، ع مطلع التسعينيات م هوجود

إىل وجود عمالة أجنبية وافدة تفتقـر إىل الكشـف   ترجع اتمع اللييب منذ عدة سنوات 
                                                

  . 28، ص 2001الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، اإلحصاءات الحيوية   - 1
  . 32، ص  2003ـــــــــــــــ ، اإلحصاءات الحيوية   –  2
  . 249، ص ، مصدر سابق  2002التقرير الوطني للتنمية البشرية ليبيا الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،  - 3
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لوافدين األجانب ، وخباصـة  الصحي الدقيق والتلقيح ، بفعل تدين الرقابة احلدودية على ا
مع التوجه السياسي للدولة حنو إلغاء القيود اجلمركية وتأشريات الدخول على العديد من 

  .واألفريقية يا ، وخباصة بعض الدول العربية الرعا
  : )∗( الرعاية الصحية للمعاقين - 3 – 5 – 3 – 2

د السـكان  أن عـد ،  )58( كما يف اجلدول رقم،  1995أظهرت نتائج تعداد  
ترتفع ، من جمموع السكان الليبيني % 1.1معاقاً ميثلون  46672الليبيني املعاقني ما جمموعه 

معاقاً يف األلف ، بينما تـنخفض عنـد    14، مما يعين أن هناك % 1.4إىل لدى الذكور 
معاقات يف األلف من جمموع كل فئة على حدة ، يف حـني   7مبعدل % 0.73اإلناث إىل 
أظهـر أن نسـبة    2003سح االقتصادي واالجتماعي للسكان الليبيني عـام  أن نتائج امل

حيث تتركز معظـم حـاالت   ، من إمجايل عدد السكان % 1.6املعاقني قد بلغت حوايل 
يف من  %24.9، بينما تركز ما نسبته % 74.6سنة فأقل بنسبة  44اإلعاقة يف الفئة العمرية 

  .  سنة  15هم دون 
  ) 58(جدول رقم 

  1995المعاقين الليبيين العددي والنسبي حسب نوع اإلعاقة  توزيع
  مجموع  إناث  ذكور   اإلعاقة نوع 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  9.83  4500  7.52  1191  11.03  3399  فاقد إحدى العينين
  9.83  4590  11.48  1820  8.99  2770  كفيف البصر
  10.87  5073  13.10  2077  9.72  2996  أصم أو أبكم 

  24.05  11226  24.04  3808  24.07  7418  أو مريض عقلياً متخلف
  27.31  12744  30.18  4784  25.82  7960  مشلول كلياً أو جزئياً
  4.87  2271  2.13  337  6.27  1934  مبتور طرف أو أكثر

  13.24  6178  11.56  1833  14.10  4345  إعاقات أخرى 
  100.0  46672  100.0  15850  100.00  30822  المجموع

  . 65، ص  1998، طرابلس  1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، نتائج تعداد السكان : المصدر         

يوضـحها  واإلعاقة إىل اموع الكلي للمعـاقني   أعداد نسب أسبابأما توزيع 
وتصل   عند الذين يعانون من اجلزئي أو الكلياإلعاقة ترتفع ، حيث ) 59(اجلدول رقم 

، أما الذين يعانون من بتر طـرف أو   %24بون بالتخلف العقلي ميثلون ، واملصا %27إىل 
                                                

)∗(
هم بعض من أفراد المجتمع الذين يحتاجون لمساعدات غير تلك التي يحتاجها الفرد السوي العادي الذي ال يعاني مـن أي   

عقلية تعوق حياته اليومية ، بمعنى آخر هم الذين يحتاجون لرعاية وعناية بسبب ما أصابهم من إعاقة تحول دون  أسباب بدنية أو
 .  حركية االعتيادية سواء كانت بدنية أو عقلية قيامهم بوظائفهم ال
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، بينما شكّل املعاقون ألسباب خلقيـة منـذ    %5أكثر من أعضائهم فال تتجاوز نسبتهم 
يالحظ ارتفـاع  ، حيث  %41.7معاقاً ومعاقة كانت نسبتهم  19465الوالدة ما جمموعه 

هـذه   فقط ، وميكن إرجاع سـبب  %25واليت بلغت حينها  1984هذه النسبة عن سنة 
لوراثية ، وزواج األقارب ، واإلجناب يف سـن  االزيادة إىل عوامل الوالدة ، وإىل اجلينات 

  ان ـة كـمتأخرة نظراً الرتفاع معدل تأخر سن الزواج ، بينما املعاقون ألسباب مرضي
  )59(دول رقم ج

  1995ب اإلعاقة وسب  توزيع المعاقين الليبيين العددي والنسبي حسب النوع
  مجموع  إناث  ذكور   سبب اإلعاقة  

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  41.70  19465  47.33  7502  38.81  11963  خلقي منذ الوالدة
  39.77  18563  41.38  6558  38.95  12005  أسباب مرضية
  2.61  1219  0.75  119  3.57  1100  قنبلة أو لغم
  7.15  3339  3.16  501  9.21  2838  حوادث المرور
  8.76  4086  7.38  1170  9.46  2916  أسباب أخرى 
  100.0  46672  100.0  15850  100.0  30822  المجموع

  . 67، ص  1998، طرابلس  1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، نتائج تعداد : المصدر         

 حيث كانت تشـكل ،  1984ا يالحظ تراجعاً عن تعداد مم %39.8بنسبة 18563عددهم 
، بعد أن كانـت   %7.2والذين تعرضوا حلوادث املرور ارتفعت نسبتهم إىل  %55نسبة 

، وكـان جممـوع مـن     %2.6، أما من تأثر باأللغام والقنابل فلم تتجاوز نسبتهم  5%
من امـوع الكلـي   % 8.8معاقاً ومعاقة بنسبة  4086أخرى غري مبينة  ثتعرضوا حلواد

  .للمعاقني 
نت باملعايري الدولية الـيت  رمنخفضة جداً إذا ما قو% 1.1ليبيا  نسبة املعاقني يف دعت

فقـط   %3معدالً اجيابياً وحيتاج منـهم   دمن السكان ألي دولة يع %10تسمح بأن نسبة 
هذه الفئة من فئات السكان اليت حتظى بعنايـة خاصـة يف تقـدمي     دلرعاية خاصة ، وتع

وتنوعها يف خمتلف أحناء البالد لتشـمل   اخلدمات الصحية هلا لتعدد مرافق رعاية املعاقني
ويوضح اجلـدول رقـم   ، مركز تأهيل  40حيث يوجد أكثر من ، كل أنواع اإلعاقات 

توفري األجهزة واملعدات املساعدة على واملترددين عليها ، و أنواعها ، وعدد نزالئها) 60(
  .واألطراف الصناعية احلركة مثل الكراسي املتحركة والدراجات بأنواعها 
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   )60(جدول رقم 
   1999 عدد وأنواع مؤسسات رعاية المعاقين

عدد   العدد  نوع المركز
  النزالء

  عدد المترددين والتالميذ

  شهرياً 10000  180  14  مراكز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين
  1466  423  15  مراكز ومدارس تعليم وتأهيل فاقدي البصر والبكم

  697  132  6  مراكز تنمية القدرات الذهنية
  يومياً 40  28  1  مراكز رعاية األطفال المعاقين حركياً
  30  557  5  مراكز رعاية وتأهيل متعددي اإلعاقة

  . 106، ص 2000، طرابلس، 1999قرير التنمية البشرية ليبيا الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، ت:المصدر                

  : المسنّون  - 4 – 5 – 2 – 2
اية الصحية فقد ارتفع معدل مع التطور يف مستوى املعيشة وحتسن اخلدمات والرعمتاشياً 

سنة بعد أن كان سـنة   70إىل حوايل  2000لدى الفرد يف ليبيا يف سنة احلياة املتوقع  أمد
سنة ، األمر الذي أدى إىل زيادة فئة كبار السن ، غـري أن هـذا    46ال يتجاوز  1970

توفري التخصصات الطبية الالزمة يف طـب وعـالج    االعتبار التطور والزيادة مل يأخذ يف
تتطلب رعايتها وأن هذه الفئة أصبحت متثل أمهيةً يف عدد السكان  الشيخوخة ، وخباصة
يتم صـرفها يف العـالج ،   همة من جممل اإلنفاق يف جمال الصحة ممبالغ مالية متثل نسبة 

سنة قد بلغ حـوايل   65ة اليت فوق يتضح أن جمموع الفئة العمري 1995فمن خالل تعداد 
بلغ عدد الذكور ، من إمجايل عدد السكان  %3.9حوايل ميثلون ما نسبته  مسناً 171432

أنثى مسنة بنسبة  84134بينما كان عدد اإلناث ،  %50.9ذكراً مسناً بنسبة  87298منهم 
ون منخفضة عن تك 1995، وباملقارنة فإن فئة كبار السن يف تعداد  %49.1بلغت حوايل 

، وميكن أن يعود السبب يف ذلـك إىل زيـادة   % 6.2حيث بلغت  1954أول تعداد عام 
سـنة ،   14 – 0سنة وبدرجة أقل يف فئة األعمـار   64 – 15العدد يف فئة األعمار مابني 

، كما يتـبني   2005 – 1954التوزيع النسيب لفئات العمر من ) 61(ويوضح اجلدول رقم 
، بينما يظهر جلياً  2005و  1995بقى ثابتة تقريباً لعشرية كاملة ما بني أن نسبة املسنني ت

سنة على حساب الفئة العمرية ما بـني   64 – 15زيادة نسبة الفئة العمرية العريضة ما بني 
 64سنة ، وبالتايل ميكن أن يؤدي إىل زيادة نسبة املسنني أي من هم فوق سـن   14 – 0

سنة كنتيجة لالخنفاض يف عـدد املواليـد    64 – 15لعريضة سنة مع تراجع للفئة العمرية ا
            .الذي تشهده حركة النمو السكاين يف ليبيا 

  



 187

  )61(جدول رقم 
  2005 - 1954توزيع السكان الليبيين النسبي حسب فئات العمر  

  السنوات         
  فئات العمر

1954  1964  1973  1984  1995  2005    

0 – 14  38.5  44.0  51.4  49.9  39.1  29.9   
15 – 64  55.3  50.8  44.4  46.9  57.1  66.0   
   3.9  3.9  3.6  4.2  5.2  6.2  فأكثر 65

  100.00  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

   محمد أحمد الرويثي ، مكتبة ) تحرير(فاضل عباس السعدي ، سكان ليبيا ، سكان العالم العربي الواقع والمستقبل ،   - 1:المصدر 
الكتـاب  : من حساب الباحث بـالرجوع إلـى   والنسب ) تقديرية( 2005سنة   – 2 . 972، ص  2003الرياض ،  العبيكان ،
  . 29، ص  2002اإلحصائي 

  
  )12(شكل رقم 

  2005 – 1954للسنوات ما بين  65+ و  64 – 15و  14 – 0 التمثيل البياني النسبي لفئات السن 
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  ) .61(االستعانة ببيانات الجدول رقم إعداد الباحث ب: المصدر     

أعـداد  ثبـات  أن التقديرات املستقبلية للسكان تظهر ) 62(كما يتضح من اجلدول رقم   
تطـور  من أن كبار السن مل يستفيدوا استفادة كبرية ، غري  املسنني يف السنوات القادمة 

  ارتفاع ذلك د ـويؤك، التطورات اليت حدثت يف مستوى املعيشة اخلدمات الصحية ، و
  
  



 188

  )62(جدول رقم 
  2005 – 1995تقدير عدد المسنّين حسب فئات العمر  

  الفئة العمرية
  السنة

من مجموع %   المجموع   فأكثر 75   74 – 70   69 – 65
  السكان

   1995 *   69222  44837  57373  171432  3.90  
2000  89285  50934  62637  202856  3.95  
2001  94007  52246  63793  210046  3.96  
2002  98944  53575  64975  217494  3.96  
2003  104102  54919  66181  225202  3.96  
2004  109492  56280  67412  233184  3.96  
2005  115119  57658  68676  241453  3.95  

  .سنة التعداد *  . 29، ص  2002الكتاب اإلحصائي عمل الباحث استناداً إلى : المصدر 
          

  )13(شكل رقم   
  التمثيل البياني النسبي لفئات السن 

  2005 - 1995للسنوات ما بين  75+ و  74 – 70و  69 – 65 
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  . )60(إعداد الباحث باالستعانة ببيانات الجدول رقم : المصدر   

  رعايـة معدل أمد احلياة بني السكان الليبيني ، غري أن عدم وجود ختصصات طبية تم ب
تراجع نسبتهم مـوع   كما يالحظ، معدالت وفيات كبار السن مرتفعة املسنني جعل 

،  2005سـنة   %3.9 تتجـاوز  مل، 1954سنة % 6.0زيد قليالً عن ت السكان اليت كانت
هو متوقع هلـم   ، إذ إن مالعدة سنوات أخرى قادمة  اعلى حاهلنسبتهم بقى يتوقع أن تو

النتبـاه هلـذه   ، األمر الذي يتطلب ا 2005لسكان خالل عام من مجلة ا% 3.4نسبته ما 
  .الشرحية من السكان بتوفري اخلدمات الصحية الالزمة هلا 
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  : العاملة والبطالة ىالقو – 3 – 2
الذي  يف بنية أي جمتمع أساس التنمية و عمودها الفقري )∗(العاملة  ىتشكل القو

التنمية ، فمن يعملون اليـوم   وا تقوم ىومن أجل هذه القو، به وتقوم وتنهض البالد 
هم الذين سيجنون مثار جهدهم مبا يؤدون من أعمال يف الغد ، ومن بينـهم الدارسـون   

وهكـذا  ، واملتعلمون اليوم هم من سيتوىل دفة األمور واستالم زمام العمل بدالً عنـهم  
  .ما استمر اإلنسان على وجه األرض تتواصل العملية

  :العاملة في ليبيا  ىلقوتطور ا - 1 – 3 – 2
إىل خلق قاعدة إنتاجية تنمـي وتنـوع    1969هدفت السياسة اإلمنائية يف ليبيا بعد عام 

على مصدر واحد للدخل القومي مما تطلب  االعتمادتعمل على تقليل ، ومصادر الدخل 
عنه  وهو ما نتج، واخلدمات ، والصناعة ، إنفاق مبالغ مالية كبرية لالستثمار يف الزراعة 

كمـا   غريهمارتفاع الطلب على توظيف واستخدام العنصر البشري سواء من الليبيني أو 
واستخدام العمالة الوطنية ، ومنو ، ، حيث يتبني مدى تطور ) 63(يوضحه اجلدول رقم 

كنتيجة لتحسن نوعيتها بتزايد عدد اخلـرجيني مـن اجلامعـات    سنة  25لفترة تزيد عن 
وزيادة االعتمـاد  ومراكز التدريب الفين املختلفة من اجلنسني ،  اواملعاهد املتوسطة والعلي

يعود السـبب يف  ، وات نيعليها مقابل العمالة األجنبية اليت تراجعت منذ منتصف الثماني
ذلك إىل قيام الدولة بتخفيض نسبة العمالة األجنبية واالستغناء عن عدد كـبري منـها يف   

أخـذت يف التراجـع    ، كذلكبديالً عنها  الوطنية العمالةمن ااالت ، وإحالل العديد 
التسعينيات كأثر مباشر للعقوبات اليت صدرت عن األمـم املتحـدة   عقد أيضاً يف أواخر 

ضد ليبيا وتدين سعر صرف الدينار اللييب أمام العمالت األخرى ، كما أن هناك العديـد  
، صـارت مرغوبـة لـديهم    من املهن واحلرف اليت كان الليبيون يتأففون من القيام ا 

وبالتايل قلت اليد العاملة األجنبية القائمة ا ، كما أن الرغبة يف حتسـني الـدخل أدى   
دوام عملهم األصلي مما قلـل   للعمل مبهن أو حرف خارج أوقات بالعديد من العاملني

  .كانت متاحة للعنصر األجنيب  اليت أيضاً من الفرص
  

                                                
بأنهم جميع السكان المشتغلين فعالً عنـد  ) قوة العمل(السكان العاملين اقتصادياً  1995عرف التعداد العام للسكان في سنة  )∗(

 تتراوح لذلك فإن السكان الذينإجراء التعداد ، والباحثين عن عمل سواء سبق لهم العمل ، أو أنهم يبحثون عليه ألول مرة ، ووفقاً 
  .سنة هم ضمن القوى العاملة  64سن  وحتىسنة  15سن  ما بينأعمارهم 
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  الوطنية وى العاملة تطور استخدام الق) 63(جدول رقم 
  1997 - 1970 سنوات مختارة ما بين في ليبيا باآلالفواألجنبية 

  لسنةا      
  العمالة

1970  1975  1980  1983  1988  1989  1990  1994  1996  1997  

  1054.0  1057.5  992.9  879.4  861.8  820.8  617.4  532.8  454.1  383.5  الوطنية
  160.0  166.5  156.1  139.2  140.5  142.3  562.1  280.0  223.0  50.0  األجنبية
  1214.0  1124.0  1149.0  1018.6  1002.3  963.1  1179.5  812.8  677.1  433.5  المجموع

،  1999، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، مصراتة ،  1999 – 1969التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية : المصدر    
  . 672ص 

  :العاملة الليبية  ىالقو هيكل - 2 – 3 – 2
 %41يشكلون حـوايل   نسمة 1100956أظهر التعداد أن جمموع هذه القوى بلغ 

، يف حـني بلـغ عـدد     سنة 15 عن أعمارهمتزيد من جمموع السكان الليبيني الذين 
مـن إمجـايل    %89.2ميثلون ما نسـبته   نسمة 981424يقدر حبوايل فعالً منهم املشتغلني 

العمـل   ىبني قـو  %10.9ني العاملني اقتصادياً ، أي أن معدل البطالة بلغ السكان الليبي
، وتنخفض عنـد اإلنـاث    %11.4الليبية ، حيث تكون مرتفعة لدى الذكور لتصل إىل 

ـ ، توزيع القوة البشـرية والنـوع    الذي يظهر 1995عام تعداد  يف %8.6حىت  ح ويوض
التعداد ما يبني مجايل حسب النوع ، كيف النشاط االقتصادي ومعدل البطالة اإل إسهامها

معـدل   يف النشاط االقتصادي حيث يتضـح أن  إسهامهم مدىتوزع السكان الليبيني 
أي أن كل فرد مـن العـاملني    3.99العاملني اقتصادياً يقدر حبوايل من اإلعالة لكل فرد 

ذي كـان  ال 1984وهذا املعدل اخنفض عن سنة  ،أفراد مبن فيهم نفسه  4اقتصادياً يعيل 
  . )1( أفراد 5متوسط من يعيله العامل اقتصادياً حوايل 

 1640609الذي بلغ  2003عدد العاملني اقتصادياً عام ) 64(يوضح اجلدول رقم 
سنة فما فـوق ،   15من مجلة عدد السكان الذين أعمارهم  %45.4كانت نسبتهم  نسمة

، بينما  %23.8ىل حوايل ، وتنخفض عند اإلناث إ %66.4وترتفع بني الذكور لتصل إىل 
من جمموع األفراد  %82.7بنسبة قدرها  1357063يصل عدد األفراد املشتغلني فعالً قرابة 

   %17.28العاملني اقتصادياً مما يشري إىل أن معدل البطالة بني أفراد قوة العمل تقدر حبوايل 
زيادة معـدل   ، كما أن %18.5وترتفع عند اإلناث إىل  %16.9تنخفض عند الذكور إىل 

                                                
  . 56، ص  1998، طرابلس ،  1995، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق - 1
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يعود يف األساس لقيام الدولة باحلد من تعـيني   %10.9الذي كان  1995البطالة عن عام 
  .اخلرجيني يف اجلهاز اإلداري ، وخباصة يف األنشطة اخلدمية واإلدارية 

  )64(جدول رقم 
  العاملة البشرية ومساهمتها في النشاط االقتصادي ىتوزيع القو 

  2003سنة خالل عام  15ب النوع لمن فوق ومعدل البطالة اإلجمالي حس 
  عدد األفراد  توزيعات القوة البشرية

  المجموع  إناث  ذكور
  

عاملون 
  اقتصادياً

  1357063  343537  1013526  مشتغلون

  
  متعطلون

  7646  693  6953  سبق لهم العمل

  275900  77124  198776  لم يسبق لهم العمل

  263546  77817  205729  مجموع المتعطلين

  1640609  421354  1219255  مجموع العاملين اقتصادياً

  
غير 

العاملين 
  اقتصادياً

  823029  400967  422062  طلبة

  901284  901284  -  ربات بيوت

  176347  13297  163050  متقاعدون

  68052  36208  32744  غير ما ذكر

  1969612  1351756  617856  مجموع غير العاملين اقتصادياً

  3610221  1773110  1837111  البشرية ىالقومجموع 

  45.4  23.76  66.37  % البشرية في النشاط االقتصادي ىمعدل مساهمة القو

  17.28  18.47  16.87  % معدل البطالة

  . 29 ، صالخصائص الديموغرافية 1، جزء2003 – 2002، المسح االقتصادي واالجتماعي هيئة الوطنية للمعلومات والتوثيقال:المصدر       

، أو فنيـة   عدد الذين يعملون من الليبيني مبهن علميـة ) 65(يبني اجلدول رقم 
من جمموع القوى العاملة الوطنية ، وترتفع النسبة عند اإلنـاث   %26.0ميثلون ما نسبته و

مما يوضح الرغبة لدى الليبيات  %16.0، غري أا تتدىن عند الذكور إىل  %71.0لتصل إىل 
بنسـبة   نسمة 189873 العامة مبهن اخلدماتالعاملني ، بينما بلغ عدد  للعمل ذه املهن

ميثلـون   نسمة 496326أن ما جمموعه  1995، وتظهر نتائج التعداد العام للسكان  21.0%
يعملـون يف  من إمجايل الليبيني املشتغلني والعاطلني الذين سبق هلم العمـل   %54حوايل 

من اإلناث العامالت ، غـري  تقريباً  %85نسبته  النشاط اخلدمي ، يشكل اإلناث منهم ما
أن العمـل يف نشـاط   إىل ، ويشري ذلـك  عند الذكور العاملني  %47إىل  أا تنخفض

اخلدمات العامة يفضاإلناث  له جلُّ الليبيني وخباصة.  
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  1995توزيع العاملين الليبيين حسب أقسام النشاط االقتصادي والنوع ) 65(جدول رقم 
  مجموع  إناث  ذكور  النشاط االقتصاديأقسام 

  %  عدد  %  عدد  %  عدد
  12.20  11915  2.42  4206  14.48  107709  الزراعة والغابات

  2.10  19285  0.39  679  2.50  18606  النفط والغاز والمحاجر

  8.15  74808  5.83  10111  8.69  64697  الصناعات التحويلية

  3.28  30123  0.80  1385  3.86  28738  الكهرباء والمياه والغاز

  1.85  16949  0.35  613  2.20  16336  التشييد والبناء

  8.94  82000  1.70  2941  10.63  79059  التجارة والخدمات التابعة لها

  6.78  62215  1.31  2280  8.05  59935  النقل والمواصالت والتخزين

  2.13  19481  2.13  3688  2.12  15793  المصارف والتأمين مؤسسات التمويل وخدمات األعمال

  54.09  496326  84.94  147355  46.90  348971  الخدمات العامة  

  0.49  4487  0.13  233  0.57  4254  أنشطة غير واضحة التصنيف أو غير مبينة

  100.0  917589  100.0  173491  100.0  744098  المجموع

  . 61، ص  1998، طرابلس ،  1995ن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، نتائج التعداد العام للسكا: المصدر      

إذ ، توزيع السكان العاملني اقتصادياً عددياً ونسبياً  )66(اجلدول رقم  بنييكما  
 نسـمة  462705النتائج أن عدد من يعملون يف اجلهاز اإلداري يقدرون حبـوايل   تظهر

اإلنـاث    اقتصادياً ، وتكون الغالبية منهم لدىنيمن جمموع السكان العامل %45ميثلون  
يوضـح أن   ، كما %38إىل ، بينما تنخفض عند الذكور  %77الذين تصل نسبتهن إىل 

فيه والذي أثبتت ، األكثرية متثلها اإلناث ملدى مالئمة هذا النوع من العمل لطبيعة املرأة 
، كما بلغ عدد الذين يعملون لدى شركات مملوكة جناحاً واتقاناً ميزها كثرياً عن الرجل 

من مجلة الليبيني العاملني اقتصادياً ،  %21تبلغ نسبتهم  نسمة 215791ا جمموعه للدولة م
  .% 11.7وكانت نسبتهم  نسمة 119532فيما وصل عدد الذين يبحثون عن عمل 

تفيد بعض الدراسات حول حركة القوى العاملة يف ليبيا بني أقـاليم الـبالد أن   
تعـد  ، كمـا  األشد فقراً يف األيدي العاملة  دعاملناطق األكثر تقدماً ورفاهية يف البالد ت

مناطق جذب للعمالة ، وتبني أن املناطق املتخلفة هي األوفر عمالة واألكثر بطالة ، حيث 
فكانـت  ، تتحكم يف حركة هجرة القوى العاملة عوامل جـذب وأخـرى طـاردة    

ا األصـلية ،  اموعات املهاجرة من أماكن الفائض يف العمالة تدفعها البطالة يف مناطقه
والدافع الثاين األسباب العائلية كانتقال مكان عمل رب األسرة ، وثالثاً بسبب انتقـال  

، وبناًء على ذلك فـإن تشـجيع النمـو    .... مكان العمل كسبب غري قوي يف اهلجرة 
وتعزيزه يف املدن واملناطق الطاردة أسوة باملدن اليت تتمتـع بعوامـل جـذب سـيؤدي     

  اه ـة الذين يهاجرون يف االجتـغت نسبـ، وبل... ف الضغط عليها بالضرورة إىل ختفي



 193

  1995 الة العمليةحسب الحتوزيع السكان الليبيين العاملين اقتصادياً عددياً ونسبياً  )66(جدول رقم 
  إجمالي  إناث  ذكور  الحالة التعليمية 

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  45.14  462705  76.65  146088  37.617  316617  يعمل بالجهاز اإلداري

  21.05  215791  10.44  19888  23.48  195903  يعمل بشركة مملوكة للدولة

  1.95  16346  0.86  1638  1.76  14708  يعمل بشركة ليبية أو مشتركة أو أجنبية

  1.39  14254  0.45  867  1.60  13387  يعمل لدى الغير

  14.95  43139  0.39  741  5.08  42398  يعمل لدى أسرته

  14.95  153276  1.92  3651  17.93  149625  ومعه آخرون أو بمفرده يعمل لحسابه

  1.17  12038  0.32  617  1.37  11421  يبحث عن عمل وسبق له العمل 

  1.17  12038  8.97  17099  10.83  90395  باحثون عن عمل ألول مرة

  0.00  40  0.00  1  0.01  39  غير مبين

  100.0  1025083  100.00  190590  100.00  834493  المجموع

  . 63، ص   1998طرابلس ، .  1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة : المصدر         

من حركة هجرة العمالة بـني   %17هناك  وع املهاجرين ، وأنـمن جمم %83الصحيح 
ائج النهائيـة حلصـر   ، كما أظهرت النت )1(األقاليم يف ليبيا تسري يف االجتاه غري الصحيح 

منطقـة   15من القوى العاملة تتركـز يف   %80.0أن ما نسبته  2001القوى العاملة لسنة 
، على التوايل ،  %10.4و %20.9طرابلس وبنغازي ما نسبته  إدارية ، حبيث تشكل منطقتا

من جمموع القوى العاملة الليبية أي مبا جياوز ثلثها بقليل باعتبارمهـا مركـزي الثقـل    
  .  )2(كاين يف البالد الس
  :العاملة في ليبيا  ىواقع القو - 3 – 3 – 2

 )∗( العاملة يف ليبيا تفاوتاً بني احمللية منـها واألجنبيـة   ىتبني إحصائية إمجايل القو
متثل العناصر الليبية ما جمموعـه   نسمة 928699حيث بلغ عددها جمتمعة ، لصاحل األوىل 

مل عدد العمالة األجنبية الـيت   )67(ح اجلدول رقم ويوض،  %86.8بنسبة  نسمة 805850
                                                

،  1984اإلقليمية في ليبيا، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ،  رمضان عريبي خلف اهللا ، حركة القوى العاملة والتنمية – 1
 . 262 – 261، و ص ص  143 – 139ص ص  

  . 16، ص  2002، طرابلس ، يناير  2001الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية لحصر القوى العاملة  - 2
فقط تلك العمالة المسجلة للعمل مع الدولة وبعقود ، بينما الواقع الذي يقول إن عدد  يرى الباحث أن أعداد األجانب هذه تمثل )∗(

، حيث تأتي هذه العمالة الباحثة عن  نسمةمليون  2.5العمالة الوافدة وغير المسجلة تتجاوز ذلك بكثير قد تصل إلى ما يزيد عن 
ن رقم محدد لها ، إذ ال تعرف االستقرار في مهنهـا ،  العمل دون إجراءات حدودية في معظمها مما يصعب معه حصرها وتعيي

ويمكن أن تصنف ضمن العمالة الموسمية ، كما أنها ليست من ذوي االختصاصات الفنية الماهرة ، وعادة ما تكون أغلبيتهم باألجر 
تابعة للقطاع الخاص ، مزارع وأعمال الورش الفي اليومي ، وجزء آخر يعمل بالمشاركة في اإلنتاج ، وبخاصة من يعمل منهم 

  .وفئة قليلة تعمل بمرتبات 
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، ميثل رعايا الدول العربية منهم ما نسبته  %13.2وكانت نسبتهم  نسمة 122819تتجاوز 
 ، ومن األمـريكتني % 3.6، واألوربيون  %13.9، واآلسيويون  %12.4واألفارقة ، 69.9%

0.2 % .  
  )67(جدول رقم 

  2001سنة  سب البلدان والقارات التي ينتمون إليهاح األجنبيةتوزيع القوى العاملة  
  مجموع أفراد القوى العاملة األجنبية   البلدان أو القارات التي تنتمي إليها العمالة 

  %  العدد
  69.9  85849  عرب غير ليبيين

  12.4  12228  أفارقة

  13.9  17022  آسيويون

  3.6  4452  أوربيون

  0.2  182  األمريكتين

  0.0  37  وزيلنديوناستراليون وني

  0.0  49  غير مبين

  100.0  122819  مجموع غير الليبيين

  . 53، ص  2002، يناير  2001القوى العاملة  رالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية لحص: المصدر    

 أن جمموعها قد بلـغ  2001لسنة الوطنية العاملة  ةأظهرت النتائج النهائية حلصر القو
، بينما  %67.80حبيث كانت نسبتهم  546371ميثل الذكور منهم حوايل  نسمة 805850

 – 25تعد الفئة العمرية ما بـني   ، %32.2يشكلن نسبة نسمة  259479كان عدد اإلناث 
سنة ، وتنخفض قليالً  34 – 30للفئة العمرية ما بني نفسها النسبة و %21.4سنة نسبة  29

سـنة إىل   44 – 40سنة ، بينما تقل يف الفئة العمرية ما بني  39 – 35يف الفئة % 14.8إىل 
 ، وهو ما يعين أن أكثر من ثلثي %8.8سنة إىل  24 – 20ويف الفئة العمرية ما بني ، 9.4%

سنة حيث متثل حوايل  44 – 20ما بني  ضمن الفئات العمرية العاملة الليبية تقع ةأفراد القو
  .عاملة شابة ، أي أا طاقة % 75.8ما نسبته 

   :تصنيف القوى العاملة حسب الدخل  - 4 – 3 – 2 
خل الذي يتضـح  العاملة الوطنية حسب صايف الد ىباستعراض توزيع نسب القو

دينار ،  150 دونمنهم دخلهم الشهري  %17.9أن حوايل ) 68(اجلدول رقم  من خالل
،  %34.9ثلون نسـبة  دينار مي 199 – 150بينما من صايف دخلهم الشهري يتراوح ما بني 

، وكانت  %22.2كانت نسبتهم ، فقد دينار  249 – 200أما من دخلهم الشهري ما بني 
دينار ، مبعىن أن حـوايل مـا نسـبته     499 – 250هلم دخل شهري ما بني  %10.0نسبة 
 299 – 150العاملة الوطنية تراوحت دخوهلم الشهرية ما بـني   ةمن جمموع القو 67.1%
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كانت دخوهلم الشهرية بني  %10.7ميثلون نسبة  نسمة 86879 ما جمموعه دينار ، وحوايل
 ىدينار ، كما يتضح أن صايف الدخل الشهري يف املتوسط ألفـراد القـو   499 – 300

العاملة األجنبيـة   ةدينار ، غري أنه يرتفع قليالً عند القو 213العاملة الليبية يقع يف حدود 
اإلشارة أنه ال يوجد سقف للحد األدىن لألجـور يف  ، هذا وجتدر دينار  236ليصل إىل 

  . 2005ليبيا حىت سنة 
  )68(جدول رقم 

  2001 لسنة الشهري العاملة الوطنية حسب صافي الدخل ىالتوزيع العددي والنسبي ألفراد القو 
فئات صافي الدخل 

  الشهري
  جملة  إناث  ذكور

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  17.9  143977  20.5  53296  16.7  90681  150أقل من 

150 – 199  149655  27.4  131400  50.7  281055  34.9  

200 – 249  125565   23.0  53420  20.6  178985  22.2  

250 – 299  70094  12.8  10472  4.1  80566  10.0  

300 – 349  46075  8.4  2611  1.0  48686  6.0  

350 – 399  21887  4.0  599  0.2  22486  2.8  

400 – 449  11259  2.1  300  0.1  11559  1.4  

450 – 499  4055  0.7  93  0.0  4148  0.5  

500 – 549  4273  0.8  125  0.1  4398  0.6  

550 - 599  875  0.2  19  0.0  894  0.1  

600 - 649  1002  0.2  30  0.0  1032  0.1  

650 – 699  258  0.0  7  0.0  265  0.0  

700 – 749  435  0.1  11  0.0  446  0.1  
750 – 799  145  0.0  6  0.0  151  0.0  
800 – 849  261  0.0  12  0.0  273  0.0  

850 – 899  83  0.0  1  0.0  84  0.0  

900 – 949  93  0.0  9  0.0  102  0.0  

950 – 999  36  0.0  3  0.0  39  0.0  

  0.2  1180  0.0  45  0.2  1135  فأكثر 1000

  3.2  25524  2.7  7020  3.4  18504  غير مبين

  100.0  805850  100.0  259479  100.0  546371  المجموع 

  . 32، ص  2001العاملة لسنة  ةالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية لحصر القو: المصدر             

ما متثل هذه الشرحية  نسمة 136453حصة اجلهاز اإلداري للدولة ما جمموعه  تبلغ
 نسـمة  96178حيث يصل عدد الذكور فيه إىل  ، ى العاملة الوطنيةمن القو%16.9نسبته 
أنثى تعمـل يف   40275ميثلن ما جمموعه  %29.5، بينما بلغت نسبة اإلناث  %70.5بنسبة 

اجلهاز اإلداري ، يشكل أصحاب املهن العلمية والفنية ومن يعمل لـديهم مـا قـدره    
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، وتعود زيادة نسبتهن هنا الرتفـاع  % 61.1تكونُ اإلناث منهم ما نسبته  نسمة 299985
ها للعمل يف هـذا اـال ،   يمن اجلامعات واملعاهد العليا اليت تؤهل خرجيعدد اخلرجيات 

،  %82.8ور ما نسبته ـيشكل الذك نسمة 89109وبلغ عدد العاملني يف قطاع اخلدمات 
بينما وصل عدد الذين يعملون يف الزراعة وتربية احليوانات والغابات والصيد البحري إىل 

حيث أن مثل هذه األعمـال ال تالئـم    %94.1م كانت نسبة الذكور منه نسمة 55480
وطبيعتهن ، وما حتتاجه من قوة ومشقة ، وأن بقية النسـبة ميكـن أن متثـل    ، اإلناث 

العامالت يف قطاع الزراعة وتربية احليوانات ضمن إطار ضيق يف مزارع أزواجهن ، أمـا  
ن معـدات وآالت  والذين يـديرو الذين يعملون يف اإلنتاج ، أي يف املصانع بأنواعها ، 

كان الـذكور   نسمة 154152، والعمال غري الزراعيني فإن عددهم كان يف حدود النقل
يف األسـاس   فهذه املهن تعتمد، % 8.7، بينما متثل اإلناث نسبة  %91.3أكثريتهم بنسبة 

على سواعد الذكور ، وما تشكله اإلناث هو األعمال يف املصانع الصغرية واملتوسـطة ،  
ونالحظ ،  نسمة 61769الذين يعملون يف البيع والشراء قد وصل عددهم إىل يف حني أن 

وقـد  حيث يسيطر الذكور على عملية البيع والشراء ، % 1.8تدىن نسبة اإلناث فيهم إىل 
مثـل  ت نسـمة  8908 ني التنفيذينيوكبار اإلداريني واملشرف بلغ عدد املسؤولني يف الدولة

، مما يعين هيمنة الذكور على هذا النـوع   %2.6بلغت  اإلناث من بينهم نسبة قليلة جداً
  . )1(من الوظائف واحتكارها 

   :الباحثون عن عمل  - 5 – 3 – 2
من اجلنسني كمـا   نسمة 115475بلغ عدد الباحثني عن عمل واملسجلني حوايل 

، نسمة 48554من الذكور ، ومن اإلناث نسمة  66921منهم ) 69(يوضحه اجلدول رقم 
واطن العمل املختلفة كان نصيب الذكور منـهم  إىل م نسمة 29593ما جمموعه  مت توجيه
نسـمة   85882، بينما بقى ما جمموعـه  نسمة  9635بلغ عدد اإلناث و، نسمة  19958

شكل الذكور منهم % 25.6أي أن نسبة ما مت إحلاقه بسوق العمل كانت ، ظر التوجيه تين
يف سوق العمـل   ماث فقط من الذين مت استيعاأي أن قرابة الثلث لإلن %67.4ما نسبته 

  . 2001سنة من جمموع املسجلني والباحثني عن عمل 
  
  

                                                
  . 16، ص  2002، طرابلس ، يناير  2001الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية لحصر القوى العاملة  – 1
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  ) 69(جدول رقم 
    2001من الجنسين لعام التوجيه  عدد الباحثين عن عمل والموجهين ومن ينتظرون

  2001  السنة
  النوع        

   الباحثون 
  مجموع  إناث  ذكور

  115475  48554  66921  مجموع المسجلين

  29593  9635  19958  الموجهون

  85882  38919  54963  ينتظرون التوجيه

  . 260، ص  2002التقرير الوطني للتنمية البشرية ليبيا  :المصدر                       

الباحثني عن عمل خـالل عـام   املسجلني عدد  أن )70(يتبني من اجلدول رقم 
نسـمة   66921اد الذكور منهم إىل حـوايل  تصل أعد نسمة 115475ما جمموعه  2001

 48554، يف حني كان جمموع اإلناث الباحثات عن عمل قرابـة   %57.6ميثلون ما نسبته 
 نسـمة  29593من إمجايل الباحثني عن عمل ، وقد مت توجيه  %42.0يشكلن نسبة  نسمة

ـ  19958، منهم منهم إىل مواقع عمل خمتلفة يف قطاعات العمل حسب ختصصام  راً ذك
  ن إىل ـ، أما اإلناث املوجهات إىل مواقع العمل فينخفض عدده %67.4كانت نسبتهم 

  ) 70(جدول رقم 
  2001عدد ونسبة المسجلين والموجهين والذي ينتظرون توجيههم إلى سوق العمل حسب فئات السن لسنة        

  السن       
  قوة العمل

  %  فأكثر 56  %  55 – 15 من

  1.36  1579  99.92  115384  نيمسجلمجموع ال

  0.36  416  25.28  29177  موجهون

  1.00  1163   74.71   86207  ينتظرون

  .، طرابلس ، صفحات مختلفة  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية ليبيا : المصدر          

مت تـوجيههم   ، وهو ما يعين أن نسبة الـذين  %32.6أنثى وبذلك تكون نسبتهن  9635
 85882، وهذا يوضح أن مـا جمموعـه    %25.5تزيد عن ربع عددهم تقريباً أي حوايل 

مل يلتحقوا بسوق العمل ، األمر الذي حيتم توسـيع سـوق    %74.4ميثلون نسبة  نسمة
القدرة التنافسية واإلنتاجية للقطاع اخلاص للحد من تنامي ظاهرة العمل وحتديثه ، ورفع 

سنة  20يف الفئة العمرية ما دون هم ن عدد الذين إبني فئة الشباب ، إذ  البطالة ، وخباصة
سـنة مـن    39 -21مل يلتحقوا بالعمل ، بينما من هم ما بني  نسمة 16602يقدر حبوايل 

بلـغ  سـنة في  55 - 40، أما الفئات العمرية ما بني  نسمة 64284العمر يصل عددهم إىل 
 1163سـنة ووصـل إىل    55اءل فيمن جتاوز ، غري أن العدد يتض نسمة 5321عددهم  

سنة اليت متثل طاقة الشباب القادر علـى   55 – 15، مبعىن أن الفئات العمرية ما بني  نسمة
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وهذا عدد بالغ األمهية حيث ميثل ما نسبته ،  نسمة 86207العطاء قد بلغ جمموع أفرادها 
فـأكثر   56جتاوز سن من جمموع الباحثني عن عمل، وال تزيد أعداد من  %99.8حوايل 

  . %1.4ميثلون نسبة متدنية من إمجايل الباحثني عن عمل تقدر حبوايل  نسمة 1579
   :الحالة التعليمية للقوى العاملة  - 6 – 3 – 2

اجلدول رقـم  كما يف  يتبني من تتبع احلالة التعليمية للقوى العاملة الوطنية يف ليبيا
أن جمموع مـن حيملـون   ، النوع حسب والنسيب  العدديالذي يوضح توزيعها ) 71(

فرداً يكونـون   270629الثانوية ومؤهالت دون اجلامعة ميثلون ما جمموعه فوق ما شهادة 
 145231عددميثل الذكور  ، و %33.6بـ در ـنسبة إمجالية من جمموع القوى العاملة تق

من  %46.3أنثى يشكلون  125398، بينما كان عدد اإلناث حوايل  %53.7بنسبة  نسمة
  .جمموع هذه احلالة التعليمية 

  )71(جدول رقم
  2001لعام  التوزيع العددي والنسبي للقوى العاملة الليبية حسب الحالة التعليمية والنوع

  المجموع  إناث  ذكور   الحالة التعليمية
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  9.0  74347  17.66  13137  82.33  61220  أمي

  6.5  52224  8.92  4659  91.97  47565  دون الشهادة االبتدائية 

  23.7  191115  16.33  31232  83.65  159883  شهادة التعليم األساسي

  14.8  119130  36.69  43717  63.30  75413  شهادة معهد متوسط

  33.6  270629  46.33  125398  53.66  145231  شهادة فوق الثانوية ودون الجامعة

  12.2  98395  42.03  41336  57.98  57059  شهادة جامعية فما فوق

  100.0  805850  32.19  259479  67.80  546371  المجموع

  . 48، ص  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، الكتاب اإلحصائي : المصدر          

نسـبتهم   نسمة 191115أما الذين حيملون شهادة التعليم األساسي فمجموعهم يصل إىل 
 159883، يكون الذكور منهم عـدد  % 23.7 وطنية كانتاإلمجالية من القوى العاملة ال

الـذين  و ، %16.3ن ما نسبته لثمي 31232، أما اإلناث فكان عددهن  %83.7فرداً بنسبة 
نسبتهم من اموع الكلي من و نسمة 119130جمموعهم لديهم دبلوم معهد متوسط بلغ 

، وبـني اإلنـاث    نسمة 75413يتوزعون بني الذكور مبا مقداره ،  %14.8العمالة الليبية 
، وكَونَ الـذين حيملـون    %36.7و  %63.3بينما كانت نسبتهما على التوايل ،  43717

عـددهم  العاملة الليبيـة و  ىجمموع القومن  %12.2مؤهالت جامعية فما فوق ما نسبته 
بلغـت   41336، بينما عدد اإلنـاث   57059فرداً مل يتجاوز عدد الذكور منهم  98395

  .على التوايل % 42.0و %58.0منهما  نسبة كل
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تقدر  نسمة 74357العاملة الليبية لتبلغ ما جمموعه  ىتنخفض نسبة األمية بني القو
، وبلغ جمموع الذكور يف هـذه الفئـة    %9.0العاملة الوطنية  ىنسبتهم من جمموع القو

 13137يف حدود األميات ، بينما كانت أعداد اإلناث  %82.3بنسبة بلغت نسمة  61220
وقد كان من ال حيمل شهادة التعليم األساسي البالغ عـددهم  ،  %17.7ميثلن نسبة  نسمة

العاملة الوطنية حيث يالحظ التفاوت  ىمن جمموع القو %6.5ميثلون نسبة  نسمة 52224
بينما  %92.0بنسبة نسمة  47565بشكل كبري بني أعداد اجلنسني اليت بلغت عند الذكور 

يف الفئتني بني أعداد اجلنسني الفارق ، وقد يكون سبب % 8.92نسبة ب 4659عدد اإلناث 
من من الذكور ، كما أن ال حيملن شهادة عادة األميات الالئي  هو أن اإلناثاألخريتني 

مـوا  ويكتفون مبا تعل، قبل حصوهلم على أي مؤهل تعليمي  مقاعد الدراسة مبكراً يترك
أو لطبيعة ظروفهم املعيشـية الـيت   ، الدراسي  لفشلهم من مبادئ القراءة والكتابة ، أو

عاملة غري فنية  تتطلب العمل يف أي موقع حيتاج إىل أيد.  
  : 2003 – 1995البشرية في النشاط االقتصادي  ىتوزيع القو - 7 – 3 – 2

وما نـتج عـن املسـح االقتصـادي      1995تعداد مقارنة بني ما جاء يف  بإجراء
يتضح ارتفاع عدد السكان الـذين  ) 72(اجلدول رقم  الذي ورد يف 2003واالجتماعي 
النشـاط  البشـرية املسـامهة يف    ىسنة فما فوق وهو ما يعرف بالقو 15أعمارهم من 

  كنتيجة حتمية لنمو وزيادة عدد السكان ، فقد  2003 – 1995فيما بني عامي  االقتصادي
  )72(جدول رقم 

  2003 و 1995عامي  سنة 15سن صادي لمن هم فوق البشرية المساهمة في النشاط االقت ىتوزيع القو 
  
  البشريةى توزيع أفراد القو

  عدد األفراد
1995  2003  

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور
  1357063  343537  1013526  981424  188053  793371  مشتغلون

  263900  77817  205729  119532  17716  101816  متعطلون

  1640609  421354  1219255  1100956  205769  895187  ن اقتصادياًيمجموع العامل

  1969612  1351756  617856  1574520  1108970  465550  مجموع غير العاملين اقتصادياً

  3610221  1773110  1837111  2675476  1314739  1360737  البشرية ىمجموع أفراد القو

  45.4  23.76  66.37  41.15  15.65  65.79  %البشرية  ىمساهمة القو

  17.28  18.47  16.87  10.86  8.61  11.37  %معدل البطالة بين العاملين اقتصادياً 

  . 58، ص  1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التعداد العام للسكان  - 1:إعداد الباحث استناداً إلى  :المصدر         
  . 29، الجزء األول الخصائص الديموغرافية ، ص  2003 – 2002نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي   – 2                  
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 نسـمة  3610221إىل  1995 نسمة عام 2675476البشرية من  ىارتفع جمموع أفراد القو
بنسـبة قـدرها    نسمة 934745وهو ما يعين أن هناك زيادة تقدر حبوايل ،  2003لسنة 
يف  نسـمة  116843سنوات ، أي مبعدل زيادة سنوية قدرها حوايل  خالل مثاين 25.8%

السنة ، حيث يكون النمو السنوي للقوة البشرية املسامهة يف النشاط االقتصادي حـوايل  
بزيادة قدرها  نسمة 1357063إىل  نسمة 981424عدد املشتغلني من  ، بينما تطور 12.5%

سـنوات   خالل مثـاين  %27.6هذه الزيادة متثل ما نسبته  حيث كانت، نسمة  375639
   . %12.5قدره ي بنسبة منو سنو

  )14(شكل رقم 
  1995سنة  15البشرية لمن هم فوق سن  ىالتمثيل البياني ألفراد القو 
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  ) .72(إعداد الباحث باالستعانة ببيانات الجدول رقم : المصدر           

 ة  نسـم  283546إىل  نسـمة  119532 عن العمل من نيكما ارتفعت أعداد املتعطل
سنوات ، أما جممـوع   لفترة مثاين %12.5أي مبعدل منو سنوي ،  %57.8بنسبة منو قدرها 

 نسـمة  1969612إىل  1995سـنة   نسمة 1574520غري العاملني اقتصادياً فقد تطور من 
% 20.05ذه الزيادة بنسبة منو ، حيث كانت ه 2003يف سنة  نسمة 395092قدرها بزيادة 

، كمـا يتضـح أن معـدل     %12.5معدل النمو السنوي بلغ  بني السنتني ، يف حني أن
، وعند اإلنـاث  %66.4عند الذكور إىل  %65.8العاملة البشرية ارتفع من  ىالقومسامهة 

بـدل   %45.4البشرية فقد بلـغ  ى القو إلسهام، أما املعدل العام % 23.8إىل  %15.7من 
ـ ة ـاإلناث بدرجإسهام  ، حيث يالحظ زيادة معدل منو 41.1% ـ  اتفوق نظريه ى دل

يف النشاط  مشاركةالبشرية  ى، األمر الذي ميكن أن يعطي مؤشراً مفاده أن القو الذكور
  ة الكثري منهن يف أت تأخذ مكاناً واضحاً ، بفعل رغباالقتصادي من العنصر النسائي بد
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  ) 15(شكل رقم 
  2003سنة  15لمن هم فوق سن البشرية  ىألفراد القو التمثيل البياني
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  ) .72(إعداد الباحث باالستعانة ببيانات الجدول رقم : المصدر           

مواصلة تعليمهن ، واخنراطهن يف سوق العمل ، وزيادة الوعي لدى عديد األسر الليبيـة  
نظـراً لـتغري الـوعي    اليت أصبحت تشجع الفتاة على مواصلة دراستها ، ودفعها للعمل 

ـ االجتما إن عي ألولياء األمور ، واحلاجة املاسة لتحسني املستوى املادي لألسرة ، أيضاً ف
 تعمـل ضرورة أن  تأخر سن الزواج والعزوف الواضح للعديد من الشباب عنه أدى إىل

ومواصـلة تعليمهـا اجلـامعي    الفتاة على تأمني مستقبلها املادي بالتمسك بدراستها ، 
ما أمكن ذلك ، كما أن العديد من املهن يف الدولـة   العمل واالخنراط يف سوق، والعايل

أصبحت متثل اإلناث األساس الذي تقوم عليه ، باإلضافة إىل مهن جديدة كانت حكـراً  
على الرجال وصارت مشاركة الفتاة فيها أمراً مهماً ملا تتطلبه طبيعة تلك املهن ، كمـا  

والقضاء واحملاماة واملهـن   -ولو بأعداد حمدودة  -احلال يف قطاع الشرطة واجليش  يه
  .) 15(و ) 14(وضحه الشكلني البيانيني ي، كما الطبية املختلفة والتعليم العايل 

  : 2004 – 2002العاملة الليبية ما بين  ىحجم القو تقديرات - 8 – 3 – 2
 تقريباًتضاعفت  أاي أألف فرد  416قرابة  1973العمل الوطنية سنة  ىبلغت قو

، يف حني ميكن أن  نسمة 805850إىل ما جمموعه  2001حىت وصلت يف سنة  28خالل 
للفترة ما  %3.5مبعدل منو سنوي مركب قدره  2004سنة  نسمة 849352ل إىل حوايل تص

 2004 – 2002التوقعات مـا بـني   ) 73(يشري اجلدول رقم ، حيث  2004 – 1973بني 
سبة ما ميثله كـل نشـاط   ونكمجوع عام ، وحسب أقسام النشاط االقتصادي الرئيسة 
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يتبني أن الذين يعملون مبهـن اخلـدمات اإلداريـة واالجتماعيـة      ، إذلسنوات التوقع 
مـا   2002سيتمرون يف تشكيل أعلى نسبة بالرغم من تراجعهم احملدود حيث بلغوا سنة 

، فيما ترتفع نسبة  2004سنة % 50.4إىل  ، وتقل% 53.6 حوايل 2003ويف  %54.3نسبته  
، أما من  %14.4وترتفع إىل ،  %12.7إىل  %12.1ون يف الصناعات التحويلية من من يعمل

،  %6.7، وإىل  %7.0إىل  %7.3ميتهنون الزراعة ، فإن املالحظ عليها هو التراجـع مـن   
، بينمـا   %4.0إىل  %4.4وكذلك حيدث التراجع احملدود يف قطاع النقل واملواصالت من 

وتطـور إىل   %11.3والغاز منواً حمدوداً بلغ يف األوىل  تسجل قطاعات التجارة والكهرباء
  . %4.9إىل % 4.4، ويف الثانية  12.7%

  )73(جدول رقم 
  2004 – 2002العاملة الليبية حسب النشاط االقتصادي  ىنمو القو تقديرات 

  %السنة و             
  النشاط

معدل النمو المركب   %  2004  %  2003  %  2002
  2004 - 1973المتوقع 

  3.1 -  6.7  56426  7.0  57637  7.3  58873  الزراعة والغابات
  11.2  14.4  1222558  12.7  104998  12.1  97946  الصناعات التحويلية
  7.9  4.9  41809  4.3  36009  4.2  34294  الكهرباء والغاز والماء

  4.9 -  1.4  10797  1.3  11177  1.4  11570  البناء والتشييد
  5.7  12.7  108204  11.5  95053  11.3  91674  التجارة

   0.9 -  4.0  34199  4.1  34405  4.4  35353  النقل والمواصالت
  1.6 -  50.0  428472  53.6  444450  54.3  439834  الخدمات اإلدارية واالجتماعية

  2.6  5.5  46886  5.5  45716  5.0  40460  أخرى 
  3.5  100.0  849352  100.0  829445  100.0  810004  المجموع

  . 2005الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق على شبكة المعلومات الدولية ، ديسمبر  موقع: المصدر     

العاملة الوطنية ستبقى يف جمال  ىمن القو %50.0توضح هذه التوقعات أن حوايل 
املهن اخلدمية مما يواصل إرباك امليزانية العامة للدولة بدفع مرتبات ال تتناسب مع حمدودية  

الحظة زيادة نسبة اإلناث يف هذا القطاع ، كذلك تراجـع نسـبة   أداء املوظف ، مع م
العاملني يف قطاع الزراعة الرعي والصيد والغابات اليت ينفر منها العامل اللييب لتوىل معظم 
منتسبيها من العمالة األجنبية ، وبالتايل زيادة كلفة هذه املهن مما يصعب معـه تغطيـة   

، لـألرض  يترتب على ذلك من تصحر ما ا ، وتكاليف اإلنتاج الذي ينجم عنه هجره
، لسد ثغرة احلاجة إليها دمن سلع سيتم تعويضها باالسترياونقص يف ما تنتجه هذه املهن 

الثمن ، كما يالحظ زيادة يف نسـب العـاملني يف قطـاع     الباهظأو باإلنتاج احملدود 
تطبق يف بعض  وكنتيجة للخصخصة اليت بدأت، الصناعة النتشار مصانع القطاع اخلاص 

املصانع ، وثبات منتسيب قطاع البناء والتشييد الذي يعتمد اعتماداً شـبه كامـل علـى    
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، العناصر األجنبية ، وكذلك قطاع املواصالت الذي اختفى تقريباً من تبعيتـه للدولـة   
يدار من القطاع اخلاص بنسـبة   -الربي وعلى نطاق حمدود اجلوي  - وأصبح النقل العام

، ما تقدم يتطلب ضرورة تدخل الدول باحلد من التعيني يف قطاع اخلـدمات  كبرية ، إن 
ومهنة الصيد البحري ، وترك أعمال كثرية منها يف يد القطاع اخلاص ، وتشجيع الزراعة 

التغلب على الصعاب اليت وقبول اإلنتاج الوارد منهم لتمكينهم من  ، عدد أفرادها لزيادة
مـن  ر مراكز التدريب األساسي واملهين املتوسط لتخريج قد يواجهوا ، إضافة إىل تطوي

  .أعمال البناء والتشييد بيتولون القيام 
حيث زادت نسـبتها  ، أخرى تأخذ يف النمو احملدود والبطيء  اًكما أن هناك مهن

 النمو ، أما على مستوى %5.5عند  2004و  2003 سنيت لتستقر يف 2002سنة % 5.0من 
مبعدل  العام للقوة العاملة الوطنية منا النموفإن معدل  2004 – 1973سنة ما بني  30حلوايل 

، غري أنه اختلف كثرياً حسب كل نوع من أقسام النشاط االقتصادي كل  %3.5عام بلغ 
يف الصناعات التحويلية ، ويف جمال الكهربـاء  % 11.2فقد بلغ معدل النمو ، على حدة 

، ومنـت أشـكال    %5.7رفة التجارة كان ، ويف ح% 7.9والغاز وصل معدل النمو إىل 
، إذ ، بينما يالحظ التراجع يف املهن األخـرى   %2.6النشاط األخرى غري ما ذكر مبعدل 

 %3.1- إىل حوايليف البناء والتشييد ، و %4.9 –نفسها لفترة تراجع معدل النمو السنوي ل
يف جمـال   %1.6 –وتشمل أيضـاً الصـيد البحـري ، و    ، والغابات ، يف مهن الزراعة 
يف جمال املواصالت والنقل ، إن املعدالت السابقة ال تبشر خبري إالَّ  %0.9 –اخلدمات ، و 

يف قطاع اخلدمات الذي تأمل كل دولة يف تقليص عدد التابعني له ، وأن املعدالت الـيت  
ة تنذر باخلطر وخباصبنسبة سجلت تراجعاً يف معدهلا العام  فقدشهدت منواً يعد حمدوداً ، 

  .والغابات ، والبناء والتشييد ، والصيد ، يف جمال الزراعة 
لحد من التضخم الوظيفي الذي كان مثرة ما حلق لانتهجت الدولة سياسة جديدة 

، وقلـة   ، واخنفاض معـدالت األداء باجلهاز اإلداري من توسع نتج عنه تدين اإلنتاجية 
 اإلداري وتفشـي الـروتني  ، يـة  لدى املوظفني ، وارتفاع مستوى البريوقراط االنضباط

إىل وضع خطة وطنية لتفادي السلبيات السـابقة يف التوظيـف    ، األمر الذي دعااململ
، والعمل على تـوخي  الثقيل ميزانية الدولة وإداراا لتقليص التكدس الذي تئن من محله 

وتوسيع وتنويـع فـرص   ، أسلوب جديد يعمل على الربط بني التخطيط للقوى العاملة 
الدولـة  خالله يف القطاع اخلاص من خالل وضع برنامج وطين تتوىل من وتنويعها لعمل ا

التدريب والتأهيل ، وإعادة التأهيل ، ومنح فرص لإلقراض بصورة ميسـرة ، وحتديـد   
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الدخول إىل سـوق  يف مدى جدوى املشروعات الصغرى واملتوسطة ، وتشجيع الراغبني 
 اإلسهامتتوىل  إنتاجيةمشاريع ومواطن شغل جديد  القيام بالبدء يف خلق واخلاص العمل 

  .ل من اخلرجيني والباحثني عن عمل سوق العم باستيعايف توسيع طاقة 
إىل وضع سياسة وطنية تعمـل مـن خـالل     2000منذ مطلع سنة الدولة سعت 

برنامج وطين يهدف إىل إعادة توزيع القوى العاملة على املواقع اإلنتاجية تكـون مبنيـة   
راسة شاملة لسوق العمل ، وذلك بالقيام بتصنيف تلك املواقع حسب نوعهـا ،  على د

، وجمموع رأمساهلا التقين ، وكثافة العمل ، وما تتطلبـه السـوق مـن     ومقدار حجمها
هارات لغرض حتديد االحتياجات وما يزيد من تلك املالكفاءات املهنية املختلفة من أجل 

لعمل اإلداري وإدخال األساليب احلديثـة يف اإلدارة  ، كما أن تطوير ا التوسع املستقبلي
لتحقيق أفضل اخلدمات وسرعة إجناز املعامالت دف االستفادة القصوى مـن املـوارد   

  .املادية والبشرية املتاحة 
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  :الحصول على مياه آمنة وطرق التخلص من مياه الصرف الصحي  - 1 – 4 – 2
، وما أسفرت عنه نتـائج املسـح االقتصـادي     سكانأظهرت نتائج تعدادات ال

أن أعداد السكان الذين هم بدو رحل أو شبه رحل تراجع مث  2003 – 2002واالجتماعي 
ن فقط مهـا  اوبدأت تظهر على اتمع اللييب حالت، هذا النمط من حياة السكان  ىاختف

من إمجـايل   %74 حوايل 1954الريف واحلضر ، فقد كانت نسبة السكان املستقرين سنة 
يف حني  1973سنة  %96.2، بينما وصلت إىل  1964سنة  %78.1إىل  ارتفعتالسكان ، و

،  يعين ذلك  %99.94إىل  1995، وفاقت ذلك سنة  %99.9قرابة  1984أا كانت عام 
واختفت ظاهرة احلـراك املكـاين   ، أن درجة استقرار السكان بلغت أقصى حد ممكن 

 1995اإلضافة إىل سيادة ظاهرة التحضر على اتمع اليت وصلت سنة ، بالدائم واملستمر 
ن هذه النسـبة  إحيث ميكن القول هنا ، من جممل السكان  %85.0إىل ما يزيد قليالً عن 

 تعترب النهائية حبيث يكون معدل منو السكان احلضر حمدوداً بعدها فلم تتجاوز بعد مثـاين 
 تتجاوز نسـبة سـكان الريـف    ومل،  %85.3 حوايل 2003يف سنة  وحتديداً،  سنوات

زاد  1995و  1984، بينما نالحظ أن الفارق يف نسبة السكان احلضر بني عـامي  14.7%
ن أن نستنج أن معدل زيادة نسبة احلضر عن كلفترة عشر سنوات ، حبيث مي %10.4عن 

  .يف كل عشر سنوات كحد أقصى بناًء على ما تقدم % 0.5الريف قد ال تتجاوز 
يف أسلوب معيشـة أفـراده   والتغري  منط حياة اتمعذا التحول الذي طرأ على ه

ومواكبة لذلك ، تطلب تعديالً لسلوكه ، وحتديثاً لطريقة سكناه حسب متغريات العصر 
الئقة تضم العديد من املتغريات الـيت   ةمساكن حديثالعيش يف بملزمون  وجد أفراده أم

ستغرق عقوداً طويلة ليصل إىل هذه املرحلـة مـن احليـاة    اليت ا ةتتماشى واحلياة اجلديد
، أما كيفية احلصول عليها واقتناؤها ومن يتوىل ذلك فهذا يقع العبء األكرب فيه املستقرة 

  .على الدولة سواء بالبناء املباشر ، أو باإلقراض املايل للمواطنني 
تبـالرغم  يف كل القطاعات ختلفاً ألشد الفترات منوذجاً  فترة ما قبل السبعينيات عد ،

 أن وإذا ما عرفنـا من البدايات احملدودة لتصدير النفط ، وانطالق شحناته حنو التصدير ، 
الوضع اإلسكاين يف البالد كان من أشدها تدهوراً حيث تنتشر جتمعات أكواخ الصفيح 

مـا   وبلغت درجة انتشارها إىل أن مثلت، يف املناطق الريفية واحلضرية على شكل سواء 
علـى   1995بينما يالحظ التطور يف عام  من مجلة بنية اإلسكان يف ليبيا ، %45.0نسبته 

  أسرة يسكن منها ما  634919فقد وصل عدد األسر إىل ، ) 74(جدول رقم نوع السكن 
  



 206

  )74(جدول رقم 
  عدد األسر الليبية والتوزيع النسبي لها حسب نوع السكن 

  1995ق الصرف الصحي ونوعية اإلنارة المنزلية ووسيلة الطبخ لسنة وطر ووسيلة التزود بالمياه      
  عدد األسر  الخصائص السكانية

  %  عدد األسر

  
  

  نوع السكن

  14.13  89722  )فيالّ(دارة 
  16.49  104726  شقة في عمارة
  64.32  408375  حوش عربي 
  3.16  20047  غير ذلك
  1.90  12049  غير مبين

وسيلة مد المسكن 
  مياهبال

  78.74  499925  الشبكة العامة
  12.16  77181  بئر خاص أو مشترك

  7.20  45741  غير ذلك
  1.90  12072  غير مبين

وسيلة اإلنارة في 
  المسكن

  96.23  610999  الشبكة العامة
  1.87  11848  وسيلة أخرى
  1.90  12072  غير مبين

وسيلة الصرف 
  الصحي في المسكن

  46.96  298148  الشبكة العامة
  48.37  307141  خزان خاص أو مشترك
  2.77  17558  ال يوجد تصريف
  1.90  12072  غير مبين

  
وسيلة الطبخ في 

  المسكن

  1.05  6641  كهرباء
  96.31  611496  غاز
  0.74  4710  أخرى
  1.90  12072  غير مبين

  . 38 – 33، ص  1998، طرابلس ،  1995سكان الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التعداد العام لل: المصدر          

 بينما ، %16.5، ومن يقيمون يف شقق سكنية ميثلون ) فيالت(يف دارات  %14.1نسبته 
، يف حـني أن عـدد الغـرف    ) احلوش(منهم يف ما يعرف بالبيت العريب  %64.3يقيم 

اً لتوزيـع  يعطي متثيالً بياني) 16(والشكل رقم ، غرف  4 و 3باملساكن تراوحت ما بني 
، وبلغت نسبة استخدام الشـبكة العامـة للميـاه    النسب العامة لنوعية السكن يف ليبيا 

مل تتجـاوز  ، و %12.2من جمموع األسر ، ومن له بئر خاص أو مشترك فكانت  78.7%
،  )17(وهو ما يوضـحه الشـكل رقـم    من األسر % 4.0نسبة أي منط خمالف ملا سبق 

ومـن يسـتعملون   ،  %96.2من شبكة الكهرباء حوايل  ووصلت نسبة األسر اليت تتزود
  . %4.0وسائل أخرى مل تتعد نسبتهم 
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  )16(شكل رقم 
  1995التوزيع النسبي لنوعية المسكن السائد سنة  

14.13

16.49

64.32

3.161.9

دارة ( فیال) 
شقة في عمارة
حوش عربي
غیر ذلك 
غیر مبین 

  
  ) .74(إعداد الباحث باالستعانة ببيانات الجدول رقم : المصدر           

  
  

  )17(شكل رقم 
  1995ع النسبي لوسيلة التزود بمياه الشرب سنة التوزي

78.74

12.16

7.2
1.9

الشبكة العامة
بئر خاص أو مشترك
غیر ذلك 
غیر مبین

                                  
  ) .74(إعداد الباحث باالستعانة ببيانات الجدول رقم : المصدر  

التطور الذي طرأ على وسيلة الطـبخ  ) 18(من خالل الشكل البياين رقم  يالحظ
ومسـتخدمي الكهربـاء   ،  %96.3عملون الغاز بلغت نسـبتهم  فالذين يست، يف املسكن 

من جمموع عدد األسر ، كما أشـار تقريـر    %2.0ومل تتجاوز الوسائل األخرى  ،1.1%
إىل اختفاء من يستعملون احلطـب يف الطاقـة    1998لتنمية البشرية سنة األمم املتحدة ل

  .املرتلية 
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  )18(شكل رقم 
  1995المنزل سنة  التوزيع النسبي لوسيلة الطبخ في

96.31

0.74

1.9
1.05

كھرباء 
غاز
أخرى
غیر مبین

  
  ) .74(إعداد الباحث باالستعانة ببيانات الجدول رقم : المصدر  

  
إىل النسبة املئوية من جمموع املساكن للوسيلة الـيت  ) 19(يشري الرسم البياين رقم 

م تستخد %46.96التعداد أن  يتم عن طريقها التخلص من مياه الصرف الصحي حيث بني
شبكة الصرف الصحي ، ومن هلم خزان خاص أو مشترك للتخلص من ميـاه اـاري   

   .من إمجايل األسر  %48.37وصلت نسبتهم إىل 
  )19(شكل رقم 

  1995التوزيع النسبي لوسيلة التخلص من مياه الصرف الصحي سنة 

47%

48%

3%

2%

الشبكة العامة
خزان خاص أو مشترك
ال یوجد تصریف
غیر مبین

  
  ) .74(بيانات الجدول رقم إعداد الباحث باالستعانة ب: المصدر           
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سنة عرب خطط التنمية املتعاقبة  30متكنت السياسة اإلسكانية على مدى أكثر من 
من القضاء على ذلك النمط املتدين من املساكن واختفاء اهلامشية منها بشـكل تـام يف   ((

 املناطق احلضرية واحنسارها بشكل حمدود يف األطراف الريفية والبوادي ومل تتجاوز سـنة 
  ، لقد أسفرت تلك السياسة على حدوث ...من جمموع املساكن  %2.8ما نسبته  1995

يف متويل نسبة عاليـة  اخلزانة العامة  أسهمتيف منط ووضع السكن ، حيث  قفزة نوعية
نسبة املسـاكن  ويالحظ ارتفاع  ،.... من تكلفة النهوض مبستوى اخلدمات السكانية 

  لترتفع يف املناطق   2000سنة  %18.0إىل حوايل  1973عام % 1.2الشقق ، من  العمودية ،
إىل  %1.2من ) الفيالت(، بينما زادت نسبة املساكن احلديثة األفقية % 22.0احلضرية إىل 

) احلـوش (باسم األفقي املعروف حملياً  ، كما أن نوعية السكننفسها للفترة  %20.0حنو 
، وبفعل هـذا التطـور يف    2000عام  %62.0إىل  1973سنة  %52.0نسبته من  ارتفعت
ضرورة تطور اخلدمات املصاحبة لـتغري   والنوع ، وارتفاع مستوى املعيشة حتم العدد 

مت توصـيلها   %76.0هنـاك   2000فمن جمموع املساكن يف ليبيـا سـنة   ، منط السكن 
منها متصلة بشبكات الصـرف   %40.0بشبكات املياه العمومية الصاحلة للشرب ، وأن 

، إضـافة   2000و  1973للعامني  %17.0و  %61.0حني مل تتجاوز النسبة الصحي ، يف 
  .)1( ))من املساكن مزودة بالتيار الكهربائي  %99إىل أن هناك أكثر من 

الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي   2000أورد تقرير التنمية البشرية لسنة 
 يف حـني ،  %3.0يشكلون ليبيا  يفأن نسبة السكان الذين ال حيصلون على مياه مأمونة 

،  )2(من جمموع السكان  %2.0ال حيصلون على خدمات صرف صحي من كانت نسبة 
  .)3( نفسهاويشري إىل النسب  2002كما يؤكد ذلك تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

الذي يوضح التوزيع العددي والنسيب لألسـر  ) 75(يظهر من بيانات اجلدول رقم 
، أن هناك زيادة يف نوعيـة   2003 – 2002ن وكيفية شغلها له لسنيت حسب نوع املسك

إذ بلغ عدد األسر الليبية يف اليت ميتلكها الليبيون وكذلك يف كيفية شغلهم هلا ، املساكن 
   %15.7ت نسبتهم إىل ـارتفع) فيالَّت(فاليت متلك الدارات  ،أسرة  829723جمموعها 

  
  

                                                
 . 135 – 134، ص  السابق المرجع - 1
 . 169، نيويورك ، ص )حقوق اإلنسان والتنمية البشرية(2000لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية   –   2
  . 140، ص  2002الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  -   3

 



 210

  )75(جدول رقم 
  2003شغلها له لسنة  لنسبي لألسر حسب نوع السكن الذي يقيمون فيه وكيفيةالتوزيع العددي وا

كيفية شغل   عدد األسر  نوع السكن
  العقار

  عدد األسر 
  %      العدد  %  العدد

  92.61  768402  ملك  15.74  130635  )قيالَّ(دارة 

  3.62  30040  إيجار  20.27  168194  شقة

  3.77  31281  غير ذلك  60.34  500673  حوش عربي
  100  829723  المجموع  3.64  30221  غير ذلك

  100  829723  المجموع

  . 55، ص  2003الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، الكتاب اإلحصائي : المصدر     

أسرة ، بينما الذين يسكنون الشـقق زادت نسـبتهم إىل    130635وبلغ عددهم حوايل 
  تراجع فيه عدد من يقطنون يف املرتل أسرة ، يف الوقت الذي  168194وعددهم % 20.27

من جمموع  %92.6نسبة التملك  ، أما %60.3أسرة شكلت ما نسبته  500673العريب إىل 
يقيمون يف منازل ميلكوا ، و ال يقيم باإلجيـار إالّ يف حـدود    2003األسر الليبية سنة 

ميكن أن يشكل وهذه النسبة  ،% 3.8، ومن هم يف غري ذلك يقدرون حبوايل  امنه% 3.6
عدد كبري منهم من يقيمون يف منازل تتبع الدولة بصفة مؤقتة وبدون مقابـل ، نظـراً   
 لوجودهم يف مناطق عمل خارج مقار إقامتهم األصلية ، واجلـدير بالـذكر أن هـذا   

عدد من يقيمون يف منـازل عربيـة   وتراجع ،  مساكن من ميلكون اً يفحمصور التحسن
لقروض العقارية للمواطنني اليت شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منـذ  إىل التطور يف منح اعائد 
مليون دينار ، وإىل  75.5وصلت إىل  2001مليون دينار ويف  37.7اليت بلغت  2000سنة 

  .مليون دينار  511.6بلغت ذروا   2003، مث يف سنة  2002مليون دينار سنة  302.9
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  :حياة معدل وفيات الرضع وأمد ال - 2 – 4 – 2
مـدى حتسـن أو تـدين     توضح معدالت وفيات الرضع يف أي مكان من العامل

مستوى اخلدمات الصحية ، وكذلك تعرب عن نوع املعيشـة السـائدة بـني االرتفـاع     
حيث حتظى ما تعطيه من مؤشرات باهتمام الباحثني واملخططني خلطـط   ، واالخنفاض

، ويعرف العامل تدنياً متواصـالً يف معـدل   التنمية والقيام بالربامج ذات العالقة بالسكان 
وتوفر األدويـة واللقحـات ،   ، وفيات الرضع بفعل حتسن الوضع الصحي بشكل عام 

واالرتفاع الواضح يف مستوى املعيشة يف كثريٍ من البلدان ، كما أن حتسـن املسـتوى   
امية الغنيـة ،  يف الدول املتقدمة والن وخباصة، التعليمي ، وتدين معدالت اخلصوبة الكلية 

وحتديداً بعد النصف الثاين من القرن العشرين ، عوامل كلها اجتمعت لتعمل على التقليل 
مـا   2000مل تتجاوز سنة  حبيثمن معدل وفيات الرضع اليت تنخفض يف الدول املتقدمة 

،  اوفنلنـد  ، والسـويد ، كما يف اليابان  رضع لكل ألف مولود حيوفيات  5 (( جمموعه
، وكنـدا  ، وأسبانيا ، وأملانيا ، وفرنسا  ، يف بريطانياحاالت وفاة رضع  10 تفقمل بينما 

  . )1( )) والواليات املتحدة يف السنة ذاا
الذي أصبح شـبه منعـدم يف   الرضع نظراً هلذا التطور يف خفض معدالت وفيات 

  الـذي احلياة عند الوالدة طويالً ىت يالحظ تأخر سن الوفاة وصار أمدالدول املتقدمة ح
سنة بالرغم من زيادة الفـارق بـني الرجـال     79جتاوز يف بلدان مثل سويسرا واليابان 

حيث يصـل عنـد   ، والنساء يف العمر املتوقع الذي ميكن أن يعيشه مواطنو تلك الدول 
سـنة يف اليابـان    84سنة و  77 وسنة يف فرنسا ،  83سنة وبني النساء  75 إىل الرجال

أمد احلياة بني اجلنسني ألسباب بيولوجية وصحية ، وهذه النتـائج  ويفسر هذا الفارق يف 
لتقليـل  مت التوصل إليها بعد القضاء على األمراض املعدية واملتوطنة ، والسعي الـدءوب  

السـرطان ، وأمـراض القلـب ،     ، وخباصـةٍ  املسننيفئة أسباب الوفيات اليت تصيب 
بلداً يفوق معـدل   21يعد هناك سوى مل نفسها للسنة ويف جانب آخر ، ... والشرايني 

مولود حي اليت يصل أعلـى معـدل هلـا يف     1000حالة وفاة لكل  100وفيات الرضع 
مولود حي ، ويتصـل   1000حالة وفاة دون سن العام األول لكل  154أفغانستان حوايل 

وكوارث اجلفـاف ،   ، أو بأخرى عرفت مآسي احلرب، األمر هنا ببلدان متخلفة جداً 
فاخنفاض متوسط معدل وفيـات   ... بات وعدم االستقرار السياسي ت االضطراوموجا

                                                
  . 344، ص  2003المفاهيم واألساليب و التطبيقات ، الرياض ،  –رشود بن محمد الخريف ، السكان  – 1
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يعد تقدماً مل يسبق له مثيل يف مكافحة املوت  2000يف األلف سنة  56الرضع العاملي إىل 
مقارنة باملاضي حيث كانت الضريبة اليت تدفعها اتمعات التقليدية ، أو عند األزمـات  

فرية من األطفال اليافعني ، وبالرغم من هذا التراجـع العـام   الدميوغرافية هي الوفيات الغ
ماليـني طفـل تقـل     3فإن هذا املعدل يف وفيات الرضع ما يزال مرتفعاً فهو ميثل وفاة 

  . )1( أعمارهم عن السنة الواحدة سنوياً
يالحظ أن درجة احلرارة املرتفعة املصحوبة بتفشي األمراض املعديـة ، ونقـص   

وسوء التغذية ، وقلة املياه الصاحلة للشـراب ، وتـدين خـدمات     اخلدمات الصحية ،
الصرف الصحي ، وانتشار األمية ، والتحضر الفوضوي ، كلها عوامل جمتمعة تسـاعد  
على خلق مناخ ميكن من خالله للفريوسات واجلراثيم أن جتد مكاناً آمنـاً تعـيش فيـه    

يتجلى ذلك يف كثري مـن الـدول   وتتكاثر بني تلك األجساد املتهالكة مرضاً وجوعاً ، و
األفريقية ، وخباصة جنوب الصحراء ، وبعض مناطق ودول جنوب شرق آسيا ، أمـا يف  
الدول العربية فإن ما تعانيه بعضها من قلة املوارد املادية ، ويتجسد يف اليمن ، وأخـرى  

 يه وما تكابده من صراعات عرقية ، كما يف السودان ، وتطاحن على السلطة ، مثل ما
احلال يف الصومال ، وثالثة تنعم باالستقرار ، والدخل الـوفري  والتحسـن الواضـح يف    
اخلدمات الصحية ، واالرتفاع امللحوظ يف مستوى املعيشة تتجلى يف الكويت ، وليبيا ، 

واضـحاً يف  بينها يظهر الفارق املادية واستقرار أوضاعها والسعودية هذه الدول بفوارقها 
لرضع ، ومعدل الوفيات اخلام ، وأمد احلياة املتوقع ، وميكن مالحظـة  معدالت وفيات ا

حيث يتضح مدى التباين ) 20(، والشكل البياين رقم ) 76(ذلك من خالل اجلدول رقم 
  .واالختالف بني دول عربية خمتارة تتوزع بني الفقرية والغنية 

  :معدل وفيات الرضع ومعدل الوفيات العام  - 1 – 2 – 4 – 2
من خالل تتبع مؤشرات وفيات الرضع على مدى أكثر مـن   ليبيا النظر حلالة عند

سنة ومعدل الوفيات اخلام يتبني مدى التدين السنوي فيها مـع مالحظـة ارتفاعـه     13
واخنفاضه الذي ميكن أن يكون سببه بني سنة وأخرى التردي الواضـح الـذي عانتـه    

، وقـد   1998 – 1992دة ما بـني  املؤسسات الصحية خالل فترة عقوبات األمم املتح
ـ قص إىل وجود خلل أو ودـيع جل املـدين يف  ور يف تسجيل بيانات بعض مكاتب الس

 إن ث ـحي، ، والتأخر يف التبليغ عن بعض حاالت الوفاة لدى الرضع السنوات  بعض

                                                
  . 104 – 99، ص  2003، تونس ،  NORSUDالثابت والمتحول ، شمال جنوب  –علي لبيب ، جغرافية السكان  – 1
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  )76(جدول رقم 
  2000ة العربية لسنل لبعض الدو) أمد الحياة(الوفيات والعمر المتوقع  عدالتبعض م 

العربية  الدولمن  مجموعة 
  المتباينة الدخل

  ) أمد الحياة ( توقع العمر   معدل الوفيات 
  المتوسط  اإلناث  الذكور  الخام  الرضع

  72.0  73.0  72.0  2.0  13.0  الكويت

  70.0  71.0  68.0  5.0  29.0  السعودية

  59.0  61.0  58.0  11.0  75.0  اليمن

  67.0  68.0  67.0  6.0  35.0  سوريا

  46.0  48.0  45.0  18.0  126.0  لصومالا

  65.0  67.0  64.0  6.0  52.0  مصر 

  69.0  70.0  67.0  7.0  35.0  تونس

  51.0  52.0  50.0  12.0  70.0  السودان

  69.0  71.0  67.0  6.0  37.0  المغرب

  70.0  71.0  68.0  3.3  22.2  * ليبيا

  . 245، ص  2003الرياض ، ألساليب والتطبيقات ، المفاهيم وا –رشود بن محمد الخريف ، السكان  : المصدر            
 .، صفحات مختلفة  2000الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، اإلحصاءات الحيوية  •

  
  )20(شكل رقم 

  2000لسنة  في بعض الدول العربية) أمد الحياة(مؤشر العمر المتوقع 
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  ) .76(إعداد الباحث باالستعانة ببيانات الجدول رقم : ر المصد

وبالتايل يظهر التكاسـل وعـدم    ، كمولود أصالً الشروع يف تسجيله ها يتوىف قبلبعض
أن هنـاك اختالفـاً يف   ) 77(الرغبة أحياناً يف التبليغ عنه ، ومن خالل اجلدول رقـم  

يف األلف  37.8، و 1996سنة يف األلف  17.4معدالت وفيات الرضع اليت تراوحت بني 
، ورغم هذا  2003يف األلف سنة  19.4معدل  تعود لالخنفاض حىت اأ إالّ،  1990سنة 
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ن هذا املعدل يبقى ضمن املعدالت املنخفضـة  فإالتباين واالختالف بني بعض السنوات 
  .لسكاا نفسها الظروف املعيشية بمقارنة مع العديد من الدول اليت تتمتع 

أن االختالف يف معدالت وفيات الرضـع بـني    نفسه أيضاًضح اجلدول كما يو
قليلة وتكون دائماً مرتفعـة بـني الـذكور     وأن نسبة التفاوت،  يعد متساوياًاجلنسني 

وتنخفض عند اإلناث الالئي تكون معدالن متقاربة إىل حد بعيد مـع املعـدل العـام    
يالحظ عليه االجتاه حنـو االخنفـاض إىل   لوفيات الرضع ، أما معدل الوفيات العام الذي 

يف األلف بعد أن ختطى بقليل  3.1الذي مل يتجاوز  1997أدىن مستوياته اعتباراً من العام 
ليصل  2003، غري أن هذا املعدل يأخذ يف االرتفاع قليالً سنة  1992يف األلف سنة  8.0
جداً ، وخباصة إذا مـا   منخفضة عد، ورغم ذلك فإن هذه املعدالت ت يف األلف 3.5إىل 

  . 1973يف األلف سنة  118عرفنا أن معدل وفيات الرضع كان 
  ) 77(جدول رقم 

  2004 – 1990معدالت وفيات الرضع في األلف ومعدل الوفيات الخام في األلف من 
  الوفيات   

  السنة
  معدل الوفيات الخام في األلف  وفيات الرضع في األلف

  المعدل في األلف   إناث  ذكور   فالمعدل في األل  إناث  ذكور
1990  37.3  38.2  37.8  7.8  6.2  7.4  
1991  30.3  24.4  27.4  14.9  15.6  7.6  
1992  36.9  36.5  367  16.0  16.6  8.1  
1993  21.3  18.2  19.8  6.2  6.6  7.0  
1994  29.5  29.3  29.7  64  6.6  7.0  
1995  20.9   17.7   19.3  6.0  6.2  7.0  
1996  19.5  15.1  17.4  5.3  5.6  7.0  
1997  23.6  20.2  21.9  6.2  6.4  3.1  
1998  20.4  17.8  19.1  6.1  6.3  3.1  
1999  21.6  18.5  20.1  6.4  6.6  3.2  
2000  24.0  20.3  22.2  6.5  6.4  3.3  
2001  27.8  25.1  26.5  6.8  7.2  3.5  
2002  20.0   18.7   19.4   3.9  2.9  3.4  
2003  20.3  18.4  19.4  4.0  3.1  3.5  
2004  20.8  15.9  16.8  3.0  2.2  2.6  

  .صفحات مختلفة ،  2004،  2003 – 1990مجموعة اإلحصاءات الحيوية من إعداد الباحث باالعتماد على  :المصدر                 

أما من حيث توزيع معدالت الوفيات اخلام بني السكان القـاطنني يف الريـف أو   
ليبيا مـن ارتفـاع ملسـتوى     يفالريف سكان احلضر فقد بينت الدراسات أن ما يعيشه 

نقي ، وكهرباء ، وسكن شرب الصحة األساسية ، وتوفر املرافق البلدية من ماء  خدمات
عوامـل جمتمعـة   ووعي تعليمي ملعظم أفراد األسرة الئق ، وطرق صرف صحي جيد ، 

ساعدت على االرتفاع مبستوى الريف إىل مستوى اخلدمات األساسية يف املدينة حيـث  
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ارق يف معدالت الوفيات اخلام ، مع اإلشارة إىل أن عدد األطفـال الـذين   انعدمت الفو
  . )1(تقريباً هو متساوٍ تنجبهم األم سواء كانت مقيمة يف املدينة أو الريف 

إىل توزيع عدد وفيات الليبيني من الذكور مقابـل كـل   ) 78(يشري اجلدول رقم 
االختالف غري أن  ((ة حيث يتضح عشرين سنعن قليالً تزيد ث ملدة انلإل حالة وفاة 100

فمعدل وفيات الذكور يكاد يكون مساوياً لنظريه عند اإلناث ، وقـد يالحـظ   كبري ، 
ارتفاعاً نسبياً يف بعض السنوات لوفيات الذكور غري أنه ال يستمر طويالً إذ سرعان مـا  

ه يبدأ مرتفعاً بينما املالحظ على توزيعه بني فئات السن أن... يعود التقارب بني املعدلني 
بني فئات صغار السن مث ينخفض يف فئات األعمار املتوسطة ، ليعود ويرتفع يف فئـات  

  . )2( )) كبار السن وهو أمر طبيعي يف أي كتلة سكانية 
  )78(جدول رقم   

   100عدد الوفيات الليبيين من الذكور مقابل كل  
  2004 – 1982حالة وفاة لإلناث خالل السنوات من   
  العدد  السنة  العدد  ةالسن

1982  121.60  1993  150.30  
1983  134.10  1994  139.15  
1984  131.90  1995  139.99  
1985  134.40  1996  140.75  
1986  125.60  1997  139.66  
1987  132.30  1998  132.00  
1988  133.70  1999  138.41  
1989  133.70  2000  136.67  
1990  131.00  2001  124.27  
1991  143.80  2002  137.38  
1992  138.10  2003  131.18  

2004  138.39  
  .صفحات مختلفة  2004 ، 2003 -1990اإلحصاءات الحيوية  إعداد الباحث استناداً على: المصدر                   

يعود هذا التراجع يف معدالت وفيات الرضع ومعدل الوفيات اخلام يف ليبيا الذي أصبح 
، كما أن مقارنتها تتم مع عدد حمدود من الدول العربية ،  قبولةامل ضمن املعدالت العاملية
اليت تتمتع بنفس الدخل السنوي للفرد مـع تشـابه يف الظـروف    وخباصة النفطية منها 

التقدم الذي طرأ على نوعية اخلدمات الصحية وعلى رأسـها   يعود إىل، الطبيعية السائدة 
واملتناقلة ، والتحصني ضد األمـراض السـارية   القضاء على العديد من األمراض املتوطنة 

، وسن القوانني اليت تلزم األسر بضرورة تلقيح أطفـاهلم  وحتديداً عند األطفال ، واملعدية 
                                                

1  - Demographic Yearbook 1997, OP. Cit., Table (4) :  
 . 937دراسة ديموغرافية ، مرجع سابق ، ص  –الواقع والمستقبل  –سكان العالم العربي : نقالً عن 

الهادي أبولقمة ، وسعد القزيري ، الدار ) تحرير(د الكيخيا ، السكان ، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، منصور محم - 2
  . 385، ص  1995الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، مصراتة ، 
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ضد العديد من األمراض ، واشتراط ذلك ضـمن متطلبـات االلتحـاق باملـدارس ،     
ريا ، وسـواها  ، واملالوالسلفأصبحت أمراض الدرن ، والشلل ، واحلصبة ، والكولريا ، 

 بلغ عنها لبعض تلك األمراض ، وبأعـداد من أخبار املاضي ، كما أن بعض احلاالت امل
، أو وعدم القيـام بتلقـيح أبنـائهم    إلمهال األولياء دور كبري يف حدوثها فحمدودة جداً 

يالحـظ  إذ  ،لوجود عدوى ناجتة عن بعض األجانب املتسللني بطرق غري قانونية للبالد 
ـ  بلغتد بعض األمراض ـض نسبة التلقيحأن ) 79(رقم  من اجلدول ام درجة عالية ع

ضـد   %99.20حيث وصـلت إىل  ، شهراً ) 23 – 12(من أعداد األطفال ما بني  1995
يف جرعتـه الثانيـة ، و   % 97.30و ضد الشلل يف جرعته األوىل ، %98.29الدرن ، وإىل 

، بينما كانـت   %92.20احلصبة امللقحني ضد  ، يف حني كانت نسبةيف الثالثة 95.80%
، كمـا  ل الريف ونظرائهم من أبناء املدننسبة التغطية متقاربة إىل حد بعيد جداً بني أطفا

من األطفال البالغني  %100حتقق نسبة  1999أشارت بعض التقارير العاملية إىل أنه يف سنة 
مت حتصـينهم  % 92.00 عاماً واحداً من العمر الذين مت تطعيمهم ضد السل ، وأن ما نسبته

   . )1(ضد احلصبة 
  1995نسبة تغطية التطعيمات في ليبيا   )79(جدول رقم 

  %جملة   %ريف   %حضر   نوع التطعيم
  99,20  98.00  99.70  الدرن

  98.20  97.10  98.70  الشلل جرعة أولى

  97.30  96.40  97.60  الشلل جرعة ثانية

  95.8  95.6  95.90  الشلل جرعة ثالثة 

  92.2  91.70  92.40  الحصبة

  . 110، ص  1999ليبيا  –تقرير التنمية البشرية : الهيئة الوطنية للمعلومات : المصدر                        

  :أمد الحياة  – 2 – 2 – 4 – 2
زيادة يف أمد احلياة املتوقع الذي مل ، ويف معدل وفيات الرضع  شهدت ليبيا اخنفاضاً
سـنة،   43.9سنة ولإلنـاث   41.9للذكور  1955 – 1950ني يتجاوز يف الفترة الواقعة ب

سنة  61.6إىل  1995 - 1990، وارتفع يف ما بني سنيت  1970سنة يف عام  46ووصل إىل 
 %147.0سنة لإلناث حيث قدرت نسبة التحسن مـا بـني الفتـرتني     65.0للذكور ، و
رتفع معـدل أمـد   ، يف حني ا )2(% 148.6بينما كانت نسبة التحسن لإلناث للذكور ، 

                                                
 . 139، مصدر سابق ، ص  2002الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية  – 1
  . 135، ص  المصدر نفسه – 2
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 70.0سنة ، مبتوسط بلغ حوايل  71.0سنة للذكور ، ولإلناث  68.0احلياة عند الوالدة إىل 
سـنة يف   72.4إىل  2003، لريتفع من جديـد سـنة    2000سنة حسب إحصاءات سنة 

ـ  ري إىل املتوسط ، واجلدير بالذكر أن زيادة أعداد املسنني بني الفئات العمرية للسكان يش
، وحىت ال يؤثر هرم السكان على شبابه يتطلب منواً مواكباً لفـئيت  احلياة املتوقعزيادة أمد 

  .صغار السن ومن هم يف سن العمل 
سـنة يتطـور سـنوياً     65ملزيد من التوضيح فإن عدد املسنني الذين هم فوق سن 
يتضح أن أعـدادهم  ) 68(مترافقاً مع زيادة عدد السكان ، وبالرجوع إىل اجلدول رقم 

من إمجايل السكان الليبيني ،  %3.90مسناً بنسبة بلغت  171432حوايل  1995سنة  كانت
بلغـوا   2003، بينما يف سـنة   %3.95مسناً ميثلون نسبة  202856قرابة  2000ويف سنة 
مسـناً بنسـبة    241453، ويتوقع أن يصـلوا إىل   %3.96مسناً كانت نسبتهم  225202

معدل منو أعداد هذه الفئة يزيد على معـدل منـو   ، حيث يالحظ أن  2005سنة % 3.95
سنوات تقريباً مبعدل متقارب جـداً   10السكان الكلي ، كما أن ثبات نسبة منوهم لفترة 

سـنة بشـكل    69 – 65بل املالحظ زيادة أعمار من هم يف سن ما بني ، ال يعين توقفه 
ن مـن  إ ، حيثاملتوقع  ملحوظ يشري مبا ال يدع جماالً للشك إىل زيادة معدل أمد احلياة

ـ  %40.37هم يف هذه الفئة العمرية يشكلون نسبة  ،  1995نني يف عـام  من إمجايل املس
، % 46.22بلغـت   2003، مث يف سـنة   %44.01حوايل  2000وتطورت فأصبحت سنة 

من مجلة املسنني ، يف حني أن من هـم  % 47.67أن تصل نسبتهم إىل  2005ويتوقع سنة 
وصـلت نسـبتهم إىل    ، إذون األكثرية الثانية من جمموع املسنني سنة ميثل 75فوق سن 

على التوايل ، بينما جاءت ثالثاً نفسها  السابقة للسنوات %28، و% 29، و %30، و33%
  .سنة متثل أقل من ثلث جمموع فئة كبار السن  74 – 70نسب الفئة العمرية ما بني 
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  : لسياسية والمهنية والعملمشاركة المرأة في الحياة ا - 1 – 5 – 2
املاملساواة بني اجلنسني من أهم  دعتهِظْعايري اليت تتمعات  راملختلفة مدى تقدم ا ،

املواقف واألعراف االجتماعية وتكييفها ضد التركيـز علـى    تغيريكما أن النجاح يف 
الدور اإلجنايب واملرتيل للمرأة يتمعات قراب إشراكمن اخلطوات املهمة حنو  عدة نصف ا

، وفتح الفرص أمام هذا العدد اهلائل من الطاقات النسـائية للمشـاركة   يف احلياة العامة 
ستفاد به ي أن تمعها ، وبالتايل فإن أقل عائد ميكن الكاملة يف ما ميكنها القيام به خدمةً

وى هو تطور دخل األسرة وزيادة رفاهيتها ، وحتسن مستوى معيشتها ، أما على مسـت 
والقضاء علـى البطالـة األنثويـة    ، البالد عامة فإن ذلك يؤدي إىل املشاركة يف البناء 

القضاء على كـثري مـن الظـواهر     يضاف إىل ذلكاملتزايدة يف العديد من اتمعات ، 
السيئة اليت من أمهها الفقر الذي يؤدي يف كثري من األحيـان إىل االحنـراف   االجتماعية 

طبقـات  فوارق املادية بني السكان ، األمر الذي ينجم عنه ظهور األخالقي ، وبروز ال
املعيشية مـن ملـبس ، ومسـكن ،    ، ومتباينة يف أسلوب اا اجتماعية خمتلفة يف إمكان

ومأكل ، وتعليم ، ووضع صحي ، وأسلوب تربية لألطفـال وتـوفري مسـتلزمام ،    
  .تطلبات املوسواها من 

  :ية والدولية حول المرأة التشريعات المحل - 1 – 1 – 5 – 2
دعت الظروف السيئة اليت تعيشها ماليني النساء يف العامل ، وخباصة يف الـدول  
النامية إىل ظهور نداءات تدعو إىل العمل على وضع إطار دويل يلزم الـدول بضـرورة   
احترام هذه الفئة املهمة من اتمعات ، فربزت إىل الوجود العديد من االتفاقيات الـيت  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ضد املـرأة   ((من أبرزها تعلق باملرأة ت
نتهك يف ثالث ، حيث أوضحت أن حقوق اإلنسان للمرأة ت 1979اليت اعتمدت يف عام 

  :جماالت رئيسة 
  .التمييز يف الفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية  -
 .جنابيةسرية مبا يف ذلك الزواج ، ويف اختاذ القرارات اإلانعدام املساواة يف احلياة األ -
العنف على أساس نوع اجلنس الذي يتراوح بني العنف املرتيل إىل العنف يف اتمـع   -

  .احمللي ، والعنف من جانب الدولة ، وأثناء الرتاعات املسلحة 
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ملة على مواردهـا  دعت االتفاقية إىل التركيز على متكني املرأة من ضمان سيطرا الكاو
االقتصادية وجسدها وحياا ، ويتم ذلك عن طريق تغيري األعراف االجتماعية ، تغـيري  

  . )1( )) قوانني وإصالح نظام القضاء ، تنفيذ االتفاقيات الدولية ذات العالقةال
  :وفيما يتعلق باملصادقة على التشريعات الدولية املتعلقة حبقوق املرأة اليت منها 

  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية  -
 .اتفاقية املساواة يف األجور  -
  .اتفاقية القضاء على التمييز يف جمال االستخدام واملهنة  -

جوانب من أهم التشريعات الصادرة يف ليبيا اليت تـدعم  توضيح  باختصارميكن 
    1969ديسـمرب   11 اإلعالن الدستوري الصادر يف د، ويعومكانتها املرأة الليبية  حقوق

من الرجال والنسـاء و ال فـرق    قادرٍلكلِ الذي اعترب أن العمل حق وواجب وشرف 
، وكفل قانون العمـل  ا فيه شرط أن يعمل كل حسب ما يناسب تكوينه الطبيعي مبينه

حق املرأة العاملة يف الرعاية واحلماية ، وشـدد علـى    58حتت رقم  1970الصادر سنة 
وحق املرأة يف إجازة الوضـع واملـرض   ،  األجر بني الرجال والنساء ضرورة املساواة يف

الصادر سـنة   10مدفوعة األجر ، أما يف مسألة الزواج والطالق فقد حفظ القانون رقم 
سنة ، وعدم إجبار الفتـاة   20سنة إىل  16فرفع سن الزواج للفتاة من  هلا حقوقها 1984

، جة حقها يف أن يقع الطالق باتفاقانون للزوعلى الزواج مبن ال ترغب فيه ، وأعطى الق
وهلا احلق أيضاً يف طلب الطالق من احملكمـة ذات   ،ويوثق ذلك لدى احملاكم املختصة 

ويف حالة حدوث الطالق مكنها القانون من حضانة أطفاهلا وتربيتـهم ،  االختصاص ، 
حقوق  أن لىوشدد ع، بينما أشار تشريع آخر ضم بني مواده تشريعات خاصة باألسرة 

لطرفني لبناء أسرة سـعيدة  ا ورضاالرجل واملرأة متساوية ، كما أكد على الزواج باتفاق 
أو مـن طـرف    ، على أن الزواج ال يفصل إالّ بالرضـا  ، إضافة إىل أنه أحلّ متماسكة

سنة مث هلم اخليـار   16وأن البيت واحلضانة من حق األم حىت بلوغ أطفاهلا سن ، القاضي
قانون يسمح بتويل املرأة املناصب القضائية  1989يف عام صدر ، ورعايتهم مع من يكمل 

  . ظلت لوقت طويل حكراً على الرجل اليت
   
  

                                                
  . 117، ص  2000برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقرير التنمية البشرية لعام  – 1
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  :مساهمة المرأة في الحياة المهنية والعمل  - 2 - 1  – 5 – 2
من جمموع السكان  %49.18أنثى ميثلن  2158660متثل اإلناث يف ليبيا ما جمموعه 

 قـدرت أي أن حوايل نصف عدد السـكان ، بينمـا   ،  1995اد حسب تعدالليبيني 
، ويقـدر أن   %49.5أنثى بنسبة بلغت حوايل  2809467حوايل  2003سنة  أعدادهن يف
،  2005من إمجايل عدد السكان الليبيني سـنة  % 49.56أنثى بنسبة  3022315يصلن إىل 

وهـي   %00.4دود سنوات يكون يف ح 10وبذلك ميكن القول بأن معدل منوهن خالل 
، كما أن اقتران من  2005عددهن املتوقع سنة  اتوتقدير 1995املدة الواقعة بني تعداد 

 %00.54 يعد يفصـلهن  ومل،  2020نصف عدد السكان الكامل ميكن أن يكون مع سنة 
  .إذا ما استمرت معدالت منوهن على هذه الوترية 

فقد تطور من ، رتفاعاً ملحوظاً قوة العاملة االشهدت معدالت مشاركة املرأة يف 
وهذا يشري إىل  %31.1حوايل  2003، وبلغ سنة  1995سنة  %14.5إىل  1964سنة % 4.1

رنـت  ومدى تطور دخول املرأة جمال العمل ، بينما يالحظ االختالف والتراجع إذا ما ق
ب قطاعات العمل حلسا من حيث جماالت العمل الين شهدت اخنفاضاً يف نسبتها يف جلِّ

املتمثـل يف التعلـيم ، والصـحة ،     ى على رأسها قطاع اخلدمات العامةقطاعات أخر
يوضـح  ) 80(اجلدول رقـم  و، ، ودور الرعاية االجتماعية والوظائف اإلدارية اخلدمية 
  . 2003و  1995و  1984للسنوات  التوزيع النسيب للمشتغالت

  2003و  1995و  1984للسنوات  قسام النشاطأ التوزيع العددي والنسبي للمشتغالت حسب )80(جدول رقم 
  البيان 

  النشاط 
1984  1995  2003  

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  0.8  2844  2.4  4206  3.1  2588  الزراعة والغابات والصيد

  0.3  879  0.4  679  0.3  266  التعدين والمحاجر

  2.8  9689  5.8  10111  4.6  3897  الصناعات التحويلية

  0.7  2252  0.8  1385  0.4  328  المياه الكهرباء والغاز و

  0.3  1001  03  613  0.5  413  التشييد والبناء

  1.2  4002   1.3  2281  2.1  1729  النقل والتخزين والمواصالت 

  1.6   5669  2.1  3688  1.7  1480  المصارف والتمويل

  1.1   3786  1.7  2941  5.6  4776  التجارة والمطاعم والفنادق

  91.2  314108  82.8  147355  81.7  69139  عية الخدمات العامة واالجتما

  0  0  0.2  233  00.00  1  غير مبين

  100.0  344230  100.0  173491  100.0  84618  المجموع

المسح االقتصادي واالجتماعي و،  61، ص  1995تعداد السكان و،  72، ص  1984عمل الباحث استناداً إلى تعداد السكان : المصدر      
  . 30، ص  2003 – 2002
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 1984كما يشري اجلدول إىل تطور عدد القوة العاملة النسائية اليت مل تتجاوز سنة 
 344230، وتطـور إىل   1995عاملة سـنة   173491عاملة ارتفع إىل  84618ما جمموعه 
، غري أن ما يالحظ أن معظم هذه الزيادة تتجه عـددياً حنـو قطـاع     2003عاملة سنة 

 من اإلمجايل ألن طبيعة هذا النوع من املهن تسـاعد  اخلدمات الذي يضم النصيب األكرب
  . املرأة وتتناسب مع إمكاناا وتركيبتها اجلسمية وظروفها االجتماعية 

ميكن احلديث عن قرابة نصف اتمع اللييب الذي بدأت تأخذ فيه املرأة العاملـة  و
لقوى العاملـة  مكانة تزداد سنة بعد أخرى ، فقد كانت أعداد اإلناث الالئي هن ضمن ا

ألف مبعدل منو  150.3إىل  1989ألف ، لريتفع يف عام  24.3حوايل  1970الوطنية يف عام 
هلذه الفترة ، ويعين ذلك زيادة يف نسبة مشاركة املرأة الليبيـة  % 9.4مركب سنوي قدره 

، حيث يتركز قرابـة   %17.4إىل % 6.2قد تطور من ، فيف جمموع القوى العاملة الوطنية 
  . )1(ددها يف اخلدمات التعليمية مث الصحية واخلدمات اإلدارية نصف ع

حبوايل سنة  15الالئي هن فوق سن اإلناث  ةشاركمأن  )81(اجلدول رقم  يوضح
، بينما  %25.7تقدر حبوايل هلن أنثى من جمموع العاملني اقتصادياً بنسبة مسامهة  421354

مـن  % 25.3أنثى ميثلن نسبة  343537 حوايل 2003يبلغ عدد املشتغالت فعلياً حىت سنة 
ويشمل هذا الرقم من ، أنثى  77817جمموع املشتغلني ، ويبلغ عدد املتعطالت عن العمل 
حيث يتضح تـدين نسـبة    %29.5سبق هلن العمل ومن مل يسبق هلن العمل بنسبة بلغت 

ـ   ري املتعطالت عن العمل بني اإلناث عنها عند الذكور ، يف حني أن جمموع اإلنـاث غ
يرتفع هذا الرقم بكـثري عـن    إذ %68.63أنثى بنسبة  1351756بلغ العامالت اقتصادياً ي

ربة بيـت   901284وذلك لوجود أعداد كبرية من ربات البيوت تقدر حبوايل ، الذكور 
ومتثـل   ويضفن إىل فئات غري العاملني اقتصـادياً ، ، هن بطبيعة احلال خارج قوة العمل 

متقاعدة ، وغري ما  13297وأنثى ،  400967احل الدراسية حوايل الطالبات يف خمتلف املر
وهـي   %18.5كما أن البطالة بني اإلناث ترتفـع إىل   أنثى ، 36208ذكر يقدر عددهن 
كما أن معدل البطالة ارتفـع   ، %17.3املعدل العام للبطالة البالغ  نبذلك ترتفع قليالً ع

الة استبعاد ربات البيوت عـن هـذا   غري أنه يف ح ،% 08.6الذي كان  1995عن سنة 
، بينما تسـهم  اموع فإن نسبة البطالة لدى اإلناث ستنخفض عن معدهلا عند الذكور 

                                                
  . 682 – 681، مرجع سابق ، ص ص  1999 – 1969التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية  – 1
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 %15.7اليت كانت  2003سنة  %23.8القوة البشرية لإلناث يف النشاط االقتصادي حبوايل 
  . 1995سنة 

  )81(جدول رقم 
  2001وى العاملة النسائية حسب فئات العمر لسنة التوزيع العددي والنسبي للق                  

  النسبة  العدد  فئات العمر
15 – 19  711  0.3  
20 – 24  27236  10.5  
25 – 29  77577  29.9  
30 – 34  69761  26.9  
35 – 39  43585  16.8  
40 – 44  20364  7.8  
45 – 49  7493  2.9  
50 – 54  5372  2.1  
55 – 59  3580  1.4  
60 – 64  1835  0.7  
65 – 69  597  0.2  
70 – 74  497  0.2  

 +75   350  0.1  
  0.2  512  غير مبين
  100.0  259479  المجموع 

  . 19، ص  2001الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية لحصر القوى العاملة : المصدر                      

أنثـى   259479ن ما جمموعـه  أ 2001أفاد تقرير حصر القوة العاملة الوطنية لسنة 
من جمموع القوى العاملة الوطنية ، كما  %32.2يعملن يف القطاعات املختلفة ميثلن نسبة 

أيضاً توزيع القوى العاملة النسائية الالئي يتركـزن يف الفئـة   ) 81(يوضح اجلدول رقم 
ـ  34 – 30مث الفئة العمرية ما بني  %29.9سنة بنسبة  29 – 25العمرية ما بني  نة بنسـبة  س

، بينمـا ال يتجـاوزن    %16.8سنة كانت نسبتهن  39 – 35، ويف الفئة العمرية  26.9%
سنة اليت هي فئة الطالبات ويندر وجود عامالت يف هذه السـن ،   19 – 15ما بني % 0.3

  .سنة  59كما أا تتالشى ما بعد سن 
، هن عازبات  أما التركيب االجتماعي فإن أكثر من نصف القوى العاملة النسائية

مـا وصـل عـدد    في،  %51.1أنثى بنسبة  132556إذ بلغ عدد من مل يسبق هلن الزواج 
، يف حـني مل متثـل املطلقـات     %43.9أنثى بنسبة  113915املتزوجات إىل ما جمموعه 

كثرهن مبا جياوز أل، بينما كان صايف الدخل أو املرتب الشهري  %5.0واألرامل إالّ نسبة 
، ومن  %50.7ديناراً ليبياً بنسبة بلغت  199 – 150يتقاضني دخالً ما بني ، النصف قليالً 
 249 – 200، والالئي دخلهن الشهري ما بـني   %20.5دينار فنسبتهن  150دخلهن دون 
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دينـار   300بينما يفوق ، من جمموع القوى العاملة النسائية الوطنية  %20.6ديناراً بنسبة 
، وهذه األخرية تقل بكثري عن نسبة الذكور الـذين  % 8.2دخل فئة قليلة منهن ال تتعدى 

  . %20.1دينار فأكثر وتبلغ نسبتهم  300يتقاضون 
يشري إىل أن نسبة عاليـة منـهن    على حنوٍ التعليمية نسب مستوياعن حيتوزو

، ومن  %5.1 نسبة األمية بينهن، يف حني مل تتجاوز  جيدةحيملن مستويات تعليمية تعد 
ومن هن يف مستوى شهادة التعليم األساسـي  ،  %1.8 االبتدائيةلشهادة ا ما دون حيملن
نسبة احلاصالت على شهادة تعلـيم   تفبلغيف االرتفاع ، وتأخذ نسبة املتعلمات  12.0%

، بينما متثل  %48.3مرحلة الثانوية ودون اجلامعة مستوى يف كن من ، و %16.8 متوسط
بلغ عدد الطالبات يف مرحلة التعليم العايل  إذ ، %16.0من حيملن شهادات جامعية وعليا 

طالبة ميثلن أكثر من نصف طالب هذه املرحلة حيث كانت نسبتهن  150768ما جمموعه 
 ويالحظ أن معظم محلة الشهادة األخـرية ،  2003 – 2002خالل العام اجلامعي  52.6%

،  %50.6حيمل ما يزيد عن نصفهن شهادات يف العلوم االجتماعيـة بلغـت نسـبتهن    
ختصصـهن يف   %10.9منهن حيملن شهادات يف العلوم الطبيعية ، وقرابة  %20.4وحوايل 

نسـبة  بينما ال تتجاوز ، يف العلوم الطبية  %5.6العلوم االقتصادية ، وتنخفض النسبة إىل 
  .حامالت مؤهالت العلوم اهلندسية % 3.1

العاملة النسـائية   علمية املختلفة بنسب أقل من القوةتتوزع باقي التخصصات ال 
يف أغلبها ذات  دعت هذه القوة ضح أنوي اممالوطنية من محلة الشهادات اجلامعية والعليا ، 

ا من عمل ، غري أن ج لّ هذه الطاقـة  تعليم مؤهل تستطيع من خالله ممارسة ما يناط
 ،% 84.9مبا ميثـل   1995العاملة تعمل ضمن قطاع اخلدمات اليت كانت نسبتها فيه سنة 

تراجعت نسبة العامالت يف اجلهـاز  فقد  2001نة س، أما يف  %76.7اجلهاز اإلداري ويف 
سواها علـى  ، نظراً لزيادة أعدادهن يف قطاعات التعليم والصحة و  %29.5 إىل اإلداري

  .حساب العمل اإلداري 
ما جمموعـه حـوايل   تشري األرقام إىل أن عدد املدرسات بلغ  على سبيل التمثيل 
لعـام  خـالل ا عدد ال يف حني ارتفع ، 2002 – 2001الدراسي  عاماليف مدرسة  179714
معلمة يف مرحليت التعليم األساسي واملتوسط ، ميثلن  192798 إىل 2004 – 2003الدراسي 
مدربـة   9816، باإلضـافة إىل  ذاما املرحلتني  ني يفمعلمن جمموع امل %76.9ما نسبته 
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 %43.4بنسبة بلغـت  نفسه املراكز الفنية واملهنية املتوسطة للعام تتوىل القيام بالتدريب يف 
  . )1(من إمجايل املدربني 

 2001أن عدد الباحثات عن عمل يف سنة  يتبني) 69(الرجوع إىل اجلدول رقم ب  
، أنثـى   9635أنثى حيملن خمتلف املؤهالت التعليمية مت توجيـه   48554ن يف حدود كا

ظرن التوجيه ، وهذا يوضح تدين نسبة اإلنـاث الالئـي مت   نتأنثى ت 41919وبقى منهن 
إذ من جمموع الباحثني عن عمـل   قرابة الثلثتوجيههن إىل مواقع العمل ومل يشكلن إالّ 

  .  %32.6ال تتجاوز نسبتهن 
  :مشاركة المرأة في الحياة السياسية  - 3 - 1 – 5 – 2

يف القوى  إسهامرأة يف ليبيا من تضح أن املكانة اليت أصبحت تتمتع ا املتمما تقدم 
، العاملة ، وتطور مستواها التعليمي ، ومشاركتها يف العديد مـن املناصـب اإلداريـة    

، كما أن نسب وأعداد اإلناث أصـبحت يف زيـادة   لكثري من املهام يف الدولة اوتوليها 
، ويف  ملحوظة وتفوق أعداد ونسب الذكور ، وخباصة يف جمال التعليم دراسةً وتدريسـاً 

اإلناث يف القوة العاملة البشرية الوطنيـة ،   إسهامقطاعات اخلدمات األخرى ، وارتفاع 
أصبح البـاب مفتوحـاً   ودخول املرأة جماالت عمل مل تكن ترتادها يف السابق ، وبذلك 

غري أنه وفق مقياس الدليل الدويل ملـدى  ، أمامها للقيام بنصيب وافر من احلياة السياسية 
رأة يف احلياة السياسية الذي يأخذ يف احلسبان عدد املقاعد اليت تشغلها النساء مشاركة امل

ظراً لطبيعة النظام السياسي يف الربملان ، األمر الذي ال ينطبق على ما هو موجود يف ليبيا ن
جهة واحدة هي الشعب الذي يرتكز على أن من يتوىل مهام التشريع والتنفيذ  هاالقائم في

ر هيئات تعرف باملؤمترات الشعبية تتوىل مهمة اجلهة التشريعية ، وتتكون عن طريق اختيا
سن الثامنة عشر فمـا فـوق ،    هم يفمن مجيع أفراد اتمع من الذكور واإلناث الذين 

تقابلها جلان شعبية تقوم بعملية تنفيذ ما تشرعـ  ه اء هـذه  تلك املؤمترات ، ويتوىل أعض
اختيارهم من قبل أعضاء تلك املؤمترات ، وعليه فإن مبـدأ   يتمو اللجان مسؤولية التنفيذ

مشاركة املرأة أصبح أمراً حتمياً يف القيام بدور مهـم يف احليـاة السياسـية يف النظـام     
  .اسي القائم يف البالد دون متييز السي

                                                
ني لتخطيط التعليم والتدريب ، مؤشرات إحصائية حول التعلـيم والتـدريب األساسـي    اللجنة الشعبية العامة ، المركز الوط – 1

  .، طرابلس ، صفحات مختلفة  2004 – 2003للعام الدراسي   والمتوسط
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تؤكد اإلحصاءات أن نسبة اإلناث إىل جمموع أعضاء املؤمترات الشعبية تقـدر يف  
بينتـها  ومن خالل هذه املشاركة تتمتع املرأة الليبية جبملة من احلقـوق  ،  %35.0حدود 

التشريعات النافذة يف اخلصوص اليت من بينها احلق يف اقتراح القضايا اليت تراهـا مهمـة   
تتطلب العرض على املؤمترات الشعبية ووضعها ضمن جدول أعماهلا ، كما أا تستطيع و

شأن الرجل لشغل املناصب القيادية ، وأن تبـدي   شأا يف ذلك) ترشيح(تصعيد نفسها 
لشغل تلك املناصب ، وكفلـت هلـا تلـك    ) املرشحني(رأيها يف سواها من املصعدين 

رأيها يف القضايا اليومية والعامة ، وهلـا أيضـاً حـق الرقابـة      إبداء إمكانيةالتشريعات 
  .  )1(وتوضيح رأيها يف سري عمل اجلهات التنفيذية 

وليها للمناصب القيادية والتسيريية يف الدولة فوجودها أصبح بارزاً أما من حيث ت
وزراء (ن يعلى قمة هرم اجلهاز التنفيذي الذي ميثل األمناء ، واألمناء املسـاعد  وواضحاً

فهي اليوم على رأس أمينة الشؤون االجتماعية مبؤمتر الشعب العـام  ، ) ووكالء وزارات
وكذلك تتوىل هذا املنصب يف كل  ،سنوات مضت  8، ومنذ أكثر من  2004 )الربملان(

م موممثلة وفد ليبيا يف املنظمة العاملية حلقوق اإلنسان التابعة لأل ،املؤمترات الشعبية ، أيضاً 
  . 2003املتحدة حيث صارت رئيسة هلذه املنظمة لعام 

ات ، ألكثر من مخس سنو) وزيرة(أمينة للجنة الشعبية العامة للتعليم تولت كما أا 
ألكثر مـن أربـع   ) وزيرة(أمينة للجنة الشعبية العامة لإلعالم والثقافة شغلت منصب و

مهمة أيضاً هذا وتتوىل وتولت مندوبة ليبيا يف اجلامعة العربية خلمس سنوات ، ، سنوات 
يف بعـض  عشر سـنوات  العن  لفترة فاقت) سفارة(ملكتب شعيب باخلارج ) سفرية(أمينة 

 املهام داخل كل مكتب شعيب مثل الشؤون الثقافيـة ، وامللحـق   ، باإلضافة إىلالدول 
وقد بينت تقـارير   ((أيضاً تتوىل مهمة نائبة لبعض النقابات والروابط املهنية ، اإلعالمي ، 

التنمية البشرية لألمم املتحدة لعدة سنوات متواصلة أن النسبة املئوية ملشـاركة املـرأة يف   
ن كل السبل إ، إذ  )2(  )) %12.5تقل عن  مل 2000 سنة احلكم على املستوى الوزاري حىت

ال يوجد قانون أو إدارياً فتحت الباب أمام املرأة لالندماج والدخول لكل نواحي احلياة ف
                                                

 . 148 – 147، مصدر سابق ، ص  1999الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية ليبيا  – 1
  . 328، ص  2003، وسنة  240، ص  2002متحدة اإلنمائي ، تقرير التنمية البشرية لسنة برنامج األمم ال – 2
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أو مينـع  وفق النظام القائم من أن تقوم املرأة بأي نشاط سياسي  أي تشريع يف ليبيا حيد ،
يف البالد ، وأن كل املزايا اليت يتمتع ا الرجل  مشاركتها يف كل نواحي احلياة السياسية

  .أو عمله بأجهزة الدولة للمرأة احلق فيها أيضاً  أثناء تكليفه 
مشاركة املرأة يف الوظائف اإلدارية  )21(والشكل البياين رقم ) 82(يوضح اجلدول رقم 

ن إىل أكثر م 1980سنة  %1.0سنة زادت فيها نسبة اخنراطها من دون  15ملدة والتنظيمية 
العمـل  ال املرأة يف جم إسهاموهو مؤشر يشري إىل منو ، ولو بسيط ، يف  1995 عام% 2.0

نسـبة   إىل تقـدم  1995حتاد الربملاين الدويل لسـنة  السياسي الذي تشري فيه بيانات اال
تأخذ مكاناً مميـزاً   بل، املشاركة السياسية للمرأة يف ليبيا عن جمموعة من الدول العربية 

الذي من خاللـه   )83(كما يشري إىل ذلك اجلدول رقم ، بني عدد من الدول األوروبية 
  .تظهر نسبة املرأة الليبية متقدمة عن كل الدول العربية 

  التوزيع النسبي لمشاركة المرأة الليبية ) 82(جدول رقم 
  1995و  1984و  1980 في الوظائف اإلدارية والتنظيمية

السنة                 
  الوظيفة

1980  1984  1995  
%  %  %  

  2.01  2.0  0.20  * أمناء وأمناء مساعدون

  0.41  0.5  2.2  مدراء أو رؤساء مصالح 

  0.74  0.4  -  مدراء بالقطاع الخاص

  1.79  1.8  2.5  مشرفون ومراقبون

  1.63  8.4  7.9  المجموع

  . 149، ص  1999ير التنمية البشرية ليبيا الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقر: المصدر                
  ) .وزراء ووكالء وزارات إناث  من ضمنهن( •

  
  1995و  1984و  1980المرأة في الوظائف اإلدارية والتنظيمية  إسهام  )21(شكل رقم 
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  ) 83(قم جدول ر
  1995المشاركة السياسية للمرأة في بعض الدول األوروبية والعربية سنة 

  المشاركة السياسية للمرأة العربية%   المشاركة السياسية للمرأة األوروبية% 
  %  البلد  %  البلد
  0.0  الكويت  6.4  فرنسا

  0.6  المغرب   40.4  السويد

  0.6  الجزائر  9.5  بريطانيا

  2.2  مصر  13.3  هولندا
  2.3  لبنان  15.1  إيطاليا

  6.7  تونس  16.0  أسبانيا

  9.6  سوريا  26.6  ألمانيا

  10.8  العراق  33.0  الدانمرك

  35.0  ليبيا  39.4  النرويج

  ية ، نقالً عن تقرير األمم المتحدة التنم 148، ص  1999الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية ليبيا : المصدر         
  . 1995، بيانات الدول العربية مشتقة من إحصاءات اإلتحاد البرلماني الدولي  لسنة  1995البشرية لسنة          

يتطلب النهوض بأوضاع املرأة وجود املشاركة الفعالة هلا يف املؤسسات السياسية 
 ر النظميف الدولة الذي يتطلب توفر السند التشريعي ، والدعم القانوين ، إىل جانب تطو

، واالقتصادية ، والثقافية السـائدة يف  ) ممثلةً يف العادات والتقاليد(االجتماعية  واألعراف
قد تضاعفت فرص العمل أمام املواطنني وتوفرت هلم نشاطات مل يعرفوها من  ((  اتمع ،

قبل ، وطرأت تعديالت أساسية على صورة املرأة ، وأخذت تدخل عامل الرجـل شـيئاً   
منه ، وترغيب هلا حيناً ، وقسراً ومبواجهة معه أحيانـاً   وبتردد كلّي منها ، بدعوةفشيئاً 

لتحسني وضـع الفـرد    ، وتبني للجميع أن التعليم هو الطريق األقصر دائماً... أخرى 
، فاحتـاً   )1(  )) االجتماعي فبعد أن كان مقتصراً على الذكور بدأ يأخذ اإلناث يف تيـاره 

يع ، ومتيحاً فرصاً أكرب ، وجماالت أوسع هلن للمشـاركة يف احليـاة   الباب واسعاً للجم
أمام املرأة للمشاركة يف  يف بناء اتمع ، وبالرغم من أن الباب مفتوح واإلسهاماملهنية ، 

  بل رأة ،ـام املرأة فالتشريع اللييب يبيح للمـال توجد أية عوائق أم (( احلياة السياسية ، و
الوظائف العامة يف الدولة ، وحق ممارسة مجيع األنشطة السياسـية ،   ها احلق يف تويلييعط

واالجتماعية ، إالّ أنه من الناحية العملية توجد بعض الصعوبات املتمثلة يف ، واالقتصادية 
، املرأة من مزاولة بعض األعمالإن بعض العادات والتقاليد املترسخة يف اتمع اللييب متنع 

                                                
 .  64، ص  1987زهير حطب ، عباس مكّي ، الطاقات النسائية العربية ، معهد اإلنماء العربي ، بيروت ،  - 1
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والسـفر  البعيد  ، أو التنقلن البيت ـع يت تتطلب غياباً طويالًـالوخباصة تلك األعمال 
  اـسعت هي إىل حتقيقه فإن دوره م من كل ما حتقق للمرأة ، ومافبالرغ،  )1( ))الطويل 

ـ مل يظهر بالصورة املطلوبة لتتماشى مع مقدار ما منح  مثـاالً يف   دهلا من حقوق اليت تع
ا يؤكد على ممأن املالحظ هو تنامي دورها ببطء ،  املساواة يف احلقوق والواجبات ، غري

عالتخلص التدرجيي من تلك القيود اليت تيف جمملها اجتماعية تعتمد على املوروث مـن   د
عـن القـيم    العادات والتقاليد اليت ال تعـرب تلك  يتحتم ضرورة التخلص من ممااملاضي 

ـ   نصرما يدعو عوهو العربية اإلسالمية السائدة يف ليبيا ،  اً اإلناث إىل التحـرك اجتماعي
، ومن بينـها املؤسسـات   راته اليت تصنع القرار يف الدولة بكل مؤثمستوى اتمع على 

، ومتكنـها مـن   توىل مسح كل ما يشدها إىل الوراء النسائية على كافة املستويات ، لت
 ملـرأة افالتطور الذي حصل علـى مهنـة   ، االستفادة من ما حتصلت عليه من حقوق 

مقارنة مع الـدول  ) 22(يبدو واضحاً من خالل ما يبينه الشكل البياين رقم ومشاركتها 
  .العربية 

  

  ) 22(شكل رقم 
  1995للمشاركة السياسية المرأة في بعض الدول العربية  نسبة
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  ) .83(إعداد الباحث بالرجوع إلى الجدول رقم : المصدر   

  

  
    

                                                
، معهـد  84، العـدد   17، السنة  الفكر العربي مجلة، ) دراسة في المجتمع الليبي -األسرة وعمل المرأة (علي الحوات ،  -  1

  . 199، ص  1996اإلنماء العربي ، بيروت ، ربيع 
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ت نتائج عديد الدراسات امليدانية أن اتساع األفق املعريف والثقايف للمـرأة  لقد أفرز
يساعد على توفري عناية أفضل باألطفال ، ويعمل على حتسني أوضاع بيئتهم وتغذيتـهم  
مما يقلل من وفيات الرضع ، وتشري نتائج إحدى الدراسات ذا الصدد بأنه حىت يف حالة 

دوالر سنوياً ، فإن مضـاعفة القيـد    300ز دخل الفرد فيها البلدان الفقرية اليت ال يتجاو
، وبفرضـية ثبـات املـتغريات     %20إىل  %10املدرسي لإلناث يف املرحلة الثانوية من 

وفاة لكـل   105األخرى جدير بأن يساعد على ختفيض معدالت وفيات الرضع من حنو 
ع يف تعليم الفتيات ، وأثره وفاة ، وعليه فإن تكلفة وعائد التوسي 78والدة حية إىل  1000

على اإلقالل من وفيات الرضع هو أكثر كفاءة ، وأقل تكلفة وجهداً من التدخل املباشر 
  .يف القطاع الصحي للخفض من تلك املعدالت 

باإلضافة إىل ذلك يعمل تعليم املرأة على اإلقالل من وفيات األمهات ، وخيفـض  
 العناية الصـحية ومعرفتها مبمارسات  األممن املخاطر املصاحبة للحمل عن طريق وعي 

ـذا  اليت أجريت والتباعد بني الوالدات ، وقد أثبتت إحدى الدراسات الدولية املقارنة 
امرأة جدير بأن حتجـب وفـاتني مـن     1000الصدد أن زيادة سنة دراسية واحدة لكل 

  .وفيات األمهات 
ر عوائـد خاصـة تتعلـق    يف اجلانب االقتصادي من البديهي أن تعليم املرأة يوف

بتحسني الدخل ، إالَّ أن العوائد االجتماعية تفوق ذلك بكثري ، وتؤثر يف املدى البعيـد  
على إنتاجية املرأة ، ومن مث إنتاجية القطاع الذي تعمل يف إطاره ، وقد ثبت يف جتـارب  

رأة تزيد بعض البلدان ، ومن خالل حبوث تقييم اإلجناز ، أن عوائد سنة إضافية لتعليم امل
مقارنة بعوائد تعليم الرجـل ، وخباصـة يف    %15إىل  %2مردوداا مبدى يتراوح ما بني 

  . )1( )) قطاع الزراعة الذي يعتمد على تقنيات متطورة
  
  
  
  
  

                                                
1- Enhancing Women Participation in Economic, The World Bank , 1994     

  . 145، ص  1999الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية ليبيا : نقالً عن 
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  : مستوى المعيشة - 2 – 5 – 2
  :مؤشرات على تحسن المستوى المعيشي  – 1 – 2 – 2 – 2

  
، ومـا  عدة  حليف مرا الليبيونذي كان عليه لوضع املعيشي الإىل ااإلشارة  تسبق

ملستوى الدخل ، تتشـارك فيـه الظـروف     وتدنكان يعانيه من ختلف وجهل ومرض 
 املتمثلة يف األمطار النادرة واملتقطعة لسنوات عديدة ، وامليـاه اجلوفيـة   الطبيعية القاسية 

فقر و، لسطحي الدائم والسطحية احملدودة الكمية والنوعية وانعدام أي نوع من اجلريان ا
، باستثناء النفط والغـاز  املتاحة املعدنية ، وقلة يف املوارد التربة ، وحمدودية الغطاء النبايت 

قوى االستعمار من منتصف القرن السادس عشـر   اسهمت فيهأوالظروف البشرية اليت 
ما صاحبه مـن  فالعهد امللكي ومروراً حبكم اإليطاليني ، فاإلجنليز ،  نيمع سيطرة العثماني

مـن  أعـداد  قواعـد أجنبيـة ، و  لإىل احروب كانت تدور على أرض ليبيا ، باإلضافة 
  . ستوطننيامل

اكتشـاف الـنفط    بعـد ومل يبدأ انتعاش االقتصاد الوطين إالّ مع أواخر الستينيات 
ل يف انطالق خطط التنمية ، ولـو  الفضوتصديره بكميات جتارية اليت كان هلا وإنتاجه ، 
تركزت يف املدن الكبرية وضواحيها القريبة ، األمر الذي تبدل مع بداية  ، دودةبدرجة حم

اء الـبالد ،  حنمجيع أ يفظهرت نتائجها اليت السبعينيات وانطلقت خطط التنمية املتوالية 
بفعـل اخلـدمات   فتراجعت معدالت الوفيات العالية ، وتقلصت األمراض املسـتوطنة  

، ومت القضاء عليها فيما بعد ، واختفـت  اف والواحات الصحية اليت مل تغفل حىت األري
وتصل نسبة من ميلكون مساكن تتمتع بكـل  أحياء الصفيح لتحل حملها املساكن احلديثة 

يف حني مل يتجـاوز   ،من جمموع الليبيني  %92.6يزيد عن مبا متطلبات احلياة الضرورية 
وانتشرت الطرق املعبدة ،  2003، خالل العام % 3.6من يسكنون بيوتاً مؤجرة ما نسبته 
 لعـد مووصـل  ، كـم   27000لتتخطى ما طوله لتربط أجزاء البالد املترامية األطراف 

 48بعد أن كـان   2002خط هاتفي سنة  118شخص حوايل  1000اهلواتف الثابتة لكل 
نفسـها   سنةيف ال ، أما اهلواتف احملمولة فلم يكن هناك مشتركون 1990خط هاتفي سنة 

واقتصـار  ، ليبيا والعديد مـن دول العـامل   إىل  ل هذا النوع من االتصاالتلعدم دخو
خط  13إىل حوايل  2002ليصل سنة  ، خدماته على بعض الدول احملدودة جداً واملتقدمة
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لكـل   22.5حوايل  2002بلغ عدد مستخدمي االنترنيت سنة شخص ، بينما  1000لكل 
  . )1(شخص  1000

مـن إمجـايل    %98.0طي أكثر مـن  ولتغللشراب  الصاحلةامتدت شبكات املياه 
،  ، وأنارت خطوط الكهرباء مجيع البيوت يف احلضر والريـف علـى السـواء   السكان 

يف حني ،  %98.5 طاقة الكهربائية يف املنازل ما يزيد عنوبلغت النسبة العامة الستخدام ال
ما مقـداره   1980سنة كان سنة /أن معدل استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية كليوات

  .)2(كليوات  4021إىل  2001كيلوات وارتفع سنة  1588
لتقضي علـى اجلهـل   تستقبل الذكور واإلناث وفتحت املدارس يف كل األرجاء 

حيث وصل معدل االلتحاق مبقاعد الدراسـة إىل  ،  وأنشأت اجلامعات احلديثة، واألمية 
حظ االخنفاض يف معدل األمية يال إذ، من جمموع من هم يف سن الدراسة  %88.0حوايل 

    . 2003سنة % 12.0واخنفض إىل ، % 19.0الذي كان  1995عن عام 
هذا التحسن يف مستوى اخلدمات حيتم بطبيعة احلال حتسناً يف مسـتوى املعيشـة   
للفرد يف ليبيا ، مبا يتماشى مع تلك اخلدمات املقدمة اليت أدت إىل تغري يف منط وطريقـة  

وحتسنت صـحته ، وتطـورت   ومركوبه ،  ومأكلهسكنه ومشربه حيث تبدل م، عيشه 
مبستوى اخلـدمات الصـحية ومـا     فاالرتقاء، ، ونوعية عمله علومه ، وارتقت ثقافته 

توصلت إليه من نسب عاملية فيما قدم من رعاية أولية ، وقضاء على األمراض السـارية  
،  2003سـنة  يف األلف  19.4لتصل إىل أدناها وتدين معدالت وفيات الرضع  واملتوطنة ،

واخنفاض معدل الوفيات العام على مستوى البالد بدرجة أنه أصبح يضـاهي معـدالت   
إىل معدل أمد احلياة املتوقـع   ارتفع، ونفسها لسنة ليف األلف  3.5وبلغ ، الدول املتقدمة 

من األسر الليبية متتلـك   %93.4كما أن حوايل  ،سنة كمتوسط للجنسني للعام ذاته  71
، باإلضـافة   2003يف العام  أكثر من سيارة واحدةمنها متتلك  %6.6سيارة واحدة ، وأن 

، واملستشفيات املتخصصة والعامـة ، وتـوفري املعـدات    ، املراكز الصحية  انتشارإىل 
املختلفة ، وانتشار التعليم الفنية والطواقم الصحية ، ستلزمات الطبية ، وأعداد األطباءوامل

لة اوضمان جمانيته ، والعد، ومجيع شرائح اتمع  ، وبني الذكور واإلناث ،ريفاً وحضراً 
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وحتتم ارتفاعاً يف ، كلها عوامل توضح  ...بني ما يقدم من خدمات بني الريف واحلضر 
  . وتوفر للخدمات املختلفة مستوى املعيشة للسكان متاشياً مع ما حدث من تطور ومنو

  :لفرد تطور نمو دخل ا – 2 – 2  - 5 – 2
التقرير  بينهالذي أشارت الدراسات إىل أن دخل املواطن اللييب تطور بشكل كبري 

اليت أظهرت أن مستوى الدخل للفرد يف ليبيـا   1950الصادر عن بعثة األمم املتحدة سنة 
دوالراً ليكون من أدىن الدخول يف العامل وال تنافسها يف هذا املسـتوى إالّ   25مل يتجاوز 

وصل ديناراً ليبياً  12ال يتجاوز  1961بينما كان يف العام  ، )1(عامل فقراً وفاقةً أشد دول ال
يظهر ارتفاع متوسط دخـل الفـرد    مث بدأ ، )2( 1968سنة ) دوالراً 115( اًدينار 44إىل 

 1967حيث وصل يف سنة  1961 – 1960متاشياً مع تدفق النفط وتصديره منذ العام اللييب 
 1980ليبلغ ذروته يف سنة ،  1970يف سنة  اًدوالر 1995، وقرابة  اًردوال 1926إىل حوايل 
نصيب الفرد يف ليبيا مـن ضـمن   بذلك يصبح و) دوالراً 7190( اًدينار 3301إىل حوايل 

مـن النـاتج   فيها اليت يتجاوز دخل الفرد ذات الدخول العالية الدول العربية الغنية جداً 
إىل  1998شار تقرير التنمية البشرية لألمم املتحدة لسنة أ ، فيما)3( اًدوالر 5000اإلمجايل 

أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي املعدل حسب تعادل القـوة الشـرائية   
من أعلـى الـدخول السـنوية    أيضاً  عددوالر الذي ي 7570قد بلغ حوايل  2001لسنة 
  . )4(العاملية

أن معدل منو الدخل السنوي للسكان يف ليبيـا  وتشري بعض التقديرات العاملية إىل 
املـدة   يف% 1.9، بينما سيكون هذا املعدل  %3.1بلغ   2000 – 1975خالل الفترة ما بني 

، وهذا االخنفاض يف معدل النمو ميكن أن يكون بسبب  )5( 2015  - 2000ما بني املمتدة 
ـ  وبالتايل تدين عائداتـه ى النفط ، تزايد عدد السكان ، وتراجع االعتماد العاملي عل   يتال

  .ميثل أهم مصادر الدخل الوطين 
   
  

                                                
 . 20شكري غانم ، االقتصاد الليبي قبل النفط ، معهد اإلنماء العربي ، بيروت ، ص   - 1
 . 23، ص  1980يع ، طرابلس ، محمد زيد ، التحول االقتصادي في الجماهيرية ، المنشأة الشعبية للنشر والتوز – 2
 . 96، ص  1986فتحي محمد أبوعيانة ، مشكالت السكان في الوطن العربي ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  – 3
 . 128، ص  1998برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقرير التنمية البشرية لعام  – 4
  . 140، ص  2004ـــــــــــــ ، ـــــــــــــ  – 5
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ط نصيب الفرد مـن النـاتج احمللـي    ـمتوستطور ) 84(ويوضح اجلدول رقم 
 – 1970اإلمجايل الذي يشري إىل االرتفاع امللحوظ يف متوسط دخل الفرد خالل املدة من 

، طور فيها إنتاج النفط كميةًليت تدينار ، وهي السنوات ا 3301دينار إىل  643من  1980
وزاد سعره يف السوق العاملية ، غري أنه يالحظ تراجعاً واضحاً يف متوسط دخل الفرد من 

الذي يرجع سببه إىل اخنفاض قيمة الناتج احمللي اإلمجايل لتراجـع   1987وحىت  1981سنة 
ل الفرد لريتفـع  النفط فيه بسبب اخنفاض األسعار العاملية ، بينما يعود متوسط دخ إسهام

  .دينار  2553مسجالً دخالً قدره  1997حىت سنة  1988دينار سنة  1637من جديد إىل 
يعود هذا االرتفاع إىل معدالت النمو العالية يف الناتج احمللـي اإلمجـايل ، كمـا    

دينار بفعل اخنفاض قيمة الناتج احمللي  2317ليصل إىل  1998يف سنة  هيالحظ بداية تراجع
ر اسـترياد  نت حتظالذي كان من أهم نتائج العقوبات الدولية على ليبيا اليت كا اإلمجايل

يالحظ ارتفاع الناتج احمللي اإلمجـايل  ، يف حني معدات تنقيب واستخراج وتكرير النفط 
إىل حـوايل   2003دينار مواصالً ارتفاعه ليصل سـنة   2604.8إىل حوايل  2000من عام 
لفـرد  لـدخل  العـاملي   املتوسطدوالر ، وقد بلغ  3773.7دينار أي ما يعادل  4837.8

دوالر يف سـنة   6311، وإىل  1995دوالر يف عـام   5311 حوايل كمؤشر ملستوى العتبة
، هذا النمو يف السنوات األربع األوىل من  )1(دوالر ،  7376 بلغ 2003، ويف سنة 1999

  :أسباب  األلفية الثالثة ميكن إرجاعه لعدة
  .النفط يف السوق العاملي  ارتفاع أسعار – 1
  . 1998 – 1992رفع اإلجراءات املتخذة ضد ليبيا من األمم املتحدة من عام  – 2
يف احلد من سياسة سيطرة الدولة على كل  أسهمتصدور عدد من التشريعات اليت  – 3

  .أوجه النشاط االقتصادي 
احمللـي  لنشاط االقتصادي يف ا لإلسهام الفعليفتح اال واسعاً أمام القطاع اخلاص  – 4

  .سنة أي منذ أوائل الثمانينيات  25د غياب حوايل بع
  
  
  
  

                                                
، الهيئة الوطنية للمعلومات  المجلة الليبية للمعلومات والتوثيق ،) 2اتجاهات التنمية البشرية في ليبيا (عبدالمجيد الرابطي ،  - 1

  . 31، ص  2004والتوثيق ، العدد األول ، أكتوبر 
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  ) 84(جدول رقم 
  2003 - 1970متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي اإلجمالي     السنوات
  مليون دينار

  عدد السكان
  )ألف نسمة( 

متوسط نصيب الفرد 
  )بالدينار(

الفرد معدل نمو نصيب 
(%)  

1970  1289.3  2006.0  643  -  
1975  738.0  2599.3  1456  126.4  
1980  10553.0  3197.0  3301  126.7  
1985  7852.1  3618.4  2170  - 34.3   
1986  6767.5  3663.5  1847  - 14.9  
1987  5933.2  3630.0  1634  - 11.5  
1988  6170.6  3770.0  1637  0.2  
1989  7904.4  3980.0  1783  8.9  
1990  7749.6  4150.0  1867  4.7  
1991  8440.2  4330.0  1949  4.4  
1992  8774.4  4510.0  1945  - 0.2  
1993  9287.5  4700.0  1976  1.6  
1994  9913.5  4744.0  2090  5.8  
1995  10048.7  4799.0  2094  0.2  
1996  11631.3  5013.9  2230  10.8  
1997  12887.9  5047.5  2553  10.0  
1998  11985.9  51173.5  2317  - 9.3  
2000  17775.4  5426.8  3275.5  29.2  
2001  18592.0  5729.9  3244.7  - 0.92  
2002  24684.4  5944.4  4152.5  21.86  
2003  29890.5  6178.5  4837.8  14.16  

 تطور( 2000الربع الثاني لسنة  –مصرف ليبيا المركزي ، إدارة البحوث واإلحصاء ، النشرة االقتصادية  - 1 :المصدر 
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات ، التنمية  – 2   . 13، ص  40، المجلد ) 1998 – 1970السكان والقوى المنتجة خالل الفترة 

  . 16، ص   2003 – 1970االقتصادية في ليبيا 

  :االستهالك وتكاليف المعيشة  – 3 – 2 - 5 – 2
يائية حلياة املواطنني  ، وال يعد اًمستمر اًاستهالك السلع واخلدمات نشاط عد غاية

فاألنشطة االستهالكية تتباين يف أغراضها وغاياا إذ تتراوح ما بني التغذية ، والتسـلية ،  
الغذاء ، واملـأوى ، واملـاء   وبدرجة من الرفاهية ، ف، والعيش حياة طويلة تتمتع باألمان 

لبس املالئـم ، والتعلـيم   ، والصرف الصحي اجليد ، والرعاية الطبية املناسبة ، واملاآلمن
مبختلف مراحله ، واحلصول على املعلومات املختلفة من الكتب ، وعن طريق اإلذاعـة ،  

ونوع الطاقة املستخدمة ، أو الصحف ، أو عرب شبكة اإلنترنيت ، كما أن وسائل النقل 
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لكل األنشطة ، تكلها ضرورية ليعيش املرء حياة طويلة وصحية ، ليـتعلم القـراءة   عد 
  . وليكتسب املعلومات على أحدث الطرق  ، والكتابة 

كان الرتفاع مستوى الدخل الوطين الدور الكبري يف تشجيع الدولة عرب خطـط  
شياً مع حالة التحديث هذه تغـريت معـامل   اتنموية من أجل تطوير اتمع وحتديثه ، ومت

خدمات أقبل الناس كثرية يف اتمع ، وبرزت مؤشرات عديدة له من بينها ظهور سلع و
كما يتضـح  ،  )1(على شرائها ، األمر الذي تطلب وجود مستويات تواكب هذا التطور

أن هناك زيادة يف استهالك األفراد بداية من أول سبعينيات القرن املاضي وهو ما يشـري  
منو االستهالك فاقت معدالت النمـو  وى املعيشة ، وخباصة أن معدالت إىل ارتفاع مست

يف الواقـع عـن    ربعلذلك فإن الزيادة الكبرية يف اإلنفاق االستهالكي العام ي السكاين ،
االستهالك اجلماعي الذي يعود مبنافعه على كل املواطنني على شكل خـدمات خمتلفـة   

واليت تقدم من قبل الدول ... واالدخار ، واألمن ، والثقافة العامة ، والصحة ، كالتعليم 
اصة يف قطاعي التعليم والصحة ، وقد نالت القسط األكرب من هذه جماناً للمواطنني ، وخب

سهم يف رفع مستواهم الصحي والتعليمـي ،  النفقات اليت تقدم للمواطنني دون متييز ، وت
  .  )2(وتتيح هلم الفرص لتحسني أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية باستمرار

القياسي لتكـاليف املعيشـة   من خالل دراسة عن أسعار القطاعي السنوية والرقم 
جمموعـات رئيسـة ،    موعة من السلع واخلدمات اليت صنفت إىل مثـاين  2003لسنة 

جمموعة فرعية مشلت السلع ذات املنشأ احمللي واملستورد ، تبني أن  33وقسمت أيضاً إىل 
ـ  2003حيث بلغ الرقم القياسي العام لسـنة   االخنفاضحنو  اجتهالعام لألسعار  االجتاه ا م
مما يعـين  ) %100(حيث كان  1999الذي يشري إىل أنه اخنفض عن سنة ) %78.2( نسبته

يف املعيشة الك، وأوضحت الدراسة أن الرقم القياسي لت% 21.8أن نسبة االخنفاض بلغت 
تظهر اخنفاضـاً   2002، كما أن املقارنة مع أسعار سنة  76.8%موعة املواد الغذائية بلغ 

  : )3(لسلع واخلدمات على النحو التايل واضحاً يف جمموعة ا
العناية الصحية ،  )%4.4 -(املسكن ومستلزماته ، ) %7.3 -( املالبس واألقمشة واألحذية

سـلع  ،  )%2.7 -(لتعليم والثقافـة والتسـلية   ، ا )%2.9 -(األثاث املرتيل ،  )4.3% -(
                                                

ركز البحوث والدراسات العليـا ،  ، م المجلة الجامعة، ) الدخل األسري وظاهرة الطالق في المجتمع الليبي(محمود جدور ،  - 1
 . 132، ص  2001،  3،  2ليبيا ، العددان  –أبريل ، الزاوية  7جامعة 

،  9، جامعة الفاتح ، العدد  مجلة كلية التربية، ) في النمو السكاني والتنمية االقتصادية في الجماهيرية(محمد رياض رشيد ،  – 2
 .129، ص  1978طرابلس ، 

  .  107، ص  2003ة للمعلومات والتوثيق ، نشرة أسعار القطاعي والرقم القياسي لتكاليف المعيشة لسنة الهيئة الوطني - 3
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 النقل واملواصالت،  )%0.4 -(ملواد الغذائية ، ا )%1.7 -(أخرى متنوعة وخدمات متفرقة 
)- 0.3%( .  

جمموعة السلع الغذائية املدعومة من قبل الدولـة الـيت   هناك أن مما سبق نستنتج 
توزعها على اجلمعيات االستهالكية بالرغم من ثبات أسعارها ، وكذلك عـدة سـلع   

ومدى توفرها مـن  ، غذائية أخرى تتحدد أسعارها غالباً حسب قانون العرض والطلب 
وما ينتاـا  ، واألحذية اليت تتأثر بالسوق الدولية ، واألقمشة ، املالبس  ضافة إىلإعدمه  

الدولة يف حتديد الرسوم اجلمركيـة املفروضـة    إسهامومدى ، من تذبذب يف أسعارها 
مل يف جمملها على  الصحة ، والتعليم ، والنقـل  تعليها ، باإلضافة إىل اخلدمات اليت تش

،  1999ا العام آخذ يف االخنفاض السنوي ، وخباصة بعد العام ن مؤشرهفإواملواصالت ، 
سببه إىل رفع العقوبات اليت كانت مفروضة من قبل األمـم املتحـدة    إرجاع ميكن أن و

على ليبيا ، والتوجه حنو مشاركة القطاع اخلاص واألهلي يف حتمل جزء كبري من مهمـة  
أخذ يظهر دوره واضحاً يف ، وقد مات من اخلد ، وتوفري نسبة مهمةوالتصنيع  داالستريا

ـ   ،التعليم اخلاص ، ووسائل النقل الربي  ـ ث توخدمات الصـحة ، حي شتاملنافسـة   د
وتنعكس على حتسني ما تقدمه مؤسسات القطاع اخلاص واألهلي من خدمات خمتلفـة  

خالل فترة سيطرة الدولة علـى كـل   يف السابق بعكس ما كان سائداً ، وبأقل األسعار 
  .حي احلياة نوا
  :الدخل الشهري وأوجه اإلنفاق  – 4 – 2 – 5 – 2

دخـل  أن متوسط  2003 – 2002أظهرت نتائج املسح االقتصادي واالجتماعي  
السـنوي علـى    هاإنفاقدينار ، يف حني أن متوسط  8725.21األسرة يف ليبيا بلغ حوايل 

عدل شـهري يقـدر   دينار مب 8148.16خمتلف أنواع السلع واخلدمات يصل إىل حوايل 
 1234.65دينار ، وهو ما يوضح أن متوسط إنفاق الفرد السـنوي يبلـغ    679.01تقريباً 

دينار ، غري أن متوسـط   102.89دينار ، أي أن متوسط إنفاقه الشهري يصل إىل حوايل 
هذا اإلنفاق يتباين قليالً بني احلضر والريف فيكون اإلنفاق الشهري لألسرة احلضرية يف 

دينار بنسبة اخنفـاض   618.79دينار ، بينما ال يتجاوز يف األسرة الريفية  689.29حدود 
وذلك بسبب زيادة متطلبات األسرة األوىل اليت تعيش حيـاة أكثـر    ، )1( %10.2قدرها 

ا الثانية ، ورغم ذلك فال يطلبات من نظريذلك تفاوتاً كبرياً يف مسـتوى اإلنفـاق    عد
وهو نـاتج  ، بل يؤكد أن هناك شبه تقارب بني النوعني  ؛األسري بني احلضر والريف 
                                                

، الجزء الثالث ، بيانات اإلنفاق والدخل  2003 – 2002، المسح االقتصادي واالجتماعي  الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق – 1
  . 13ص  ، العائلي
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حسب وما يتوفر هلذه األسر يتوفر لنظريا ، وتوفر السلع بينهما ، عن تساوي اخلدمات 
  .مكان وجودها 

يزداد بزيادة عدد أفرادها ، ويتباين متوسط إنفاق األسر الليبية السنوي والشهري 
نفاق كلما زاد عدد أفراد األسـرة حيـث   يف حني ينخفض متوسط نصيب الفرد من اإل

يتوزع اإلنفاق األسري بني األفراد حبجم األسرة ، وينخفض متوسط إنفاق األسرة الـيت  
رئيسها متزوج بعكس اليت رئيسها مطلق اليت تأيت يف مقدمة األسر يف متوسط اإلنفـاق  

لياً زاد معـدل  حسب احلالة التعليمية لرئيس األسرة فكلما كان تعليمه عاالسنوي ، أما 
للعمل املرتيل ،  اً، بينما يتناقص متوسط إنفاق األسرة عندما يكون رئيسها متفرغ اإلنفاق

عد أسر أصـحاب مهـن كبـار    ت، هذا ووكذلك األسر اليت رئيسها له إيراد وال يعمل 
، حيث يتضـح   )1(إنفاقاً األسر  هم من أكثر ني التنفيذينياإلداريني املسؤولني ، واملشرف

يف ما تنفقـه  عن غريها كل شرحية من شرائح األسر الليبية تنتهج أسلوباً حياتياً مميزاً  أن
ا وحالتـها  متاشياً مع مستوى دخلهأو رفاهية ،  ومبا ينعكس على أفرادها من فاقة، سنوياً

، مع األخذ يف االعتبار وضعه االجتماعي ما يقوم به رئيسها من أعمال  ، ونوعالتعليمية
  .زوبة ، أو الزواج ، أو الطالق ، أو الترمل من حيث الع

فتأيت املواد الغذائية على رأس القائمـة   عليه اإلنفاقما يتم أما من حيث أولويات 
، يليها الصرف على متطلبات املسـكن  من جممل الدخل األسري ،% 38.8إذ متثل حوايل 

مـن الـدخل   % 10.7، وتستهلك وسائل املواصـالت   %21.4وتوفري مستلزماته بنسبة 
، بينما اإلنفاق على األثـاث   %9.4األسري ، ويكون نصيب املالبس واألحذية حوايل 

والترفيه ، والثقافة ، والتعليم ، من مجلة الدخل ، وال تتجاوز العناية الصحية  %7.0يأخذ 
وأن من يرتادون املؤسسات التعليميـة  والصحة ، ، نظراً انية التعليم ،  )2(% 8.2سوى 
من الليبيني ، كما أن جلّ املرضى هم من رواد املرافق الصحية  ةة هم أعداد حمدوداخلاص

أما باقي النسـبة املتمثـل يف   العامة ، أيضاً فدور الثقافة والترفيه عادةً ما تكون مبقابل ، 
  .فينفق على سلع وخدمات أخرى  % 4.6

                                                
، الجزء الرابع ، العالقة بين الخصائص  2003 – 2002، المسح االقتصادي واالجتماعي  ات والتوثيقالهيئة الوطنية للمعلوم - 1

 . 20 – 14االجتماعية واإلنفاق والدخل العائلي ، ص 
  . 14، مرجع سابق ، ص  3، جزء  2003 – 2002، المسح االقتصادي واالجتماعي ـــــــــــــــ -  2
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  :التقسيمات اإلدارية في ليبيا  - 1 – 1 – 3
منذ القدم مع قيام اإلمرباطوريات وامتداداا وتوسعها ظهرت احلاجـة امللحـة إىل   
تقسيم ما تسيطر عليه من األراضي والشعوب لوحدات إدارية صغرية تضع هلا حـدوداً ،  

نـها التعليمـات   وحكاماً ، ووالة ، وإدارات حملية ترتبط باإلدارة املركزيـة تتلقـى م  
واألوامر، وتسري وفق سياستها العامة اليت إذا ما خرجت عنها تعد متمـردة ويف حالـة   
عصيان جيب ردها إىل أسرا مهما كانت تبعيتها سـواء باالنتمـاء ، أو بـاالحتالل ،    
ة ويسهل التقسيم عملية تقدمي اخلدمات اليت حيتاجها املقيمون فيه ، وتوفري املرافق املختلف

هلم ، وحصرهم ، ومعرفة القادمني إليه واملغادرين له ، وحتديد اإلمكانات اليت حيتاجهـا  
كل إقليم إداري ، وما ميكن أن يقدمه من إنتاج ، وما يدفعه من ضرائب ، أو إتاوات ، 

  .أو زكاة ، وما يسهم به يف احلرب من أفراد ، وما يتطلبه الدفاع عنه 
إىل اإلغريق ، فالرومان ، مث الونـدال إىل أن   الفينيقيني تعدد املستعمر على ليبيا من

جاء الفتح العريب اإلسالمي ، تلته السيطرة العثمانية ، فـاالحتالل اإليطـايل ، مث فتـرة    
، وخـالل   1970، وفعلياً يف عام  1951اإلدارة الربيطانية اليت انتهت مجيعها شكلياً سنة 

يبيا وتعدد ، فالقوة االستعمارية املسيطرة تكـون  تلك العهود تنوع التقسيم اإلداري يف ل
سلطتها على ما يقع حتت يدها عندما تكون الغلبة هلا ، فأراضي البالد تعرضت للتطاحن 

وأخرى لإلغريق ، وثالثة للرومان ، يف حني أن  بني القوى املتصارعة ، فتارة للفينيقيني ،
ية على اجلزء الشرقي ، بينما تنازعـت  املعروف هو سيطرة األوىل على اجلزء الغريب والثان

الثالثة الطرفني األول والثاين ، أما يف عهد الفتح العريب فلم تعرف غري إمـارة طـرابلس   
الغرب اليت متتد إىل أواسط الصحراء الكربى جنوباً ومن داخل األراضي التونسية احلالية 

  .ر غرباً وحىت مشارف برقة شرقاً اليت تضم عادة إىل داخل مص
تغري الوضع قليالً يف العهد العثماين فأصبحت والية طرابلس الغـرب يف وضـعٍ    

مرادف لليبيا احلديثة تقريباً ، أما يف أوان السيطرة اإليطالية فكان الوايل اإليطايل متمركزاً 
يف طرابلس ويدير منها شؤون البالد ، ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية ، وهزمية إيطاليـا  

ج قواا العسكرية ، وتقاسم مناطق نفوذ دول احملور املهزومة بـني دول احللفـاء   وخرو
املنتصرة فسيطرت بريطانيا على شرق البالد وغرا ، يف حني كان لفرنسا نفوذها علـى  
أجزاء اجلنوب امتداداً ملناطق استعمارها يف اجلزائر يف الغـرب ، والنيجـر وتشـاد يف    

سنوات أعقبها االستقالل الذي احتفظـت فيـه    9مل تتعد اجلنوب، غري أن هذه الفترة 
بريطانيا بنفوذ كبري متمثالً يف قاعدة عسكرية يف شرق ليبيا ، إىل أن دخلت يف منتصف 

  .اخلمسينيات الواليات املتحدة منافساً لربيطانيا على األرض ويف شؤون احلكم 
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حيـث   1951 سـنة  عرفت ليبيا التقسيم اإلداري احلديث مع بداية االستقالل يف
مقسمة بدورها إىل عدد من الوحدات ) طرابلس وبرقة وفزان(قُسمت إىل ثالث واليات 

اإلدارية يتفاوت عددها بني والية وأخرى ، ولكل منها حكومة حمليـة مسـتقلة عـن    
 20متصرفية مقسـمة إىل   16مقاطعات ضمت  5األخرى، حيث مشلت والية طرابلس 

 تومتصـرفيات   7بلدية ، أما والية برقة فتشـمل   21ة جمزأة إىل مديري 79قائمقامية ح
متصـرفيات   6بلديات ، بينما والية فزان فكانت يف حدود  6قائمقامية وقيها  7مشلت 
، إالّ أن عدم جدوى هذا النظـام اإلداري أدى   )1(مديرية وا بلدية واحدة  28ضمت 

االحتادي ، وأقام النظـام املركـزي   قضى بإلغاء النظام  27/4/1963إىل إصدار تشريع يف 
وأى اإلدارات اإلقليمية الثالث ، وباتت السلطة كاملة حلكومة مركزيـة واحـدة ، مث   

طرابلس ، بنغازي ، (قسمت على أثرها إىل عشر وحدات إدارية عرفت باحملافظات هي 
، تتبعهـا   )2( )سبها ، مصراتة ، البيضاء ، غريان ، الزاوية ، درنة ، اخلمس ، أوبـاري 

إىل عشر حمافظات علـى   29/7/1970 بتاريخ متصرفيات ومديريات ، وأعيد تقسيم البالد
أساس التوزيع املكاين للسكان فطرأ تغري واختالف عن التقسيم السـابق ، وأصـبحت   

طرابلس ، بنغازي ، الزاوية ، اخلمس ، مصراتة ، غريـان ، اجلبـل   ( احملافظات ممثلة يف 
، واستمر العمل بـه   )3(تتبعها متصرفيات ومديريات ) ها ، اخلليج األخضر ، درنة ، سب

  . 1975حىت عام 
بلدية تضم كل واحدة منها تقسـيمات تعـرف    46أُعيد تقسيم البالد إدارياً إىل 

بلدية مـع   24بالفرع البلدي الذي يتكون بدوره مبجموعة من احملالت ، مث تقسيمها إىل 
حيث مت إصدار قرار يقضـي   1993ذا النظام حىت عام منتصف الثمانينيات ودام العمل 

حملّة بدأ العمل به يف عام  340بتقسيم جديد يضم ثالث عشرة منطقة جغرافية جمزأة إىل 
ليأيت نظام إداري جديد قسم ليبيـا   1998، ما لبث هذا التقسيم أن أُلغي سنة  )4( 1995
، فيما مت ) 5(جمموعة من احملالت وحدة إدارية سميت بالشعبيات مشلت كل منها  31إىل 

طرابلس ، وأخرى مسيت تـاجوراء ،  : تقسيم شعبية طرابلس إىل شعبيتني  2003يف عام 
                                                

 . 53، ص  2002، طرابلس  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التقرير الوطني للتنمية البشرية ليبيا  -1
شاكر إبراهيم ، المنشأة الشعبية والتوزيع واإلعالن والمطابع، طرابلس ) ترجمة(هنري حبيب ، ليبيا بين الماضي والحاضر ،  - 2

 . 20، ص  1981
أبريل ، السنة األولى ،  العدد األول ،  7، جامعة  مجلة كلية اآلداب، ) الزاوية من قائمقامية إلى شعبية(عبدالحكيم نابي ،  - 3
 . 296، ص  2005ارس م
  . 25، ص  1998، طرابلس ،  1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان   - 4
  .، مرجع سابق ، نفس الصفحة  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التقرير الوطني للتنمية البشرية ليبيا  - 5
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هي منطقة مرادة ، ومنطقـة اجلغبـوب يف الشـرق ،     )∗(مناطق إدارية  3باإلضافة إىل 
  . ومنطقة القطرون يف اجلنوب 

سيادة الطابع الصـحراوي  سبقت اإلشارة إىل مدى قساوة الظروف الطبيعية ، و
باسـتثناء   -اجلاف على جزء كبري من البالد ، كما أن وجود اخلامات املعدنية حمـدود  

كخام احلديد ، واملنجنيز ، والفوسفات ، وبعض من شواهد الـذهب ،   –النفط والغاز 
 وسواها يف مناطق ذات طبيعة جغرافية قاسية حدت من إمكانية استغالهلا ، أيضاً يالحظ
تركز اخلدمات بشكل كبري وملحوظ يف مناطق اجلذب السكاين التقليدي مشال غـريب ،  
ومشال شرقي البالد ساعدت بدورها يف شد الكثري من سكان البالد يف االجتاه حنوها أمالً 
يف احلصول أفضل حياة ، لذلك تبقى الشعبيات متباينة يف مستويات التنمية فيها مهمـا  

للنهوض ببعض األقاليم ، فالظروف الطبيعية القاسية اليت تـزداد  قدمت الدولة من خطط 
  .باالجتاه حنو اجلنوب تعرقل تنفيذ اخلطط املتعلقة بتنميتها 

تلك العوامل واألسباب أسفرت عن سوء توزيع للسكان علـى هـذه املسـاحة    
هر تبـاين  املترامية األطراف اليت تبني عدم توازا مع جمموع القاطنني عليها ، وبالتايل ظ

صارخ بني أقاليم الكثافة السكانية الذي جنم عنه تركز يف مناطق حمدودة ، األمر الـذي  
حتم وجود تناقض بني التقسيمات اإلدارية يف عدد السكان واملساحة مما ينتج عنه تبـاين  
واضح يف ما يقدم من خدمات حسب البيئة الطبيعية لكل شعبية ، وظهور مناطق جتمـع  

تتطلب إمكانات مضاعفة عن غريها لتقدمي ما هو مقارب ملا هو موجـود   جديدة يف بيئة
  .يف بؤريت اجلذب السكاين التقليديتني 

لتوضيح ما إذا كان هناك تفاوت يف حجم السكان ، واإلمكانات االقتصـادية ،  
ونوعيته ، فإن عرض األرقام الناجتة عن اإلحصاءات ، والدراسات ، واملسوح اليت قامت 

ات العامة اليت بدورها وضعت عدة معايري لقياس مدى التطـور أو التبـاطؤ يف   ا اجله
مستويات التنمية يف كل شعبية ، وفيما يلي تفصيل لبعض املؤشرات اليت سيتم اعتمادهـا  

وفق مـا   2004ملعرفة واقع ومستوى التنمية البشرية اجلهوية يف الشعبيات حىت اية سنة 
  .توفر من معلومات وبيانات 

  

                                                
بيانات وإحصاءات مرادة والجغبوب مع شعبية الواحات ، وبيانات القطرون مع شعبية مـرزق نظـراً    قام الباحث بدمج )∗(

لمالءمة كال الشعبيتين وقربهما جغرافياً من التقسيمات الثالث نفسها ، وهذا سهل على الباحث كثيراً من االختالف في البيانات ، 
  . 2004منذ بداية العمل بهذا التقسيم وحتى آخر إصدار للبيانات عنها  32وهو ما يعطي إمكانية المقارنة ما بين الشعبيات الـ 
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  : توزيع السكان والسكن  - 2 – 1 – 3
  : توزيع السكان  - 1 – 2 – 1 – 3

الذي يشري إىل تقدير عدد السـكان والكثافـة   ) 43(اجلدول رقم  بالرجوع إىل
، أن هناك  2004ونسبتهم يف كل شعبية إىل جممل سكان ليبيا ونسبة سكان الريف سنة 

مـن جممـوع السـكان     %58.70وايل تبايناً كبرياً يف توزيع السكان يكمن يف وجود ح
من املساحة الكلية ، والباقي يتناثرون على مسـاحة بلغـت   % 5.25يقيمون يف ما يعادل 

، وهذا يعين مدى التشتت ، فيالحظ أن سكان شعبية طـرابلس   %94.75نسبتها حوايل 
من جممـوع السكان ال تزيد مسـاحتها عـن   % 20.00نسمة ميثلون حوايل  1175304

 660147، كما أن شعبية بنغازي يسكنها حوايل  %0.10وال تتجاوز نسبتها  2كلم 1830
 800والبالغة % 0.04من مجلة السكان ال تزيد مساحتها عما نسبته  %11.22نسمة ميثلون 

نسـمة   378523، وجيري ذلك على شعبية مصراتة اليت بلغ عدد سكاا حـوايل   2كلم
اليت متثل مـا نسـبته    2كلم 2770مساحتها  ال تتجاوز% 6.43نسبتهم إىل جممل السكان 

من مجلة مساحة البالد ، كذلك يف شعبية اجلفارة اليت وصل عـدد سـكاا إىل    0.16%
بنسـبة   2كلم 1940من مجلة السكان وال تفوق مساحتها  %5.09نسمة ميثلون  299936

  .من املساحة الكلية  0.11%
 نسبة القاطنني فيها إىل جممل أما على اجلانب اآلخر فيالحظ وجود شعبيات تتدىن

جمملة السـكان حيـث بلـغ     %0.33السكان ، ففي شعبية غدامس ال ميثل سكاا إالَّ 
 %3.09متثــل   2كلم 51750نسمة يعيشون على مساحة قدرها  19487عددهم حوايل 

نسمة نسبتهم إىل السكان  23683من مجلة املساحة ، ويف شعبية غات كان عدد السكان 
من مجلة املساحة ، % 4.35نسبتها  2كلم 72700يعيشون على مساحة تبلغ  %0.40حوايل 

مـن  % 0.51نسمة مل تتجاوز نسـبتهم   30225أما عدد سكان شعبية الواحات فقد بلغ 
تعادل ما  2كلم 108670هلذه الشعبية بلغت  جمموع السكان يف حني أن املساحة اإلمجالية

يالحظ ذلك على شعبية مزدة الـيت يسـكنها   من إمجايل املساحة ، كما % 6.50نسبته 
نسمة يف حني بلغـت مسـاحتها    43225من مجلة السكان بلغ عددهم  %0.73حوايل 
  . %4.32تقدر حبوايل ما نسبته  2كلم 72180

ما ميكن استنتاجه من العرض السابق وجود اختالف كبري ، وأن اهلـوة واسـعة   
يقة التشتت الكبري ، والتركز احملـدود  تظهر جبالء بني مساحة البالد وحجم سكاا وطر

اليت عليها واقع السكان وتوزيعهم اجلغرايف غري املتطابق مع الواقع اجلغرايف الذي ميكـن  
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إرجاعه إىل أسباب تارخيية وظروف حتمت على كثري من السكان تواجدهم على هـذا  
فالتبـاين   ((النمط من التشتت دون أن يكون ناجتاً عن واقع ختطيطي مت القيـام بـه ،   

السكاين يضاعف من صعوبة التخطيط املكاين ، ومن توفري اخلدمات ، والبنية التحتيـة ،  
واالستجابة للطلب االجتماعي ، وخباصة إذا كانت االستجابة ملقابلة الطلب ال تعتمـد  

وبتطبيق مقياس الثقل السكاين ميكن مالحظة أن ... معايري قياسية وخمطط طبيعي واضح 
نسـمة ،   170966بلغ حنو  2001لوطين حلجم السكان يف الشعبية الواحدة عام املتوسط ا

غري أن هناك تشتتاً عن ذلك املعدل بني الشعبيات ، فالفرق بني أصغر شعبية من حيـث  
نسمة يفوق  1175304نسمة ، وأكربها حجماً طرابلس  19962حجم السكان غدامس 

ل ثاين أصغر مساحة وتضم أكرب نسبة من ضعفاً ، يف حني أن شعبية طرابلس اليت متث 60
  . )1(  ))السكان 

  : والكثافة العامة  التباين في المساحة - 1 - 1 – 2 – 1 – 3
التباين يف عدد السكان واملساحة بني الشعبيات يمكِّن من اسـتنتاج أن هنـاك    

من مجلة سكان الـبالد تتمثـل يف طـرابلس     %20 - 10شعبيات تتراوح نسبتها ما بني 
من مجلة سكان البالد وهـي مصـراتة ،    %10 - 5وبنغازي ، وشعبيات يسكنها ما بني 

مـن   %5 – 1واملرقب ، ترهونة ومسالتة ، اجلفارة ، أما الشعبيات اليت سكاا ما بـني  
جمموع السكان فتتمثل يف شعبيات النقاط اخلمس ، الزاوية ، اجلبل األخضر ، أجدابيا ، 

صرمان وصرباتة ، غريان ، يفرن وجادو ، سـبها ، درنـة ،   سرت ، البطنان ، املرج ، 
القبة ، احلزام األخضر ، بين وليد ، نالوت ، وادي احلياة ، وادي الشاطئ ، مرزق، كما 

من مجلـة السـكان   % 1.0توجد شعبيات ال تصل نسبة السكان يف كل منها على حدة 
  .حات وهي شعبيات غات ، غدامس ، مزدة ، اجلفرة ، الكفرة ، الوا

كما يالحظ اختالف آخر بني الشعبيات من حيث الوضع السكاين فيها يتمثل يف      
للعيان مدى التفاوت الصـارخ يف  ) 14(الكثافة العامة ، إذ يظهر من خالل اخلريطة رقم 

 0.11و  2كلـم /نسـمة  825.18كثافة السكان بني شعبية وأخرى الذي يتراوح ما بـني  
أيضاً يظهر أن الكثافة مرتفعة جداً يف كل من ) 43(ول رقم ، فبالنظر إىل اجلد2كلم/نسمة

، ويف الثانيـة وصـلت إىل    2كلـم /نسمة 825.18بنغازي وطرابلس ، ففي األوىل بلغت 

                                                
  . 18 – 16، ص ) تقرير غير منشور(، خريطة التنمية البشرية للشعبيات  الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق – 1
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، أما الشعبيات اليت تأيت يف املرتبة الثانية ذات الكثافة املرتفعة تتمثـل   2كلم/نسمة 642.24
وصرمان ، بينما شعبيات املرتبة الثالثـة وفيهـا    والزاوية ، وصرباتة يف اجلفارة، ومصراتة ،

كثافة متوسطة وتشمل ترهونة ومسالتة ، النقاط اخلمس ، غريان ، اجلبل األخضر ، درنة 
، يفرن وجادو ، املرج ، فيما متثل املرتبة الرابعة شعبيات ذات كثافة قليلة مثلتها سـبها ،  

ت اليت تأيت يف املرتبة اخلامسة ذات كثافـة  ، القبة ، بينما الشعبيا احلزام األخضر ، نالوت 
سكانية نادرة تتمثل يف بين وليد ، وادي احلياة ، سـرت ، أجـدابيا ، البطنـان ، وادي    

  .، و غدامس ، غات ، مرزق ، الواحات ، الكفرة  الشاطئ ، مزدة ، اجلفرة 
  ) 14(خريطة رقم 

  2004الشعبيات لسنة  حسب 2كلم/في نسمة كثافةال

  
  . )43(من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول رقم : لمصدر ا      
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،   2004السكان على أرجاء البالد سنة  )∗( توزيع كثافة) 15(توضح اخلريطة رقم 
إذ تبني مدى التشتت السكاين وبقاء مساحات شاسعة خالية أو نادرة بفعـل الظـروف   

  زهم ، كما نالحظ أيضاً مدى التركزالطبيعية اليت تعترب أهم عامل طرد لوجودهم وترك
  )15 (خريطة رقم 

  2004توزيع كثافة السكان في ليبيا سنة 

  
  ) .43(إعداد الباحث بالرجوع إلى بيانات الجدول رقم : المصدر         

                                                
اصل ضرب الرقمين مقارباً لعدد نقطة ليأتي ح 1176نسمة ، وهو يعني أن مجموع النقاط يقدر بحوالي  5000كل نقطة  تمثل )∗(

 2004السكان سنة 
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السكاين الشديد يف اجلزء الشمايل الغريب يليه اجلزء الشمايل الشرقي مع ظهور وجـود  
حول بنغازي ، واجلبل الغريب ، واملنطقة الوسطى ، وزيادة  بؤر سكانية جديدة كما هي

  .التجمعات السكانية اجلديدة بدرجة تركز أكثر حول مراكز العمران يف اجلنوب 
  :الشعبيات  ولوجية بينكثافة الفسيالتباين في ال – 2 – 1 – 2 – 1 – 3

لشعبيات ، تبايناً واضحاً يف متوسط الكثافة بني سكان ا) 85(يظهر اجلدول رقم 
يف  2كلـم /نسمة 293حيث ينخفض إىل ما دون متوسط املعدل الوطين الذي بلغ حوايل 

بعضها ، ويتجاوزه بكثري يف بعضها اآلخر ، فقد تراوح يف أعلى متوسط لـه يف شـعبية   
، وأدناه يف شعبية املرج اليت مل يتجاوز فيها املتوسط  2كلم/نسمة 3132.8بنغازي حوايل 

  . 2كلم/نسمة 37
ويالحظ أن هناك شعبيات تقل فيها املساحة القابلة للزراعة كمـا يف غـدامس ،   
ودرنة ، وغات ، ومزدة ، ويرتفع فيها متوسط كثافة السكان ، وأن شـعبيات أخـرى   
ذات مساحات زراعية تعترب كبرية مثل ترهونة ومسالتة ، وسبها ، واملرقب ، والنقـاط  

ها تعد معتدلة مقارنة بباقي الشعبيات ، يف حـني  اخلمس ، إال أن الكثافة الفسيولوجية في
أا مرتفعة يف شعبية طرابلس بالرغم من املساحة الزراعية الشاسعة وهو عائد إىل عـدد  
سكاا الكبري، وهذا يبين سوء التوزيع السكاين بني مناطق البالد واخـتالف مسـاحة   

  .الرقعة القابلة للزراعة 
ر حجم األراضي الزراعية مقارنة بعدد السـكان يف  هذا التباين الواضح جاء لصغ

، ويعطي مؤشراً  2بعض الشعبيات ، األمر الذي يزيد من متوسط كثافة السكان يف كلم
على زيادة الضغط السكاين على الرقعة احملدودة من األراضي القابلة للزراعة الـيت متثـل   

 1421313الباقيـة حبـوايل    هكتاراً ، فيما تقدر املساحات 388283املروية منها حوايل 
  .هكتاراً 
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  )85(جدول رقم 
  2001مساحة الشعبيات ومعدالت الكثافة السكانية 

المساحة   عدد السكان  الشعبية
  2كلم

 الكثافةمتوسط 
  2كلم/نسمة العامة

مساحة األراضي 
  2الزراعية كلم

متوسط الكثافة الفسيولوجية 
  2كلم/نسمة

  3132.8  190.5  745.99  800  596792  بنغازي
  414.6  651.5  139.25  1940  270152  الجفارة
  858.3  266.2  113.46  2770  314305  مصراتة
  285.8  1070.2  102.00  3000  305873  المرقب

  193.3  1018.5  37.00  5250  197117  النقاط الخمس
  287  635.1  23.36  7800  182271  الجبل األخضر
  214.2  514.6  11.84  9310  110249  يفرن وجادو

  139  736.6  8.00  12800  102416  الحزام األخضر
  251.8  315.6  5.97  13300  79434  نالوت

  262.2  273.5  3.63  19710  71727  بني وليد
  374.5  371.1  1.78  77660  138964  سرت
  598.5  242  1.58  91620  144850  أجدابيا
  598.8  63.6  0.52  72180  38088  مزدة

  1016.2  17.8  0.30  51750  18089  غدامس
  260.6  105.4  0.25  108670  27465  الواحات
  189.8  246.5  0.10  483510  46777  الكفرة

  1018.4  1085  603.80  1830  1104972  طرابلس
  287.8  645.7  122.00  1520  185842  الزاوية

  407.9  354.6  105.58  1370  144656  صبراتة وصرمان
  173  1604.6  47.53  5840  277606  ترهونة ومسالتة

  67.5  2240  32.00  4660  151162  ريانغ
  2200.4  35.5  15.90  4908  78116  درنة
  37  3026  10.98  10000  109830  المرج
  1172  1164  7.64  15330  117202  سبها
  212.9  385.4  5.57  14722  82037  القبة

  279  239.1  2.09  31890  66698  وادي الحياة
  153.1  905.8  1.65  83860  138719  البطنان

  260  279.1  0.74  97160  72576  الشاطئ وادي
  386.5  109.1  0.35  117410  42172  الجفرة
  440.3  47.7  0.28  72700  21002  غات

  207.1  303.2  0.21  244571  62784  مرزق
  292.9  18096  3.17  1669841  5299943  المجموع

  . 59، ص  2002بيا لي –تقرير التنمية البشرية  يئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،اله: المصدر 
  . 56 – 55، ص ص  15، جدول  2001ـــــــــــــــــ ، النتائج النهائية للتعداد الزراعي            
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  : االختالف بين الحضر والريف  - 3 - 1 – 2 – 1 – 3
يتضح مدى التباين واالختالف بني الشعبيات يف نسبة سكاا من حيث احلضـر  

الذي بدأ فيـه السـكان غـري     1973الستقرار منذ عام والريف ، فقد عرف السكان ا
يف التراجع الواضح ، فبلغت نسبة املستقرين حـوايل   -الرحل وشبه الرحل  -املستقرين 

على التوايل،  1964و  1954لعامي  %78.1و  %74.4، بعد أن كانت هذه النسبة  96.2%
جمـع يف جمموعـات   ، مما ساعد على الت 1995سنة  %99.94مث تصل درجة االستقرار 

نسـمة تعـد    5000سكانية يف املدن واملراكز العمرانية اليت حددت يف ليبيا مبن يسكنها 
مــن مجلــة   % 20.0ال تتجاوز  1954حضراً حيث كانت نسبة احلضر يف ليبيا سنة 

من شـعبية   ، غري أن هـذه النسب تتباين 2003سنـة  %85.7السكان ، ووصلت إىل 
بة سكان الريف يف شعبية مرزق ذات الكثافة السـكانية العامـة   ألخرى ، إذ ختتفي نس

، يف حني تتجاوز نصـف   %100.0املتدنية ، واملساحة الشاسعة وتصل نسبة احلضر إىل 
مكونة سكان الريف يف شعبية غات ، األمر الذي ميكن تفسريه بـأن   %52.5النسبة لتبلغ 

لى سكان الشعبية الثانية حبيـث  سكان األوىل ذات جتمع سكاين ، فيما يظهر التشتت ع
  .نسمة  5000يقل عدد أغلب جتمعاا عن 

 2كلم/نسمة 3.8اجلدير بالذكر أن متوسط الكثافة السكانية العامة يف البالد مل يتجاوز 
الذي يعد من أقل كثافات السكان يف العامل ويظهر مدى فقر ليبيا سكانياً مقارنـةً مـع   

   . 2كلم/نسمة 293كثافة الفسيولوجية حوايل الشاسعة يف حني تبلغ ال مساحتها
أن الشعبيات اليت ا نسبة عالية من السـكان احلضـر   ) 16(توضح اخلريطة رقم 

نسمة وتكون نسبة احلضـر فيهـا مـا بـني      5000تتمتع بتجمعات سكانية تزيد عن 
، اجلفـرة ، بـين وليـد ،     متثلها شعبيات مرزق ، يفرن وجادو 80.00% - 100.00%
،  ، وادي احليـاة ، الزاويـة ، اجلفـارة    س ، احلزام األخضر ، ومصراتة ، ودرنةوطرابل

وأجدابيا ، والنقاط اخلمس ، وترهونة ومسالتة ، وسـرت ، الكفـرة ، والبطنـان ،    
  .وصرمان وصرباتة 

فتأيت يف مقدمتـها   %50 -% 80أما الشعبيات اليت تتراوح نسبة احلضر فيها ما بني 
ر ، وغدامس ، وبنغازي ، ووادي الشاطئ ، ونالوت ، ومـزدة ،  املرج ، واجلبل األخض

والقبة ، وسبها ، واملرقب ، ووصلت يف غريان ، وأخري الشعبيات اليت تقل فيها نسـبة  
  .، الواحات  فتتمثل يف غات %50احلضر عن 
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  )16(خريطة رقم 
  2002نسبة السكان الحضر والريف في الشعبيات سنة  

  
  . 2002، تقرير التنمية البشرية ليبيا  ) 1 – 3(الباحث استناداً إلى بيانات الجدول رقم  إعداد: المصدر      

  :نسبة السكان في كل شعبية إلى مجموع السكان  - 4 - 1 – 2 – 1 – 3
ميكن مالحظة التباين واالختالف يف نسبة سكان كل شعبية مقارنة إىل جممـوع  

عبيات دون أخرى ، فعند مقارنـة عـدد   سكان البالد وهو ما يشري إىل تركزهم يف ش
يتبني أن هناك اختالفاً يف نسب بعض  2005و 1995و  1984سكان الشعبيات للسنوات 

الشعبيات اليت ترتفع فيها نسبة السكان ما بني السنتني املذكورتني ، إذ يشري اجلدول رقم 
تقليديان طرابلس ال إىل أن تغرياً يف نسب ما تضمه العديد من الشعبيات فالتجمعان) 86(
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ما نسـبته   1984وبنغازي ، تراجعت نسبة ما تضمانه من سكان حيث ضم األول سنة 
  . 2005سنة  %15.0، وإىل  1995يف عام  %18.0، وتدنت إىل  21.5%

  ) 86(جدول رقم 
  2005وتقديرات  1995و  1984 سبة سكان كل شعبية لمجموع السكان لتعداديعدد ون

  السنة
  الشعبية

سكان %   1984
  كل شعبية

سكان %    1995
  كل شعبية

سكان %   2005
  كل شعبية

 + %
  - أو 

  +  2.51  153302  2.26  116106  2.66  85903  البطنان
  -  1.39  84768  1.57  68936  1.69  54648  درنة
  +  1.79  109359  1.33  58810  1.12  36435  القبة

  -  3.40  207854  3.46  152232  3.43  110953  الجبل األخضر
  +  3.66  123720  2.23  93171  2.16  69870  المرج

  +  1.90  116110  1.76  77516  1.93  62337  الحزام األخضر
  -  11.24  685367  11.58  508502  11.67  377004  بنغازي
  +  3.12  190397  2.46  108139  2.25  72785  أجدابيا

  +  0.51  31188  0.50  22222  0.46  15074  الواحات
  +  0.92  56356  0.79  35091  0.63  20503  الكفرة
  +  2.92  178380  2.34  102885  2.02  65260  سرت
  +  0.79  48193  0.78  34576  0.76  24579  الجفرة
  +  1.20  73241  1.19  52368  1.11  35900  مرزق
  +  2.25  137307  2.13  93688  1.93  62355  سبها

  +  1.29  78744  1.17  51602  1.00  32325  وادي الحياة
  -  1.34  81863  1.36  59997  1.30  42248  وادي الشاطئ

  +  6.47  394522  5.03  220926  4.63  149794  مصراتة
  +  5.81  354823  5.72  251377  5.39  174056  المرقب
  +  1.36  83319  1.29  56890  1.15  37204  بني وليد

  -  5.19  316873  5.23  229593  4.98  161095  ترهونة ومسالتة
  +  4.76  290751  4.43   194526  3.93  127353  تاجوراء
  -  14.95  911643  18.06  793187  21.45  692759  طرابلس
  +  5.10  311211  5.05  221789  4.83  156215  الجفارة
  -  3.44  209972  3.55  156248  3.51  113556  الزاوية

  -  2.64  161345  2.81  123591  2.84  91885  صبراتة وصرمان
  -  3.64  222282  3.78  166067  3.74  121017  النقاط الخمس

  -  2.82  172316  2.90  127401  2.89  93445  غريان
  +  0.73  45002  0.67  29580  0.57  18645  مزدة

  -  2.06  126074  2.08  91468  2.03  65696  يفرن وجادو
  +  1.58  96710  1.35  59583  1.21  39314  نالوت

  -  0.32  19962  0.34  15280  0.34  11229  غدامس
  +  0.40  24602  0.37  16392  0.31  10271  غات

  +  100.0  6097556  100.0  4389739  100.0  3228713  موعالمج
  .، النسب من حساب الباحث  23، ص  2003، الكتاب اإلحصائي  6، ص  2003عمل الباحث استناداً إلى اإلحصاءات الحيوية : المصدر         



 250

أما التجمع الثاين فيالحظ عليه التراجع البطيء للسنوات نفسها ، حيث كانـت نسـبة   
على التوايل ، بينما يالحظ ثبات جمموعة  %11.2، و  %11.6، و  %11.7غازي سكان بن

حدوث زيادة حمـدودة يف مـا    سنة ، بالرغم من 20لقرابة  %1.0مـن الشعبيات دون 
مثلتـها غـات ،    6يقطنها من سكان نسبةً إىل باقي سكان البالد ، وبلـغ جمموعهـا   

  .ت وغدامس، ومزدة ، واجلفرة ، والكفرة ، والواحا
شعبية من سكان ، حيـث زادت يف   20املالحظ أيضاً حدوث تطور يف نسبة ما تضمه 

تلك اليت حتيط بنغازي مثلما هي يف احلزام األخضر ، وأجدابيا ، ويف ظهري طرابلس كما 
يف املرقب ، اجلفارة ، تاجوراء ، أيضاً فإن هناك جتمعات جديدة بدأت متثل ثقالً سكانياً 

تة ، واملرقب ، وبين وليد ، باإلضافة إىل منو جتمعات اجلنوب املتمثلـة  متثل يف جتمع مصرا
  .يف شعبيات وادي احلياة ، سبها ، ومرزق ، وغات رغم مساحتها الشاسعة 

يف حني أن الشعبيات اليت ظهر عليها تراجع يف ما ميثلـه سـكاا إىل جممـوع    
ات الزاويـة ، وصـرباتة   شعبية كان على رأسها شعبي 12السكان الكلي فقد بلغ عددها 

وصرمان ، والنقاط اخلمس ، غريان ، يفرن وجادو ، وترهونة ومسالتة ، واليت متثـل يف  
جمموعها ثقالً سكانياً إىل جانب طرابلس يف الشمال الغريب من البالد ، يف الوقت الـذي  

مـن   يقابلها بدرجة أقل يف التركز السكاين الثاين شرق ليبيا حيث يالحظ تدين ما متثله
نسبة إىل جمموع السكان باإلضافة إىل بنغازي حيث يظهر التراجع يف شـعبييت درنـة ،   
واجلبل األخضر، ويف اجلنوب يربز التراجع يف نسبة سكان شعبية واحدة متثلت يف وادي 

  .الشاطئ ، وشعبية غدامس الواقعة يف مشاهلا الغريب 
  

يف نسب سكان الشعبيات يتضح التباين واالختالف ) 17(من خالل اخلريطة رقم 
فئات من النسب ، وبتتبع ما حدث على هذه النسب مـن   6، موزعاً على  2005لسنة 

تغري لكل سنة على حدة ، تبني أنه كان جمموع الشعبيات يف الفئة األوىل اليت هـي دون  
هي غات ، غدامس ، مـزدة ،   2005و  1995و  1984شعبيات للسنوات  6حنو  1.0%

  .، الواحات  الكفرة ، اجلفرة
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  )17(خريطة رقم 
  2005التوزيع النسبي للسكان في الشعبيات من مجموع السكان سنة  

  
  ) .86(الجدول رقم  بيانات عمل الباحث استناداً إلى: المصدر     

 1984شعبية سنة  13كان عددها % 2.5و  %1.0بينما الفئة الثانية اليت تقع نسبها ما بني 
ادو ، بين وليد ، وادي الشاطئ ، وادي احلياة ، سبها ، مـرزق ،  هي نالوت ، يفرن وج

سرت ، أجدابيا ، احلزام األخضر ، املرج ، القبة ، درنة ، واستمر الوضع كما هو عليـه  
، حيث بقيت الشعبيات نفسها باإلضافة إىل شعبية البطنان ليصبح جمموعهـا   1995سنة 

بيات فيما متثله من سـكان ، فتراجـع   تغري وضع بعض الشع 2005شعبية ، ويف سنة  14
شعبيات هي نالوت ، يفرن وجادو ، بين وليـد ، وادي الشـاطئ ، وادي    8العدد إىل 
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احلياة سبها ، مرزق ، احلزام األخضر ، حيث انتقلت البقية إىل الفئـة الثانيـة دون أن   
  .تتراجع نسب سكاا إىل أقل من مستواها السابق 

ما جمموعه  1984فقد بلغت سنة % 4.0و  %2.5تراوح نسبها ما بني أما الفئة الثالثة اليت ت
شعبيات هي غريان ، النقاط اخلمس ، صرمان وصرباتة ، الزاوية ، تاجوراء ، اجلبـل   7

شعبيات فقط هي غريان ، والنقـاط   5تركزت يف  1995األخضر ، البطنان ، ويف عام 
 9لتتمثـل يف   2005ت يف سـنة  اخلمس ، صرباتة وصرمان ، الزاوية ، املرج ، وتغـري 

شعبيات هي غريان ، النقاط اخلمس ، صرباتة وصرمان ، الزاوية ، سرت ، أجـدابيا ،  
  .املرج ، اجلبل األخضر ، البطنان 

والفئة الرابعة تراوحت نسبة ما متثله كل منها من السكان إىل اموع الكلي كانت مـا   
هي مصراتة ،   4ما جمموعه  1984ة حيث كان جمموع الشعبيات سن% 5.5و  %4.0بني 

شعبيات ممثلـة يف   4حتديداً  1995املرقب، ترهونة ومسالتة ، اجلفارة ، فيما بلغت سنة 
شـعبيات   3بلغـت   2005مصراتة ، ترهونة ومسالتة ، تاجوراء ، اجلفارة ، ويف سـنة  

  .ضمت ترهونة ومسالتة ، تاجوراء ، اجلفارة 
ليت تقع نسب ما متثله كل منها من سـكان مـا   وتشمل الفئة اخلامسة الشعبيات ا

 1995إذ املالحظ أا مل تسجل أية شعبية حسب هذه الفئة ، ويف عام % 7.0و  %5.5بني 
  .شعبيتان  2بلغ عددها  2005شعبية واحدة هي املرقب ، بينما يف سنة 

 2005 – 1995 – 1984للسـنوات  % 7.00وأخرياً الفئة السادسة اليت متثل نسبة ما فـوق  
  .ضمت كل من طرابلس وبنغازي 

فيما تضمه كل شعبية من نسبة مئويـة   2005و 1995و 1984التباين بني سنوات 
من السكان إىل جمموع سكان ليبيا قد يوضح أن هناك هجرة من بعض الشـعبيات إىل  
أخرى، وكذلك تطور اخلدمات يف بعضها اآلخر مما شجع على االستقرار فيها وعـودة  

إليها ، وزيادة معدل النمو فيها ، فيما ميكن إضافة أن سـبب التراجـع يف   بعض أبنائها 
نسب ما متثله بعضها قد يعود إىل تدين معدل النمو السكاين يف بعض الشعبيات متاشـياً  
مع تراجع معدل النمو العام يف البالد ، وكذلك نشاط اهلجرة املغادرة هلا ، وهذا يعين أن 

وزيع السكان حسب النسبة املئوية هلم بني التقسيمات اإلدارية هناك تبايناً غري عادل يف ت
  .املعمول ا ، ويظهر أن هناك تشتتاً وتباعداً واختالفاً يف اخلدمات وصعوبة يف تقدميها 
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  :التباين بين المواليد والوفيات  – 5 - 1 – 2 – 1 – 3
،  32لبالغ عددها ما يطرأ على املواليد والوفيات موع الشعبيات اميكن مالحظة 

حسـب   2004و  2001الذي يوضح عدد املواليد لسنيت ) 87(فمن خالل اجلدول رقم 
النوع ومعدل النمو باأللف ، حيث يتضح الفارق الشديد بني الشعبيات يف معدل النمو 
يف األلف ، إذ منها ما يرتفع كثرياً عن املعدل العام الوطين ، وأخرى تتوافق معه ، وثالثة 

يف األلف على مستوى  18.71بلغ معدل املواليد  2001دونه بكثري ، فخالل العام  تتراجع
يف األلف كمسـتوى أدىن   7.01ليبيا ، بينما تراوح يف الشعبيات كالً على حدة ما بني 

، فالشعبيات اليت تراوح معدل مواليد سكاا يف األلف  )∗(يف األلف كحد أعلى 60.44و
شعبية ، وتعد ذات معدل منـو   11يف األلف بلغ عددها  15.00يف األلف و  7.00ما بني 

مواليد منخفض مثلتها اجلفارة ، احلزام األخضر ، سرت ، نالوت ، النقـاط اخلمـس ،   
  .القبة ، صرباتة وصرمان ، وادي احلياة ، مصراتة ، ترهونة ومسالتة ، بين وليد 

يف  15.00راوحت ما بـني  اموعة الثانية من الشعبيات اليت تعد متوسطة املعدل ت
شعبيات هي الزاوية ، أجدابيا ، يفرن وجادو ، وادي  9يف األلف مشلت  22.00األلف و 

  .الشاطئ ، سبها ، مزدة ، غريان ، املرقب ، املرج 
شعبيات وضمت كالً من طـرابلس ،   9اموعة الثالثة ذات املعدل املرتفع كان عددها 

  .، اجلفرة ، درنة ، مرزق ، غدامس ، البطنان بنغازي ، اجلبل األخضر ، الكفرة 
يف  29.00أما األخرية فهي املرتفعة جداً اليت تزيد فيها معدالت املواليد يف األلف عـن  

يف األلف والواحات اليت ختطى فيها املعـدل   31.71األلف مثلته شعبيتا غات مبعدل بلغ 
  .يف األلف  60.44إىل أكثر من الضعفني املعدل الوطين إذ بلغ حوايل 

يف األلف مما  20.33ما مقداره  2004بلغ املعدل العام للمواليد اخلام يف األلف سنة 
، إذ تباينت املعدالت بني هبوط وصـعود ، ويظهـر    2001يعين ارتفاعه قليالً عن سنة 

أيضـاً نالحـظ أن هنـاك    ) 87(الفارق واضحاً بني السنتني ، فبالنظر إىل اجلدول رقم 
الشعبيات حسب اموعات السابقة ، فاليت يتراوح معدل مواليد سكاا بني اختالفاً بني 

شعبيات هي القبة ، اجلفـارة ،   3يف األلف وتعد منخفضة املعدل مل تتجاوز  15.0 – 7.0
يف األلـف   22.00 – 15.00وادي احلياة ، بينما ارتفع عدد الشعبيات اليت معدهلا ما بني 

خضر ، أجدابيا ، النقاط اخلمس ، غات ، الكفرة ، مصراتة، شعبية هي احلزام األ 15إىل 
                                                

يرجح الباحث وجود خطأ إحصائي في تجميع المعلومات من مصدره ، وهو ما يؤكد تضارب البيانات واختالفها من جهة  )∗(
  .أخرى 
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الزاوية ، ترهونة ومسالتة ، مزدة ، غريان ، طرابلس ، بنغـازي ، الواحـات ، يفـرن    
  .وجادو، نالوت وهي الشعبيات ذات املعدالت املتوسطة 

   )87(دول رقم ج
  2004و  2001عدد المواليد والمعدل الخام باأللف في الشعبيات لسنتي 

  السنة
  الشعبية

2001  2004   
   

  معدل باأللف  مجموع   إناث  ذكور   معدل باأللف  مجموع  إناث  ذكور 
  24.54  3652  1716  1936  28.35  3933  1864  2069  البطنان

  24.00  1991  966  1025  25.82  2017  973  1044  درنة
  9.13  924  453  471  12.99  1066  534  532  القبة

  26.43  5308  2554  2754  22.83  4162  2026  2136  الجبل األخضر
  22.65  2717  1327  1390  21.59  2372  1148  1224  المرج

  15.39  1730  835  895  8.03  823  403  420  الحزام األخضر
  21.63  14285  6961  7324  22.31  13310  6092  7218  بنغازي
  17.68  3136  1566  1570  16.47  2387  1186  1201  أجدابيا

  20.77  628  317  311  60.44  1660  736  924  الواحات
  18.86  1016  475  541  23.47  1098  562  536  الكفرة
  15.19  2533  1217  1316  10.07  1400  691  709  سرت
  26.45  1234  588  646  25.60  1080  540  540  الجفرة
  22.59  1604  768  836  28.66  1511  726  785  مرزق
  22.92  3021  1476  1545  19.76  2317  1061  1256  سبها

  14.47  1095  514  581  14.20  1091  496  595  دي الحياةوا
  22.23  1769  889  880  18.61  1351  684  667  وادي الشاطئ

  18.42  6976  3362  3614  14.33  4505  2202  2303  مصراتة
  25.24  8102  4025  4077  20.77  6355  2635  3720  المرقب
  22.58  1815  922  893  14.36  1030  508  522  بني وليد

  18.96  5808  2875  2933  14.64  4066  2021  2045  مسالتةترهونة و
  21.26  24993  11916  13080  22.19  24522  12074  12448  *طرابلس 
  14.07  4222  2027  2195  7.01  1896  981  915  الجفارة
  18.66  3796  1755  2041  15.23  2832  1225  1607  الزاوية

  23.24  3645  1772  1873  14.13  2045  947  1098  صبراتة وصرمان
  18.10  3900  1953  1947  11.58  2284  1133  1151  النقاط الخمس

  20.08  3349  1601  1748  21.75  3289  1711  1578  غريان
  19.45  841  375  466  20.74  790  380  410  مزدة

  21.80  2654  1301  1353  18.17  2004  978  1026  يفرن وجادو
  21.90  2016  965  1051  10.39  826  398  428  نالوت

  22.63  441  227  214  27.80  503  261  242  سغدام
  18.24  432  199  233  31.52  662  326  336  غات
  20.33  119633  57894  61739  18.71  99187  47502  51685  ليبيا

  .المعدل من حساب الباحث . 25 – 23، ص  2004و .  21 – 19، ص  2003عمل الباحث استناداً إلى اإلحصاءات الحيوية : المصدر        
  .إذ لم تكن قد استحدثت بعد وذلك للتوفيق  2001نظراً لعدم وجود األخيرة سنة  2004تم دمج بيانات طرابلس وتاجوراء لسنة ( * )          
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أما الشعبيات ذات املعدل املرتفع يف مواليد سكاا اخلام يف األلف الذي تراوح ما 
هي وادي الشاطئ ، بين وليـد ،  شعبية  12يف األلف فإن جمموعها  29.00 – 22.00بني 

مرزق ، املرج ، غدامس ، سبها ، صرباتة وصرمان ، درنة ، البطنان ، املرقب ، اجلبـل  
  .األخضر ، اجلفرة 

يف األلف املصنف باملرتفع جـداً مل   29.00غري أن املستوى األخري الذي يتجاوز 
يف الشعبيات بـدليل   وهو ما يعين تقارب معدالت املواليد يف األلف 2004يظهر يف سنة 

، أمـا   2001سـنة   9شعبيات فقط بدال عـن   3زيادة عدد املتوسطة اليت تناقصت إىل 
  .املرتفعة فزادت على حساب املنخفضة يف الوقت الذي اختفت فيه املرتفعة جداً 

إىل عدد ومعدالت الوفيات يف األلف للشعبيات لسـنيت  ) 88(يشري اجلدول رقم 
عدل العام للوفيات اخلام يف األلف يتجه حنو اهلبوط حيـث  ويتضح أن امل 2004و 2001

يف  2.67يف األلف على مستوى البالد وتراجـع إىل   3.45ما مقداره  2001سجل يف عام 
، كما يالحظ أن الغالبية العظمى من الشعبيات  تقترب مـن املعـدل    2004األلف سنة 

، 2001يف األلف سنة  9.93جلت الوطين صعوداً وهبوطاً باستثناء شعبية الواحات اليت س
 2001، وحسب املعدل العام لسنة  2004يف األلف سنة  10.82وشعبية غدامس سجلت 

 – 1.00ميكن تقسيم مستوى معدل الوفيات اخلام إىل جمموعات تتراوح األوىل ما بـني  
شعبيات متثلت يف سـرت ، اجلفـارة ، أجـدابيا ، صـرباتة      9يف األلف ضمت  2.50

زام األخضر ، وادي احلياة ، غريان ، مصراتة ، وادي الشـاطئ ، هـذه   وصرمان، احل
  .اموعة توصف بأا منخفضة املعدل 

يف  4.00 – 2.50أما اموعة الثانية ذات الصفة املتوسطة وتراوح املعدل فيها مـا بـني   
شعبـية ضمت القبة ، اجلبل األخضر ، الزاوية ، بـين وليـد ،    14األلف فتكونت من 

فرة ، النقاط اخلمس ، املرقب ، ترهونة ومسالتة ، نالوت ، يفرن وجادو ، غـات ،  الك
  .املرج ، البطنان ، مرزق 

يف  5.50 – 4.00وضمت اموعة الثالثة الشعبيات اليت تراوح معدل وفياا مـا بـني   
شـعبيات هـي مـزدة ،     6األلف وتعترب مرتفعة مقارنة مع املعدل العام ، وتتكون من 

  .، غدامس ، طرابلس ، بنغازي ، سبها اجلفرة
وأخرياً اموعة الرابعة اليت تعد ذات معدل مرتفع جداً مشلت شعبيتني جتاوز فيها املعدل 

يف  6.37يف األلف ، ودرنـة   9.93يف األلف مها الواحات مبعدل بلغ  5.50ما يزيد عن 
  .األلف 
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  )88(جدول رقم 
  2004و  2001يات لسنتي عدد الوفيات والمعدل باأللف في الشعب

  السنة
  الشعبية

2001  2004   
   

  معدل باأللف  مجموع   إناث  ذكور   معدل باأللف  مجموع  إناث  ذكور 
  2.17  324  118  206  3.92  544  260  284  البطنان
  3.55  295  113  182  6.37  498  232  266  درنة
  1.25  127  55  72  2.57  211  96  115  القبة

  2.42  486  215  271  2.66  485  218  267  الجبل األخضر
  2.54  305  146  159  3.83  421  178  243  المرج

  1.13  128  47  81  2.22  228  109  119  الحزام األخضر
  3.68  2434  1004  1430  4.93  2945  1344  1601  بنغازي
  2.01  357  150  206  1.90  276  131  145  أجدابيا

  2.24  68  25  43  9.93  237  118  119  الواحات
  2.07  112  45  67  3.78  177  88  89  الكفرة
  2.19  366  158  208  1.28  178  90  88  سرت
  2.44  114  50  64  4.14  175  81  94  الجفرة
  2.14  152  75  77  3.96  209  97  112  مرزق
  5.28  696  319  377  5.46  640  285  355  سبها

  3.43  260  125  135  2.31  178  78  100  وادي الحياة
  2.12  169  79  90  2.50  182  76  106  وادي الشاطئ

  2.57  973  419  554  2.35  741  320  421  مصراتة
  2.93  1000  409  591  3.00  918  383  535  المرقب
  1.74   140  56  84  2.85  205  100  105  بني وليد

  2.70  829  343  486  3.07  854  392  462  ترهونة ومسالتة

  2.32  2741  1082  1646  4.36  4821  2000  2821  *طرابلس 

  1.41  425  179  246  1.63  442  204  238  الجفارة
  2.70  550  246  304  2.84  528  241  287  الزاوية

  3.16  497  195  302  2.02  293  140  153  صبراتة وصرمان
  3.13  675  308  367  2.96  585  292  293  النقاط الخمس

  2.99  500  229  271  2.33  353  154  199  غريان
  2.91  126  60  66  4.01  153  76  77  مزدة

  2.99  365  138  227  3.69  407  178  229  يفرن وجادو
  3.10  286  122  164  3.68  293  141  152  نالوت

  10.82  211  78  133  4.25  77  32  45  غدامس
  2.82  67  25  42  3.80  80  41  39  غات
  2.67  15765  6613  9152  3.45  18334  8175  10159  ليبيا

  .المعدل من حساب الباحث . 79 – 77، ص  2004و .  57 – 55، ص  2003عمل الباحث استناداً إلى اإلحصاءات الحيوية : المصدر       
  .إذ لم تكن قد استحدثت بعد وذلك للتوفيق  2001نظراً لعدم وجود األخيرة سنة  2004تم دمج بيانات طرابلس وتاجوراء لسنة  (*)         
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هـا  ما يالحظ من خالل العرض السابق أن الشعبيات اليت معدل الوفيات اخلام في
،  13، بينما جتاوزت ذلك الشعبيات اليت معدالا متوسطة وبلغت  10يعد منخفضاً متثل 

 8ووصـلت إىل   2001بينما اليت تعد مرتفعة ومرتفعةً جداً مل تصل إىل ذلك خالل عام 
  .شعبيات ، مما يعطي مؤشراً لتقارب املعدل العام اخلام بني الشعبيات وتشاه 

 2004ل نفسه ، وما آلت إليه معدالت الوفيات اخلام لسـنة  باإلطالع على اجلدو
ميكن مالحظة أن هناك بعض التغري على بيانات الوفيات من حيث العـدد ، وبالتـايل   
حسب املعدل يف األلف ، إذ يتبني أن عدد الشعبيات ذات املعدل املنخفض اليت معـدل  

شعبية هي احلزام األخضـر ،   14يف األلف بلغ  2.50 – 1.00الوفيات اخلام فيها ما بني 
القبة ، اجلفارة ، بين وليد ، أجدابيا ، الكفرة ، وادي الشـاطئ ، مـرزق ، البطنـان ،    
سرت ، الواحات ، ترهونة ومسالتة ، اجلبل األخضر ، اجلفرة ، أما الشـعبيات الـيت   

 يف األلف فكان جمموعهـا  4.00 – 2.50معدل الوفيات اخلام ا متوسط وتراوح ما بني 
شعبية هي املرج ، مصراتة ، املرقب ، ترهونة ومسالتة ، الزاوية ، يفـرن وجـادو ،    15

صرباتة وصرمان ، غات ، النقاط اخلمـس ، وادي احليـاة ،    مزدة ، غريان ، نالوت ،
 4.00درنة، بنغازي ، أما الشعبيات اليت معدل الوفيات اخلام فيها مرتفع وتراوح ما بـني  

يف  5.28شمل فيها إالّ شعبية واحدة وهي سبها وكـان معـدهلا   يف األلف فلم ي 5.50 –
يف األلف مثلته شـعبية غـدامس بشـكل     5.50األلف ، يف حني أن من ختطى معدهلا 
  !.يف األلف  10.82مرات ووصل إىل  4متطرف جتاوز املعدل العام بأكثر من 

لتراجـع  ما ميكن استنتاجه من العرض السابق أن معدل الوفيات اخلام آخـذ يف ا 
يف األلف وتدىن سـنة   3.45ما مقداره  2001سواء على مستوى الدولة حيث كان سنة 

يف األلف ، أو على مستوى الشعبيات ، فاليت كانت تصـنف ضـمن    2.67إىل  2004
، واملصنفة بأـا   2001سنة  10شعبية بدالً من  14إىل  2004املنخفضة زاد عددها سنة 

شعبية بعـد أربـع    15، وارتفعت إىل  2001عبية سنة ش 13متوسطة املعدل كان عددها 
شـعبيات ،   6سنوات ، أما املرتفعة املعدل فقد تراجعت إىل شعبية واحدة بعد أن كانت 

على التـوايل ،   2004و  2001تدنت إىل شعبية واحدة لسنيت  شعبيتنيواملرتفعة جداً من 
على مستوى البالد أو علـى  غري أن هذا التراجع الواضح يف معدل الوفيات اخلام سواء 

مستوى الشعبيات يقابله منو يف معدل املواليد اخلام مما يعين أن هناك زيادة مرتقبة يف عدد 
سنة ، وما تطلبه من  24السكان ولسنوات عديدة للفئات العمرية الصغرية ، أي ما دون 
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خـرى  خدمات هامة ، وخباصة يف جمايل التعليم والصحة وما تتطلبانه مـن خـدمات أ  
  .مساعدة 

  :االختالف والتشابه في عدد ونسبة النوع  - 6 - 1 – 2 – 1 – 3
ينقسم سكان أي إقليم جغرايف تلقائياً إىل ذكور وإناث ، ويف العادة تكون متقاربة، 
غري أن االختالف بينهما سواء يف اموع الكلي ، أو حسب كل فئة عمرية يؤثر تـأثرياً  

السكان ككل ، فحينما يزيد عدد الذكور عن اإلناث أو  واضحاً يف تطور واجتاه ووضع
العكس سيختلفان يف الوضع الدميوغرايف ، وكذلك ستتباينان من الناحيـة االقتصـادية   

 1995عدد سكان الشعبيات من اجلنسني لسنيت ) 89(واالجتماعية ، وميثل اجلدول رقم 
من اإلناث اليت تظهر  100، والنسبة النوعية اليت توضح عدد الذكور مقابل كل  2004و

  .، وإن قلت عنها تعين زيادة يف عدد اإلناث  100زيادة يف عدد الذكور إذا ما جتاوزت 
فاملالحظ أيضاً أن املعدل يف الشعبيات كالً على حدة يقترب من التساوي تقريباً 

يف  أنثـى  100/اليت توضح النسبة النوعية ذكر) 18(بني الذكور واإلناث ، فاخلريطة رقم 
وتوزيعها اإلقليمي على أجزاء البالد ، فقد بلغ عدد الشعبيات اليت تسـاوت   1995عام 

ذكر متثلت  101 - 100شعبيات تراوح معدهلا ما بني  9فيها النسبة النوعية بني اجلنسني 
يف مرزق ، ووادي الشاطئ ، ووادي احليـاة ، وطـرابلس ، وسـرت ، والكفـرة ،     

 103 – 102، أما الشعبيات اليت كان املعدل فيها مـا بـني    والواحات ، واملرج ، والقبة
وهي متثل الغالبية من اموع الكلي ، بينما كان املعدل يف حـدود   19ذكر فوصلت إىل 

ذكـر يف شـعبية    126ذكر يف شعبية البطنان ، فيما ارتفع املعدل بشكل كبري إىل  104
  . غات وغدامس على التوايل ذكر يف شعبييت 97و  98احلزام األخضر ، وتراجع إىل 

حيث ارتفع املعدل عما كان عليه يف بعض  2004اختلف واقع النسبة النوعية يف عام      
إالَّ أن األرقام تشري إىل زيادة عدد الشعبيات اليت كان معدهلا ما بني  2001الشعبيات عن 

ذكـر تراجـع    103 – 102شعبية ، واليت تراوح معدهلا ما بني  16ذكر إىل  101 – 100
ذكر ،  104على معدهلا السابق نفسه  شعبية ، واستمرت شعبيـة البطنان 12عددها إىل 

 108ذكر ارتفع وأصـبح   100ويف غدامس تغري الوضع كثرياً ، حيث كان معدهلا دون 
متثلتـا يف   95و  93، فيما ظهرت شعبيتان تدىن معدهلما إىل ! ذكر مسجالً أعلى معدل 

  . التوايل مرزق و نالوت على 
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  ) 89(جدول رقم 
  2004و 1995عدد ونسبة النوع والنسبة النوعية للسكان حسب الشعبيات لسنتي 

  %العدد و       
  الشعبية

 1995  2004  
  النوعية%   %  إناث  %  ذكور  النوعية%   %  إناث  %  ذكور

   104  48.8  72626  51.2  76174    104  49.9  56763  51.1  59343  البطنان
   101  49.8  41259  50.2  41690   103  49.0  33951  51.0  34985  درنة
   102  49.6  50063  50.4  51032   100  50.0  29377  50.0  29433  القبة

  101  49.6  99495  50.4  101304   102  49.6  75425  50.4  76807  الجبل األخضر
  100  50.0  60250  50.0  59658  100  49.9  46517  50.1  46654  المرج

  100  49.8  55954  50.2  56425  126  43.9  34276  56.1  43240  الحزام األخضر
  102  49.5  362180  50.5  333967  102  49.5  251444  50.5  257058  بنغازي
  101  49.6  87963  50.4  89403  102  49.5  53561  50.5  54578  أجدابيا

  100  50.0  15098  50.0  15127  100  48.8  11065  50.2  11157  الواحات
  100  49.8  26845  50.2  27023  100  49.8  17478  50.2  17613  الكفرة
  100  50.0  83420  50.0  83309  101  49.7  51149  50.3  51736  سرت 
  102  49.6  23134  50.4  23512  102  49.6  17149  50.4  17427  الجفرة

  103  49.0  186797  51.0  191726  103  49.0  108602  51.0  112324  مصراتة
  102  49.5  168649  50.5  172315  103  49.0  124045  51.0  127332  المرقب
  102  49.6  39813  50.4  40548  103  49.0  28097  51.0  28793  بني وليد

  101  49.7  152051  50.3  154147  103  49.0  113484  51.0  116109  ترهونة ومسالتة
  103  49.0  136589  51.0  141945  103  49.0  95277  51.0  99249  تاجوراء
.48  386365  51.3  406822  طرابلس

7  
101  456944  51.0  439826  49.0  103  

  102  49.6  148720  50.4  151216  103  49.0  108803  51.0  112986  الجفارة
  100  49.9  101358  50.1  102042  102  48.9  77088  51.1  79160  الزاوية

  100  49.9  78127  50.1  78691  103  49.0  61052  51.0  62539  صبراتة وصرمان
  100  50.0  107690  50.0  107747  103  49.0  82089  51.0  83978  النقاط الخمس

  101  49.7  82713  50.3  83989  103  49.0  62862  51.0  64539  غريان
  100  49.9  21310  51.1  21915  102  48.9  14503  51.1  15077  مزدة
  95  51.0  46992  49.0  45031  103  49.0  29369  51.0  30214  نالوت
  108  47.9  9326  52.1  10161  97  50.6  7734  49.4  7546  غدامس

  102  49.5  60186  50.5  61545  103  49.0  44969  51.0  46499  يفرن وجادو

  102  49.5  37402  50.5  38243  101  49.6  25613  50.4  25989  وادي الحياة

  100  49.9  11801  50.1  11882  98  50.0  8241  50.0  8151  غات
  102  49.5  65192  50.5  66599  103  49.0  46188  51.0  47500  سبها

  100  49.9  39657  50.1  39887  101  49.6  29780  50.4  30217  وادي الشاطئ 
  93  51.6  36619  48.4  34365  100  48.9  26344  50.1  26024  مرزق
  102  49.5  2913105  50.5  2969562  103  49.0  2158660  51.0  2231079  ليبيا

  . 4، ص  2004لمعلومات والتوثيق ، العدد األول ، أغسطس نشرة الهيئة الوطنية ل.  7، ص  2004اإلحصاءات الحيوية : المصدر     
  .النسب من حساب الباحث           
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  )18(خريطة رقم 

   1995سنة ) أنثى 100عدد الذكور مقابل (النسبة النوعية 

  
  ) .89(الجدول رقم  بيانات من إعداد الباحث استناداً إلى: المصدر 

واإلناث لسكان الشعبيات أيضاً التقـارب  وضحت النسبة املئوية لتوزيع الذكور 
كان جمموع الشعبيات اليت كانت النسبة فيها  1995الكبري بني ما ميثله النوعان ففي عام 

القبة وغات ، فيما بلغت اليت كانت فيها النسبة مـا بـني   : شعبيتان فقط ، مها  50.0%
 6وصـلت إىل   شعبية ، وجتاوزت ذلك جمموعة من الشعبيات 23حنو  %51.0و 50.0%+
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، وقلَّ عدد الذكور يف شعبية غـدامس  % 51.4و %51.1شعبيات وبلغت نسبتها ما بني 
  .             ذكور % 49.4عن النصف وسجل نسبة 
اتسمت بتراجع النسبة املئوية للـذكور إىل   2004أن سنة ) 19(توضح اخلريطة رقم 

، ويف نـالوت   %48.4 مها مـرزق  %50.0اإلناث ، حيث سجلت شعبيتان تراجعاً على 
هي املرج ، والواحات،  4بلغت  %50.0، بينما الشعبيات اليت كانت فيها النسبة  49.0%

 23بقيـت   %51.0و  %50.0+ وسرت ، والنقاط اخلمس ، واليت نسبتها املئوية ما بني 
، يف الوقت الذي وصـل عـدد    1995شعبية مع اختالف يف بعضها عن نسبتها يف عام 

مها مزدة والبطنان ،  شعبيتنيإىل  %51.4و  %51.1 تراوحت نسبتها ما بني الشعبيات اليت
  .  %52.1ويف شعبية غدامس زاد عن ذلك وتوقفت النسبة املئوية عند 

  ) 19(خريطة رقم 
  2004لسنة ) أنثى 100عدد الذكور مقابل (النسبة النوعية 
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  ) .89(الجدول رقم  بيانات عمل الباحث استناداً إلى: المصدر    

فيما  1995ذكر عام  103بلغ املعدل العام للنسبة النوعية الذكور إىل اإلناث يف ليبيا 
، وأن النسـبة  ) 19و  18(اخلارطتـان   – 2004ذكر لسنة  102يظهر عليه التراجع إىل 

للذكور للسنتني على التوايل ، وهذا يشري إىل قلـة   %50.5و  %51.0املئوية العامة كانت 
لذكور واإلناث يف تركيب السكان والذي قـد حيـتم ضـرورة القيـام     الفارق بني ا

بالدراسات الدميوغرافية اخلاصة واملفصلّة لتوضيح األسباب اليت أدت إىل تراجع أعـداد  
الذكور ، وما ينجم عن ذلك من تغري لبنية اتمع اللييب وما يتطلبه هذا من تبدل باحلياة 

ا يظهر من جدول معدالت وفيات الرضع أن هنـاك  املهنية والوظيفية واالجتماعية ، كم
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يف األلف لسـنة   15.9يف األلف و  20.8زيادة يف معدل وفيات الذكور عنه عند اإلناث 
2004  .  

  :النمو السكاني في الشعبيات تباين معدالت  – 7 - 1 – 2 – 1 – 3
وات سـن  10، فخالل  1995يغلب على معدل النمو السكاين يف ليبيا الزيادة منذ   
، غري أنه أخذ يف التصاعد  %2.9بلغ معدل النمو السنوي للسكان  1995و 1984ما بني 

ميكـن أن يصـبح    2005وتقـديرات   1995من جديد ، فحسب الفترة الفاصلة ما بني 
تقريباً ، هذا التصاعد احملدود ميكن أن يكون مؤشراً بسيطاً يف البداية ، غري أنـه   2.80%

ود ، وخباصة إذا ما استمر معدل املواليد يف الصعود التـدرجيي  قد يأخذ طريقه حنو الصع
الذي يشـرح عـدد السـكان    ) 90(مع تراجع ملعدل الوفيات، من خالل اجلدول رقم 

باإلضافة إىل معـدل النمـو    ، سنة  2005وتقديرات  1995و 1984بالشعبيات لتعدادي 
ـري إىل زيادة املعـدل حيـث ال  سنة تقريباً، يتبني أن االجتاه العام يش 20السنوي لفترة 
عما كـان عليـه يف    2005 - 1995منها تدىن معدل منو سكاا ما بني  6تظهر إالّ يف 
، بينما ثبت معدل النمو السكاين يف شعبيتني فقط ، وهـذا   1995 – 1984الفترة ما بني 
  .شعبية يغلب عليها طابع النمو السنوي لسكاا  23يعين أن هناك 

اليت تبني معدل النمو السكاين يف الشعبيات ما بـني  ) 20(ريطة رقم عن طريق اخل
ميكن تقسيم معدل النمو السكاين يف الشعبيات إىل أربع درجـات علـى    1995 – 1984

أن  1995 و 1984أساس القرب والبعد عن املعدل العام حيث تظهر أنه ما بـني عـامي   
الذي يعد منخفضـاً  و% 2.00 –% 1.00الشعبيات اليت معدل منو سكاا السنوي ما بني 

شعبيات فقط مثلتها طرابلس ، احلزام األخضر ، درنة ، أما اليت يتـراوح   3بلغ جمموعها 
شـعبية   19، فقد كان عـددها   %3.00 -% 2.00معدل منوها السكاين السنوي ما بني 

صـرباتة وصـرمان ، وبنغـازي ،    و، ومعدل منوها مرتفع هي املرج ، والنقاط اخلمس 
بطنان ، وغدامس ، وغريان ، واجلبل األخضر ، والزاوية ، ويفرن وجادو ، واجلفرة ، وال

والواحـات ،   ووادي الشاطئ ، واجلفارة ، وترهونة ومسالتة ، ومرزق ، واملرقـب ، 
  . ومصراتة ، وأجدابيا 

  )90(جدول رقم 
  2005وتقديرات  1995و  1984 لتعداديلكل شعبية % ومعدل النمو السنوي الليبيين  عدد السكان

  السنة
  الشعبية

% معدل النمو   2005   1995  1984
1984 –  1995  

% معدل النمو 
1995 –  2005  

  3.20  2.36  153302  116106  85903  البطنان
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  1.86  1.88  84768  68936  54648  درنة
  4.62  3.45  109359  58810  36435  القبة

  2.67  2.46  207854  152232  110953  الجبل األخضر
  2.46  2.27  123720  93171  69870  جالمر

  3.32  1.78  116110  77516  62337  الحزام األخضر
  2.58  2.35  685367  508502  377004  بنغازي
  4.32  2.97  190397  108139  72785  أجدابيا

  2.87  2.92  31188  22222  15074  الواحات
  3.77  3.77  56356  35091  20503  الكفرة
  4.23  3.32  178380  102885  65260  سرت
  2.82  2.62  48193  34576  24579  الجفرة
  2.84  2.85  73241  52368  35900  مرزق
  3.17  3.04  137307  93688  62355  سبها

  3.44  3.39  78744  51602  32325  وادي الحياة
  2.58  2.68  81863  59997  42248  وادي الشاطئ

  4.40  2.92  394522  220926  149794  مصراتة
  2.91  2.79  354823  251377  174056  المرقب
  3.17  3.14  83319  56890  37204  بني وليد

  2.75  2.71  316873  229593  161095  ترهونة ومسالتة
  3.30  3.13  290751   194526  127353  تاجوراء
  1.29  1.17  911643  793187  692759  طرابلس
  2.87  2.68  311211  221789  156215  الجفارة
  2.55  2.48  209972  156248  113556  الزاوية

  2.33  2.33  161345  123591  91885  صبراتة وصرمان
  2.52  2.46  222282  166067  121017  النقاط الخمس

  2.60  2.42  172316  127401  93445  غريان
  3.42  3.36  45002  29580  18645  مزدة

  2.74  2.56  126074  91468  65696  يفرن وجادو
  3.83  3.09  96710  59583  39314  نالوت
  2.34  2.41  19962  15280  11229  غدامس
  3.33  3.39  24602  16392  10271  غات

  2.80  2.40  6097556  4389739  3228713  المجموع
  . 23، ص  2003الكتاب اإلحصائي .  6، ص  2003إلى اإلحصاءات الحيوية  إعداد الباحث استناداً: المصدر                 

  .لباحث النسب من حساب ا                   
  )20(رقم خريطة 

  1995 – 1984معدل النمو السكاني في الشعبيات ما بين  
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  ) .90(الجدول رقم بيانات عمل الباحث استناداً إلى : المصدر 

بينما كان عدد الشعبيات اليت بلغ معدل منو سكاا درجة مرتفعة جداً تراوح ما بـني  
، وبين وليـد ،   تشعبيات هي سبها ، تاجوراء ، نالو 10ما جمموعه % 4.00 - 3.00%

سرت ، مزدة ، غات ، وادي احلياة ، الكفرة ، القبة ، فيما اليت معدل منوهـا السـنوي   
اليت توضـح  ) 21(شعبية ، ومن اخلريطة رقم  19كان عددها  %3.00 -% 2.00مـا بني 

يتبني أن الشعبيات املنخفضة النمو السنوي الـذي   ، النمو السكاين  للعامني املذكورين
طـرابلس ، ودرنـة ،   : شعبيتني فقط مها  2بلغ عددها % 2.00 -% 1.00بني  تراوح ما

 وصـل  %3.00 -% 2.00بينما اليت معدهلا السنوي لنمو السكان مرتفع تراوح ما بـني  
شعبية تشمل صرباتة وصرمان ، غدامس ، املـرج ، النقـاط اخلمـس ،     16عددها إىل 
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ل األخضر ، يفرن وجـادو ، ترهونـة   الزاوية ، وادي الشاطئ ، بنغازي ، غريان ، اجلب
  .ومسالتة ، اجلفرة ، مرزق ، الواحات ، اجلفارة ، املرقب 

  )21(خريطة رقم 
  2005 - 1995معدل النمو السكاني في الشعبيات ما بين  

  
  ) .90(الجدول رقم بيانات المصدر عمل الباحث استناداً إلى 

  
  

حركـة النمـو السـكاين يف     مما تقدم ميكن توضيح أن هناك تغرياً واضـحاً يف 
فمن خالل التصـنيفات    2005 – 1995 – 1984الشعبيات خالل الفترة ما بني السنوات 



 267

اليت مت اعتمادها أساساً لتقسيم مستوى النمو السكاين السنوي وفق اموعات يتـبني أن  
أـا  اليت اعتربت ب %2.00 -% 1.00اموعة األوىل اليت تراوح معدل منو سكاا ما بني 

 -% 2.01منخفضة النمو ، مث املرتفعة النمو السنوي للسكان وبلغ املعدل فيها مـا بـني   
، كما ظهـر  % 4.00 -% 3.0، واملرتفعة جداً يف منو سكاا الذي تراوح ما بني  3.00%

معدل جديد يعد أكثر ارتفاعاً مقارنة باملعدل األخري وباملعدل العام للنمـو السـكاين يف   
وهـي شـعبيات القبـة ،     %4.00شعبيات وزاد عن  4الذي جتاوزته  %2.8 ليبيا البالغ

  .أجدابيا، سرت ، مصراتة 
 %4.00كما يالحظ أن الشعبيات اليت جتاوز فيها معدل النمو السكاين السـنوي  

تتمتع بزيادة معدل املواليد اخلام فيها باستثناء شعبية القبة اليت يتراجع فيها معدل مواليدها 
قد يعين أن هناك هجرة حمتملة إليها من مناطق أخرى ، األمر الذي ساعد يف  اخلام ، مما

  .ارتفاع معدل النمو السنوي لثالث منها هي أجدابيا ، وسرت ، ومصراتة 
  :حاالت الزواج والطالق  االختالف في – 8 - 1 – 2 – 1 – 3

 تتوزع حاالت الزواج والطالق نسبياً حسب نسبة سكان كل شعبية إىل نسـبة 
الذي يوضح عـدد حـاالت الـزواج    ) 91(السكان ، ويظهر من خالل اجلدول رقم 

والطالق ونسبة كل منهما يف كل شعبية إىل إمجايل احلاالت يف ليبيا حيث يظهر تباينـها  
  .واختالفها للحالتني 

شـعبية ترتفـع    15بتتبع ما ورد يف اجلدول املذكور يتبني أن حاالت الزواج يف 
، حيث  2001عما كانت عليه سنة  2004منها من حاالت الزواج سنة نسبة ما متثله كل 

تتوزع جغرافياً على أجزاء البالد وتقل يف الشرق اليت متثلها القبة ، واحلزام األخضـر ،  
ويف اجلنوب ضمت هذه اموعة شـعبيات مـرزق ، سـبها ، وادي احليـاة ، وادي     

يف كل مـن مصـراتة ، واملرقـب ،    الشاطئ، وتتركز يف الشمال الغريب واجلبل الغريب 
الزاوية، صرباتة وصرمان ، النقاط اخلمس ، غريان ، مزدة ، نالوت ، غـدامس ، أمـا   

 16الشعبيات اليت تقل نسب ما متثله من حاالت زواج كالً على حدة فكـان عـددها   
شعبية توزعت على أرجاء البالد حيث ضمت يف الشمال الشرقي شـعبيات البطنـان ،   

  .جلبل األخضر، املرج ، بنغازي ودرنة ، وا
  

  )91(جدول رقم 
  2004و  2001عدد حاالت الزواج والطالق في الشعبيات ونسبتها إلى المجموع الكلي لسنتي 
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  السنة
  الشعبية

2001  2004  
من إجمالي %   زواج

  ليبيا 
من إجمالي %   طالق

  ليبيا
من إجمالي %   زواج

  ليبيا
من %   طالق

  إجمالي ليبيا
  5.28  94  2.72  1067  4.93  82  2.75  791  البطنان

  1.35  24  2.04  798  2.22  37  2.07  596  درنة
  2.36  42  1.60  626  1.92  32  0.88  254  القبة

  12.04  214  4.02  1573  11.31  188  4.74  1359  الجبل األخضر
  3.48  62  2.66  1041  3.85  64  2.92  837  المرج

  0.39  7  2.71  1061  0.30  5  1.74  501  الحزام األخضر
  5.85  104  10.85  4246  6.67  111  11.69  3353  بنغازي
  1.23  22  2.07  813  0.12  2  2.57  738  أجدابيا

  0.84  15  0.61  242  0.36  6  0.73  212  الواحات
  0.05  1  0.49  194  1.08  18  0.51  148  الكفرة
  1.18  21  1.86  728  1.68  28  2.15  618  سرت
  1.46  26  0.86  337  1.50  25  1.11  310  الجفرة
  0.78  14  0.98  386  2.10  35  0.93  267  مرزق
  7.76  138  1.90  744  6.67  111  1.80  517  سبها

  1.40  25  0.86  338  1.02  17  0.67  194  وادي الحياة
  0.78  14  1.32  517  1.92  31  1.30  373  وادي الشاطئ

  4.67  83  5.39  2108  4.99  83  4.66  1336  مصراتة
  1.80  32  5.58  2183  3.73  62  4.04  1160  المرقب
  2.75  49  1.03  405  1.20  20  1.32  379  بني وليد

  1.63  29  4.68  1831  3.00  50  5.12  1468  ترهونة ومسالتة
  28.64  509  22.12  8651  28.76  478  23.64  6767  *   طرابلس

  4.61  82  5.72  2239  2.52  42  6.05  1735  الجفارة
  2.30  41  3.80  1489  -  -  2.85  819  الزاوية

  2.58  46  3.58  1400  1.80  30  2.78  798  نصبراتة وصرما
  1.51  27  3.90  1529  1.44  24  2.96  851  النقاط الخمس

  0.67  12  2.32  911  1.14  19  2.13  612  غريان
  0.45  8  0.53  221  0.36  6  0.46  132  مزدة

  0.84  15  1.90  743  1.62  27  2.30  662  يفرن وجادو
  0.67  12  1.30  512  1.02  17  0.50  144  نالوت

  0.11  2  0.28  111  -  -  0.27  78  مسغدا
  0.39  7  0.15  61  0.72  12  0.28  82  غات

  100.0  1777  100.0  39105  100.0  1662  100.0  28661  المجموع
  .النسب من حساب الباحث .  16 - 14، ص   2004و.  14 - 12، ص  2003إعداد الباحث استناداً إلى اإلحصاءات الحيوية : المصدر    

  .إذ لم تكن قد استحدثت بعد وذلك للتوفيق  2001نظراً لعدم وجود األخيرة سنة  2004تم دمج بيانات طرابلس وتاجوراء لسنة  ) * (         

أما يف املنطقة الوسطى فكان ا شعبيات أجدابيا ، والواحات ، سرت ، واجلفرة، 
ات ، بينما وبين وليد ، ويف أقصى اجلنوب الشرقي كانت الكفرة ، ويف اجلنوب الغريب غ

املنطقة الغربية تركزت يف طرابلس ، اجلفارة ، ويفرن وجادو باجلبل الغريب ، ومن حيث 
،  %4.74، ويف اجلبل األخضـر   %23.64فقد بلغت يف طرابلس  2001النسبة املئوية سنة 
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فهي  2004، ويف سنة  %2.75، ويف البطنان  %6.05، ويف اجلفارة % 11.69ويف بنغازي 
  .على التوايل % 2.72، % 10.85، و% 4.02، و %22.12سها للشعبيات نف

متيزت نسب ما متثله كل شعبية من حاالت الطالق باخنفاض عدد تلك اليت ترتفع 
شعبية توزعت إقليمياً على أجزاء البالد فكانت يف املنطقـة الشـرقية    14فيها النسبة إىل 

ألخضر ، واملنطقة الوسطى مثلتها شعبيات البطنان ، والقبة ، واجلبل األخضر ، واحلزام ا
أجدابيا ، والواحات ، وبين وليد ، ويف اجلنوب شـعبيتا سـبها ، ووادي احليـاة ، ويف    
املنطقة الغربية كانت املرقب ، وطرابلس ، وصرباتة وصـرمان ، والنقـاط اخلمـس ،    

  .وجنوب اجلبل الغريب مزدة 
ثله كل منها من حاالت واليت تقل نسب ما مت 16توزعت الشعبيات البالغ عددها 

الطالق على املنطقة الشرقية ممثلة يف درنة ، املرج ، بنغازي ، ويف أقصى اجلنوب الشرقي 
الكفرة ، واملنطقة الوسطى سرت ، واجلفرة ، ويف اجلنوب مـرزق ، وسـبها ، ووادي   

، الشاطئ ، ويف الغرب مصراتة ، ترهونة ومسالتة ، وطرابلس ، ويف اجلبل الغريب غريان 
ويفرن وجادو ، ونالوت ، ويف أقصى اجلنوب الغريب كانت غات ، فيما مل ترد بيانـات  
عن الزاوية ، وغدامس ، وقد كانت نسب بعض الشعبيات مما متثله من حاالت الطـالق  

، ويف سبها وبنغازي لكل منهما  %28.76يف طرابلس  2004إىل اموع الكلي لليبيا سنة 
، ويف مصراتة بلغت النسبة  %4.93، ويف البطنان  %11.31 ، ويف اجلبل األخضر% 6.67
،  %7.76، ويف سبها  %28.64وصارت يف طرابلس  2004، وقد تغريت يف سنة  4.99%

، ويف مصـراتة   %5.28، ويف البطنان  %12.04، ويف اجلبل األخضر % 5.85ويف بنغازي 
4.67% .  

د حـاالت الـزواج   الذي يضم أرقام عـد ) 92(من خالل ما ورد يف اجلدول 
يظهـر   2004و  2001والطالق ومعدل اخلام يف األلف لكل منهما بالشعبيات لسـنيت  

بوضوح أن معدالت الزواج اخلام يف األلف آخذةً يف الزيادة على املسـتوى الـوطين ،   
، كمـا أن   2004يف األلف سـنة   6.64إىل  2001يف األلف سنة  5.40حيث تطور من 

 5شـعبية ، لكنـه تـدىن يف     26ذا املعدل متجه حنو النمو يف اجلدول يوضح أيضاً أن ه
شعبيات فقط ، حيث كان التراجع حمدوداً يف أغلبها ومل يبتعد عن املعدل الـوطين ممـا   

  . 2004و 2001جعله قريباً منه سواء عندما كان متخطياً له أو دونه للسنتني 
  

  ) 92(دول رقم ج
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  2004و  2001والمعدل الخام في األلف لسنتي عدد حاالت الزواج والطالق في الشعبيات 
  السنة

  الشعبية
2001  2004  

  معدل خام  طالق  معدل خام  زواج  معدل خام  طالق  معدل خام  زواج
  0.63  94  7.17  1067  0.59  82  5.70  791  البطنان
  0.28  24  9.62  798  0.47  37  7.62  596  درنة
  0.41  42  6.19  626  0.39  32  3.09  254  القبة

  1.06  214  7.83  1573  1.03  188  7.45  1359  ألخضرالجبل ا
  0.51  62  8.67  1041  0.58  64  7.62  837  المرج

  0.06  7  9.44  1061  0.04  5  4.89  501  الحزام األخضر
  0.15  104  6.43  4246  0.18  111  5.61  3353  بنغازي
  0.12  22  4.58  813  0.01  2  5.10  738  أجدابيا

  0.49  15  8.00  242  0.21  6  7.71  212  الواحات
  0.01  1  3.60  194  0.38  18  3.16  148  الكفرة
  0.12  21  4.36  728  0.20  28  4.44  618  سرت
  0.55  26  7.22  337  0.59  25  7.35  310  الجفرة
  0.19  14  5.43  386  0.66  35  5.06  267  مرزق
  1.01  138  5.64  744  0.94  111  4.41  517  سبها

  0.33  25  4.46  338  0.22  17  2.52  194  وادي الحياة
  0.17  14  6.49  517  0.42  31  5.13  373  وادي الشاطئ

  0.21  83  5.56  2108  0.26  83  4.25  1336  مصراتة
  0.09  32  6.40  2183  0.20  62  3.79  1160  المرقب
  0.60  49  5.03  405  0.27  20  5.28  379  بني وليد

  0.09  29  5.97  1831  0.18  50  5.28  1468  ترهونة ومسالتة
  0.43  509  7.36  8651  0.43  478  6.12  6767  *  طرابلس

  0.27  82  7.46  2239  0.15  42  6.42  1735  الجفارة
  0.20  41  7.32  1489  -  -  4.40  819  الزاوية

  0.29  46  8.92  1400  0.20  30  5.51  798  صبراتة وصرمان
  0.12  27  7.09  1529  0.12  24  4.31  851  النقاط الخمس

  0.07  12  5.46  911  0.12  19  4.04  612  غريان
  0.18  8  5.11  221  0.15  6  3.47  132  ةمزد

  0.12  15  6.10  743  0.24  27  6.00  662  يفرن وجادو
  0.13  12  5.56  512  0.21  17  1.81  144  نالوت
  0.10  2  5.69  111  -  -  4.31  78  غدامس
  0.29  7  2.57  61  0.57  12  3.90  82  غات
  0.30  1777  6.64  39105  0.31  1662  5.40  28661  ليبيا

  .من حساب الباحث  المعدل.  16 - 14، ص   2004و.  14 - 12، ص  2003إلى اإلحصاءات الحيوية  داد الباحث استناداًإع: المصدر    
  .إذ لم تكن قد استحدثت بعد وذلك للتوفيق  2001نظراً لعدم وجود األخيرة سنة  2004تم دمج بيانات طرابلس وتاجوراء لسنة )  * (          

فيها منو معدل حاالت الزواج اخلام فكان يف أقصـى مـا    أما الشعبيات اليت ظهر
يف األلف ، وجيـدر   7.62يف األلف بعد أن كان  9.62وصل إليه املعدل يف شعبية درنة 

ملعدل الزواج اخلـام كـان يف    2004و  2001التوضيح أن أعلى معدل زيادة بني سنيت 
ل سـجلته شـعبية يفـرن    يف األلف ، وأدىن معد 4.55شعبية احلزام األخضر ما مقداره 
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يف األلف لألربع سنوات ، يف حني تراوحت الزيادة يف بقية الشـعبيات   0.10وجادو بلغ 
  .بني الرقمني السابقني 

فيما يتعلق حباالت الطالق ومعدهلا اخلام يف األلف للمدة نفسها فإن ما يظهر من     
 حدود أو دون املعدل أيضاً أن الغالب على الشعبيات بقاء معدهلا يف) 92(خالل اجلدول 

يف األلف ، ومسجالً تراجعاً طفيفـاً   0.31حوايل  2001العام لليبيا الذي سجل يف عام 
يف األلف حيث يوضح اجلدول أن الشعبيات اليت زاد فيها معـدل   0.30إىل  2004سنة 

يف األلف يف بـين وليـد    0.33شعبية وبلغ مقدار الزيادة  12حاالت الطالق اخلام بلغت 
أقصى للزيادة  كحد .  

 15بلغ عدد الشعبيات اليت تقلص فيها معدل حاالت الطالق اخلام مـا جمموعـه   
 يف األلـف  0.66شعبية حيث وصل أقصى تراجع يف شعبية مرزق اليت كان معدله فيها 

يف األلـف ،   0.47إذ كان الفارق يف حـدود   2004يف األلف سنة  0.19إىل  2001سنة 
  .مات اإلدارية تراجع معدل الطالق اخلام فيها وهذا يعين أن نصف التقسي

جيدر بالذكر أن هناك شعبيتني بقى معدل الطالق اخلام ثابتاً فيهما لسنيت املقارنـة  
يف األلـف وشـعبية    0.43مها شعبية طرابلس اليت بلغ فيها املعدل  2004و  2001ما بني 

شعبيتني مل تكـن هلمـا    يف األلف ، كما أن هناك 0.12النقاط اخلمس اليت كان معدهلا 
عن حاالت الطالق ، ومها شعبية الزاوية وشعبية غدامس اللتني بلـغ   2001بيانات لسنة 

يف األلـف علـى    0.10يف األلف و 0.20ما مقدره  2004معدل الطالق اخلام فيهما سنة 
 التوايل ، هذا وجتدر اإلشارة إىل أن هناك شعبيات ينخفض فيها املعدل إىل مستوى متدن

يف األلف ، وما وصل إليـه يف الكفـرة    0.01ليصل إىل  2001داً كما يف أجدابيا سنة ج
يف األلف ،  0.07، ويف غريان  0.06يف األلف ، ويف سبها  0.01حيث سجل  2004سنة 

  . يف األلف  0.09ويف ترهونة ومسالتة ، واملرقب سجل لكل منهما 
االجتماعي القوية مع وجـود رغبـة   ميكن استنتاج أن اتمع اللييب يتميز برابطته 

أكيدة يف تكوين أسر جديدة ، يسند ذلك تطور منو معدل الزواج اخلـام سـواء علـى    
مستوى ليبيا أو بالنسبة للشعبيات تتشابه يف ذلك املدن الكبرية والصغرية والواقعة علـى  
 الساحل أو يف عمق الصحراء ، كما أن تدين ظاهرة الطالق تؤكد عدة معطيات منـها 
احملافظة على قدسية األسرة ، وعدم الرغبة يف تفكيكها ، والتمسـك ـا ، وتكـريس    
الرابطة االجتماعية بني األسر ، أيضاً فإن الوعي الثقايف والتعليمـي خبطـورة الطـالق    
والنتائج السيئة اليت تترتب على تفكك األسرة ، وضياع األبناء ، وتفشي الظواهر اهلدامة 
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اء جديدة على الدولـة مـن مرافـق األمـن ، ودور الرعايـة      للمجتمع ، وظهور أعب
االجتماعية، كل تلك أصبحت من األسباب اليت تقوي بقاء األسرة متماسكة بعيدة عـن  
الطالق ، هذا وميكن أيضاً أن يكون قانون الزواج والطالق قد حد من هذه الظـاهرة ،  

، وشجعت على الزواج ،  كل هذه العوامل واألسباب جمتمعة حدت من ظاهرة الطالق
بالرغم من تأخر السن الواضح إذ إن متوسط سن اإلجناب للنساء الليبيات يصل تقريباً  ((

  . )1( )) 2004سنة يف عام  31.8إىل 
  : مؤشراته واختالف المسكن تنوع  – 2 – 2 – 1 – 3

منـاطق ، وعلـى    7يقسم ليبيا إىل  1998التقسيم اإلداري املعمول به قبل سنة  
، علماً بـأن هـذه    2003 – 2002ساسه جاءت بيانات املسح االقتصادي واالجتماعي أ

  :املناطق تضم يف داخلها تقسيم الشعبيات املعمول به يف الوقت احلايل وذلك وفق اآليت 
تضم شعبيات البطنان ، ودرنة ، والقبة ، واجلبل األخضر ، : منطقة اجلبل األخضر  – 1

  .واملرج 
  .مشلت شعبييت واحلزام األخضر ، وبنغازي : ي منطقة بنغاز – 2
مجعت شعبيات أجدابيا ، الواحـات ، الكفـرة ، سـرت ،    : منطقة خليج سرت  – 3

  .اجلفرة، مصراتة ، بين وليد 
كونت من شعبيات املرقب ، وترهونة ومسـالتة ، وطـرابلس ،   : منطقة طرابلس  – 4

  .وتاجوراء ، واجلفارة 
  .شعبيات الزاوية ، وصرمان وصرباتة ، والنقاط اخلمس  وا: منطقة الزاوية  – 5
ألَّفت كل من شعبيات غريان ، يفـرن ، نـالوت ، مـزدة ،    : منطقة اجلبل الغريب  – 6

  .غدامس 
ضمت شعبيات سبها ، وادي الشاطئ ، وادي احليـاة ، مـرزق ،   : منطقة سبها  – 7

  . غات
، ونوع السكن الذي تشغله ،  توزيع األسر حسب املنطقة) 93(يتناول اجلدول رقم 
ملك ، إجيـار ، غـري   (وكيفية شغلها للمسكن ) حضر ، ريف(ونوع التجمع السكاين 

يوضح النسب املئوية ألنواع السـكن يف املنـاطق   ) 94(، وما ضمه اجلدول رقم ) ذلك
لكل منطقة مقارنة مع اموع الكلي للمساكن يف ليبيا ونسبة كل منط مـن   2003لسنة 

                                                
  . 4، ص  2004الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، اإلحصاءات الحيوية  - 1
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لسكن ، حيث يتبني أن منط السكن من نوع املرتل العريب هو السـائد يف كـل   أمناط ا
مـن جممـوع    %60.3املناطق سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية ، إذ ميثل ما نسـبته  

خلـيج   املساكـن يف ليبيا ، وتتركز معظم هذه النسبة يف منطقة طرابلس ، تليها منطقة
بل األخضر ، فالزاوية ، وأخـرياً اجلبل الغريب سرت ، مث منطقـة بنغازي ، فمنطقة اجل

أما من حيث امللكية فإنه يف ليبيا تشريع مينع ملكية أكثر من مرتل  .واحدة  وسبها بنسبة
لشخص واحد ، إذ ال يوجد مواطنون ميلكون منازل قصد تأجريها ، وهـذا يعـين أن   

املساكن بقصد االنتفـاع ،   املرتل هو ملك لصاحبه ، أو ملك للدولة اليت بإمكاا تأجري
مـن جممـوع   % 3.6أو يف شكل أقساط قصد التملك للمواطن ، ومل تزد نسبتها عـن  

، أما الـيت ال تقـع    %92.6املساكن يف ليبيا ، يف حني ترتفع نسبة املساكن املُملَّكَةُ إىل 
  .من إمجايل املساكن % 3.8ضمن التصنيفني السابقني فبلغت نسبتها حوايل 

وما وضحه الشكل البياين رقم ) 95(و) 94(بيانات الواردة يف اجلدولني أظهرت ال
أن توزيع نسب أنواع املساكن يف املناطق توضح أا يف منطقة اجلبل األخضر اليت ) 23(

من  %11.9ضمت شعبيات البطنان ، القبة ، اجلبل األخضر ، درنة ، املرج متثل ما نسبته 
من امـوع الكلـي،    %16.8مثلت الفيالَّت ما نسبته  جمموع املساكن يف البالد ، بينما

، بينما ترتفع فيها أمناط السكن غري اليت ذكـرت   %10.4، املنازل العربية  %8.3والشقق 
  .% 27.8ووصلت إىل 

ال خيتلف الوضع كثرياً يف منطقة بنغازي اليت تضم شعبييت بنغازي واحلزام األخضر، 
، وترتفع  %17.0ع الكلي ، فالفيالت بلغت نسبتها فقد بلغت نسب مساكنها إىل امو

بذلك حتتل الترتيب الثاين هلذا النمط من السـكن بعـد    وهي ، %31.0نسبة الشقق إىل 
، فيما تظهـر مسـاكن    %5.5، أما املنازل العربية فقدرت نسبتها حبوايل  منطقة طرابلس

يف حني يالحظ أن كل أنـواع  ،  %9.8إقامة غري األنواع الثالثة السابقة متثل نسبة بلغت 
السكن السابقة ترتفع نسبتها يف احلضر وتتراجع يف الريف ، وخباصة الشقق تنتشر الـيت  

  .بدرجة أكثر يف املدن 
  
  
  

  
  2003توزيع األسر حسب المنطقة ونوع المسكن والتجمع السكاني ونوع الملكية لسنة ) 93(دول رقم ج        
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  المنطقة

  
  نوع السكن

   ريف  حضر 
  مجموع  غير ذلك  إيجار  ملك   مجموع  غير ذلك  إيجار  ملك 

  
  

الجبل 
  األخضر

   

  2283  0  67   2216  19685  296   457  18932  )فيالَّ(دارة 
  194   0  0   194  13741  530   3897  9314  شقة

  13006  344    298  12364  38828  533   1771  36524  منزل عربي
  5211  745  368  4098  3205  1014   229  1962  غير ذلك
  20694    1089   733  18872  75459  2373   6354  66732  المجموع

  
  

  بنغازي

  3979           0  164  3815  18093  138   0  17955  )فيالَّ(دارة 
  106  0   0  106  52031  66   6882  44483  شقة

  3495   0  82   3413  24272  360    947  22965  منزل عربي
  733  574  0  159  2071  848   0  1223  غير ذلك
  8313                 574  246  7493  96467  2012   7829  86629  المجموع

  
  

  خليج سرت

  3497    0   0  3497  26145  570   669  24906  )فيالَّ(دارة 
  1280   148    0  1132  19446  1211   1823  16412  شقة

  14723   127   260  14336  65091  1166   591  63334  منزل عربي
  502  0  0  502  3738  934   951  1853  ذلك غير

  20002   275   260  19467  114420  3881   4034  106505  المجموع
  
  

  طرابلس

  1609   0   59  1550  38377  305   148  37924  )فيالَّ(دارة 
  384   0   0  384  59990  2055   2238  55697  شقة

  17920   66   206  17648  171792  3811   1963  166018  منزل عربي
  271  0  0  271  3163  537   732  1894  غير ذلك
  20184   66   265  19853  273322  6708   5081  261533  المجموع

  
  

  الزاوية

  2444   00  0   2444  6727  0   0  6727  )فيالَّ(دارة 
  715   0   0  715  5796  441   74  5282  شقة

  8615   91   0  8524  61425  499   645  60281  منزل عربي
  172  172  0  0  2079  1436   0  643  غير ذلك
  11946    263   0  11683  76028  2376   719  72933  المجموع

  
الجبل 
  الغربي

  536   0   0  536  4432  160   80  4192  )فيالَّ(دارة 
  285   66   73  146  3478  410   1732  1336  شقة

  21709   2262   954  18493  32034  3000   678  28356  منزل عربي
  856  727  0  129  2014  674   88  1252  غير ذلك
  23386   3055   1027  19304  41958  4244   2578  35136  المجموع

   
الشرارة 
  األولى
   
   

  438   0   0  438  2390  0   0  2390  )فيالَّ(دارة 
  2375   139   0  2236  8372  564   0  7808  شقة

  7469      488   231  6750  20294  1248   385  18661  منزل عربي
  3969  1323  92  2554  2237  603   206  1428  غير ذلك
  14251  1950    323  11978  33293  2415   591  30287  المجموع

  
  

  المجموع

  14786  0  290  14496  115849  1469  1354  113028  )فيالَّ(دارة 
  5339  353  73  4913  162855  5877  16646  140332  شقة

  86937  3378  2031  81528  413736  10617  6980  396139  منزل عربي
  11714  3541  460  7713  18507  6046  2206  10255  غير ذلك
  118776  7272  2854  108650  710947  24009  27186  659752  المجموع

  . 48، الجزء األول ، الخصائص الديموغرافية ، ص  2003 – 2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، المسح االقتصادي واالجتماعي : المصدر    
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أخذ منطقة خليج سرت اليت كانت تشمل كل من شعبيات أجدابيا ، الواحات، ت
سرت ، الكفرة ، اجلفرة ، مصراتة ، بين وليد ، نصيبها من جمموع املساكن الكلي بنسبة 

، %12.3، ونسبة الشقق  %22.7توزعت حبيث وصلت نسبة الفيالّت إىل  ،% 16.2بلغت 
، وغري ذلك من املساكن كانت نسبتهم  %16.0 وبلغت نسبة ساكين املرتل العريب حوايل

14.0%  .  
  ) 94(جدول رقم 

  2003سنة  للمساكن في ليبيا مع المجموع الكليكل منطقة مقارنة مع التوزيع النسبي ألنواع السكن في المناطق 
منطقة من %   ما يمثله نوع السكن في كل منطقة إلى مجموع المساكن في ليبيا %   المنطقة

  غير ذلك  منزل عربي  شقة  )فيالَّ(دارة  كليالمجموع ال
  11.58    27.84  10.35  8.30  16.81  الجبل األخضر 

  12.62  9.27  5.54  30.99  16.89  بنغازي
  16.20  14.02  15.94  12.32  22.69  خليج سرت

  35.37  11.36  37.89  35.89  30.60  طرابلس
  10.60  7.44  13.98  3.87  7.02  الزاوية

  7.87  9.49  10.73  2.23  3.80  الجبل الغربي
  5.73  20.35  5.54  6.38  2.16  سبها

    100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع
  3.64  60.34  20.27  15.74  كل نوع في ليبيا%   100.0

  ) .93(من عمل الباحث استناداً إلى الجدول رقم : المصدر    

ابلس ، تضم شعبيات منطقة طرابلس كالً من املرقب ، ترهونة ومسالتة ،  طـر 
تاجوراء ، اجلفارة ، هي جتمع أكرب نسبة من جمموع املساكن بأنواعها يف ليبيـا حيـث   

من نوع الفيالّت،  %30.6منها توزعت حسب األنواع ، منها % 35.4كان ا ما نسبته 
، فيما سيطرت نسبة املنازل العربية على منط السكن السائد  %36.0وكانت نسبة الشقق 
، أما األنواع األخرى غـري مـا    %38.0ابلس ووصلت إىل حوايل يف شعبيات منطقة طر

  .% 11.4ذكر فقد كانت نسبتها 
ضمت منطقة الزاوية شعبيات الزاوية ، صرباتة وصرمان ، النقاط اخلمـس الـيت   
تعددت فيها أمناط السكن كغريها وتباينت فيها نسبة كل نوع منـها ، فبلغـت نسـبة    

، وووصلت نسبة املنازل العربية إىل  %4.0نت نسبتها ، والشقق كا %7.0الفيالّت حوايل 
، فيما شكل جممـوع املسـاكن يف   % 7.4، ومل تتجاوز األمناط األخرى  %14.0حوايل 

  .من جمموع املساكن يف ليبيا  %10.6شعبية الزاوية نسبة 
تنخفض نسبة املساكن املوجودة يف منطقة اجلبل الغريب اليت ضمت شعبيات غريان، 

دو ، نالوت ، غدامس ،  مزدة ، حيث تصل نسبة ما متثله إىل جمموع مساكن يفرن وجا
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، بينما توجد ا مساكن إمجايل نسبها من اموع العام بلغـت يف   %8.0البالد حوايل 
، واألمناط األخـرى حـوايل    %10.7، واملنازل العربية % 2.2، والشقق  %3.8الفيالّت 

9.5% .  
شعبيات سبها ، مرزق ، وادي الشاطئ ، وادي احلياة، متثل منطقة سبها اليت مجعت 

غات ، أقل نسبة موع املساكن على مستوى ليبيا نظراً لتدين ما متثله مـن سـكان ،   
، ومثلـت   %2.2، بلغت نسب الفيالّت فيها % 5.7فكانت نسبة أنواع مساكنها حوايل 

، وأمناط أخرى  %5.5 ، واملرتل العريب كانت نسبته يف منطقة سبها حوايل %6.4الشقق 
  .% 20.7من املساكن بلغت نسبتها حوايل 

  )23(شكل رقم 
  2003ألنواع السكن في كل منطقة لسنة  النسبي تمثيل التوزيع 
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  ) .93(مل الباحث بالرجوع إلى الجدول رقم ع: المصدر     

التوزيع النسـيب ألنـواع   الذي يوضح ) 95(من خالل ما ورد يف اجلدول رقم 
والتمثيل البياين  2003السكن حسب كل منطقة ونسبة املساكن يف احلضر والريف لسنة 

يتبني أن املساكن من نوع املرتل العريب هي السائدة ، غـري  ) 24(املتمثل يف الشكل رقم 
أا ختتلف من منطقة إىل أخرى حيث تتحكم يف نوع املسكن السائد عدة عوامل ختتلف 

ن حيث طبيعة املكان ، والظروف االجتماعية ، والثقافة السائدة ، والطبيعية البيئيـة ،  م
واإلمكانات االقتصادية ، ففي منطقة اجلبل الغريب ترتفع نسبة هذا النمط إذ وصـلت إىل  

من جمموع املساكن اليت تنشر يف منطقة اجلبل الغريب ، يف حني تأيت الفيالَّت يف  82.24%
، بينما مشلت أمناط أخرى من السكن  %5.75، ومثلت الشقق % 7.60نية بنسبة املرتبة الثا
، أما معظم مساكن اجلبل الغريب فتنتشر يف اجلهات احلضرية وبلغـت   %4.39ما نسبته 

  . %35.78، ويف الريف كانت النسبة  %64.21نسبتها 
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  ) 95(جدول رقم 
    2003مساكن في الحضر والريف لسنة التوزيع النسبي ألنواع السكن حسب كل منطقة ونسبة ال

  %    نوع السكن في كل منطقة  %    المنطقة
  ريف  حضر  غير ذلك  منزل عربي  شقة  )فيالَّ(دارة

  21.52  78.47  8.75  53.90  14.49  22.84  الجبل األخضر 

  7.93  92.06  2.67  26.50  49.75  21.06  بنغازي

  14.88  85.11  3.15  59.37  15.41  22.05  خليج سرت

  6.87  93.12  3.15  64.63  20.56  13.62  طرابلس

  13.57  86.42  2.55  79.61  7.40  10.42  الزاوية

  35.78  64.21  4.39  82.24  5.75  7.60  الجبل الغربي

  29.97  70.02  13.05  58.39  22.60  5.94  سبها

  14.31  85.68  3.64  60.34  20.27  15.74  ليبيا

  ) .93(لى الجدول رقم من عمل الباحث استناداً إ: المصدر         

  
  

  )24(شكل رقم 
  2003ألنواع السكن في كل منطقة ونسبة المساكن في الحضر والريف لسنة النسبي تمثيل التوزيع  
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  ) .95(عمل الباحث بالرجوع إلى الجدول رقم : المصدر      

% 58.39فاملرتل العريب مثـل   يتغري ما متثله أمناط السكن السائد يف منطقة سبها ،
، وتركزت معظم املسـاكن  % 6.0، ومل متثل الفيالَّت إالَّ  %22.6تاله منط الشقق بنسبة 

  .% 30.0، ومل يتجاوز ما موجود منها يف الريف  %70.0يف احلضر بنسبة 
ختتلف نسبة نوعية السكن املوجود يف منطقة الزاوية عما سبقها حيث ساد املرتل 

،  %10.4، كما يظهر ارتفاع يف نسـبة الفـيالَّت ووصـلت إىل     %79.7بة العريب بنس
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عن سبها ، حيث تكثر أمناط السـكن السـابقة يف    %7.4وزادت نسبة الشقق فيها إىل 
  . %13.6، وكانت يف الريف  %86.4احلضر ومثلت 

، وتأخذ الشـقق   %64.6يرتفع يف منطقة طرابلس منط املرتل العريب إىل ما نسبته 
، كمـا يالحـظ    %13.6، وشكلت الفيالَّت ما نسبته  %20.6الترتيب الثاين بنسبة هنا 

سيادة الطابع احلضري على شعبيات منطقة طرابلس حيث ترتفع نسبة املساكن يف هـذا  
  .% 7.0وال تتجاوز يف الريف  %93.1النوع من التجمعات إىل 

، إذ يالحـظ   يظهر االختالف واضحاً يف نوعية املساكن يف منطقة خليج سرت
،  %15.4من جمموع مسـاكنها ، وكونـت الشـقق     %22.0ارتفاع نسبة الفيالَّت إىل 

، ومل تتجاوز غري مـا ذكـر    %64.6وسيطر نوع املرتل العريب على السائد متمثالً نسبة 
يف اجلهـات   %15.0منها تقع يف احلضر ، وتنتشـر   %85.1، كما أن املالحظ أن  3.1%

  .الريفية من املنطقة 
يف منطقة بنغازي يتباين توزيع نسب أمناط السكن أكثر من غريها من املنـاطق ،  

، وترتفع نسبة الشقق مقارنة ببـاقي   %26.5حيث يالحظ تراجع نسبة املرتل العريب إىل 
، ويسجل نوع السكن املتمثل يف  %49.8املناطق وحسب نسبة كل نوع من السكن إىل 

، فيما شكل غري مـا ذكـر    %21.8اطق الذي وصل إىل الفيالَّت الترتيب الثالث بني املن
، يف  %92.1، ويالحظ ارتفاع نسبة املنازل احلضرية بأنواعها إذ شكلت حـوايل   2.8%

  . %8.0الوقت الذي مل تتجاوز فيه مساكن الريف نسبة 
ما تتميز به نسب توزيع املساكن حسب نوعيتها يف شـعبيات منطقـة اجلبـل    

باقي شعبيات املناطق األخرى حيث يظهر عليها التعـادل يف  األخضر هو اختالفها عن 
، والشـقق   %23.0، وكانت نسـبة الفـيالَّت    %54.0منط السكن، فاملرتل العريب مثل 

، أما من حيـث   %8.8، غري أن نسبة غري ما ذكر ترتفع قليالً إىل  %14.5كونت نسبة 
  .% 21.5و  %78.5ظاهريت احلضر والريف فكانت نسبتامها على التوايل 

عند احلديث عن الطريقة اليت يشغل ا السكان منازهلم فقد سبقت اإلشـارة إىل   
أن متلك مساكن من قبل أشخاص قصد تأجريها أمر مينعه القانون باستثناء بعض الفئات 
اليت أجاز هلا القيام بذلك ويف أضيق احلدود كما يف الطـالب الدارسـني باخلـارج ،    

عاملني بالسلك الدبلوماسي أو يف الشركات اململوكة للدولـة أو  وموظفي الدولة سواء ال
املشاركة فيها باخلارج ، هذه الفئات ميكنها تأجري بيوا أثناء وجودها يف اخلارج ، ومينع 
عمن سواها، كما تقوم الدولة بالتأجري للمواطن سواء بقصد التملك ، أو أن متتلك جهة 

  .رمزية ملوظفيها  رمسية منازل وتتوىل إجيارها مببالغ



 279

التوزيع النسيب لكيفية شغل املسكن يف كل منطقة لسـنة  ) 96(يظهر اجلدول رقم 
، فغالبية من الليبيني املقيمني باملساكن هي ملك هلم حيث بلغت نسـبة املـالكني    2003
 %96.2، أما على مستوى املناطق فإن نسبة التملك ترتفع يف منطقة الزاويـة إىل   92.6%

،  %96.0املساكن ، ويف منطقة طرابلس وصلت نسبة من ميلكون املسـاكن   من جمموع
يف مـنطقيت  % 89.8و %89.0، وتراجعـت إىل   %93.7وكانت يف منطقة خليج سرت 

على % 89.0و %83.3بنغازي واجلبل األخضر على التوايل ، مث يف اجلبل الغريب وسبها إىل 
  .التوايل 

  )96(جدول رقم 
  2003ة شغل المسكن في كل منطقة سنة التوزيع النسبي لكيفي

  كيفية شغل المسكن في كل منطقة%   المنطقة
  غير ذلك   إيجار  ملك 

  3.60  7.37  89.02  الجبل األخضر 
  2.46  7.70  89.82  بنغازي

  3.09  3.19  93.71  خليج سرت
  2.30  1.82  95.87  طرابلس
  2.99  0.81  96.18  الزاوية

  11.17  5.51  83.31  الجبل الغربي
  9.18  1.92  88.89  سبها
  3.77  3.62  92.60  ليبيا

  ) .93(من عمل الباحث استناداً إلى الجدول رقم : المصدر                     
اليت تبني التوزيـع ،   ) 22(أيضاً واخلريطة رقم ) 96(يتبني من خالل اجلدول رقم 

عن بقية املنـاطق   النسيب لكيفية شغل املسكن أن هناك مناطق ختتلف فيها أمناط السكن
ففي منطقيت سبها واجلبل الغريب ترتفع نسبة أنواع السكن غري اليت عرفت يف ليبيا ، هذه 
األمناط من السكن ميكن أن تكون بيوتاً خاصة بطبيعة البيئة الصحراوية كما يف منطقـة  

  اجلبل سبها ، أو بشكل البيئة اجلبلية توافق احلياة يف اجلبل حيث بلغت النسبة يف منطقـة 
، يف حني أن املعدل الوطين مل يتجـاوز   %9.2وأقل منها يف منطقة سبها % 11.2الغريب 

من جمموع الليبيني الذين يقيمون يف بيوت ، بينما تقترب قليالً من املعـدل العـام   % 3.8
على التوايل ، وتقل عـن   %3.1و %3.6نسبة منطقيت اجلبل األخضر وخليج سرت وبلغتا 

   .ملناطق طرابلس و بنغازي و الزاوية على التوايل % 3.0و% 2.5و% 2.3املعدل لتصبح 
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  2003النسبة المئوية لكيفية شغل المسكن حسب المناطق والمقسمة إلى شعبيات سنة  )22(خريطة رقم 

  
  ) .96(عمل الباحث استناداً إلى بيانات الجدول رقم : المصدر   

يوت مؤجرة من منطقة إىل أخـرى ،   بينما ختتلف كثرياً نسب الذين يقيمون يف ب
، إذ تـدنت يف منطقـة    %3.6حيث تراجعت كثرياً على املستوى العام للبالد الذي بلغ 

، % 7.7، فيما ارتفعت بتطرف عن املعدل العام فتصل يف بنغـازي إىل  % 1.0الزاوية إىل 
فيما  ،% 3.2، واقتربت يف خليج سرت من املعدل وكانت  %7.4ويف اجلبل األخضر إىل 

  .يف منطقيت طرابلس وسبها على التوايل % 1.9و% 1.8قلت عنه وبلغت 
مما سبق يتبني أن معظم املساكن تتركز يف املنطقة الشمالية الغربية واجلبل الغريب ، 

،  %23.2، فيما بلغت نسبة املساكن يف املنطقة الشـرقية   %51.7حيث ضمت ما نسبته 
متمشية يف ذلـك   %5.7كانت نسبتها يف اجلنوب ، و %16.2ويف املنطقة الوسطى نسبة 
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يعطي توضـيحاً أكثـر   ) 25(مع التوزيع السكاين ودرجة تركزه ، والشكل البياين رقم 
  . 2003لنسب كيفية شغل املسكن يف ليبيا حسب املناطق لسنة 

  2003تمثيل التوزيع النسبي لكيفية شغل المسكن في كل منطقة سنة   )25(شكل رقم 
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  ) .96(عمل الباحث بالرجوع إلى الجدول رقم : المصدر            

  :الحاجة المستقبلية من المساكن  - 3 – 2 – 1 – 3
مدى حاجة ليبيا للمساكن وقدرت االحتياجات املطلوبة مـا   1996ظهر يف سنة 

ع املسكن، وحدة سكنية موزعة حسب نو 495000ما جمموعه  2010 – 1996بني عامي 
علـى   261718، والشـقق   37672وحدة ، والفيالَّت  196289فاملنازل مطلوب منها 

 300 – 200هكتار ، تتوزع يف وحدات مسـاحتها   18464مساحة إمجالية تقدر حبوايل 
لضـواحي طـرابلس ،    2متر 400 – 300يف الضواحي املركزية ، وأخرى مبساحة  2متر

يف ضواحي املدن املتوسطة احلجـم مثـل سـرت    وبنغازي ، وأخرى باملساحة نفسها 
 2متر 500 – 400وكذلك بناء وحدات سكنية مساحتها ما بني ،، الزاوية  ، سبهاأجدابيا

يقترح بناء وحدات سكنية تزيد مساحتها ويف املدن الصغرية كصرباتة ، ترهونة ، هون ، 
األراضـي   خـارج  واقعةهذه املساحات يف املناطق الريفية على أن تكون  2متر 500عن 

  . )1(الزراعة
  
  
  

                                                
، ) هابيتات(نمية اإلسكانية في ليبيا ، تقرير مقدم لمؤتمر األمم المتحدة الثاني حول التجمعات السكانية التجمعات البشرية والت - 1

  . 41، ص  1996يونيو  14 – 3استنبول من 
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على ضرورة توفري متطلبـات   2025 – 2000املخطط الطبيعي الطويل املدى  شدد
األسرة الليبية اليت تسعى إىل العيش يف مساكن ذات مستوى رفيع ، فقد اقترح توفري مـا  

مـرتل ،   215384وحدة سكنية متثلت يف املرتل العريب بعدد قـدره   5439000جمموعه 
هكتار تعتمـد   20257شقة تتوزع على مساحة إمجالية قدرها  287723وفيالَّ ،  41335و

املعطيات نفسها يف التقرير السابق ، حيث أشار التقرير إىل أن الكثافة السكانية اإلمجالية 
ختتلف بني املدن اليت بلغت يف طرابلس ، وبنغازي ، ودرنة ، والبيضـاء ، وغريـان ،   

هكتـار كـاملرج ،   /نسمة 100ويف بعض املدن املتوسطة  هكتار ،/نسمة 130واخلمس 
وأجدابيا ، وسبها ، والزاوية ، وسرت ، ومدن ثالثة صغرية احلجم كصرباتة ، وترهونة ، 

  .هكتار/نسمة 70وهون ، وودان ، ومرزق كثافتها 
تعد مستويات الكثافة هذه منخفضة للغاية إذا ما قورنـت بالكثافـة السـكانية    

، وصفاقس ، والقريوان ، ووهران ، ) العاصمة(غرب العريب مثل تونس لعواصم ومدن امل
والدار البيضاء ، وفاس وغريها من املدن األخرى اليت تتجاوز يف بعض األحيان ضـعفي  

  . )1( األرقام الليبية املذكورة
وقد أشارت إحدى الدراسات اليت أجريت على حال السكن وحتديـد الـدليل   

أفـراد كمعـدل    6بني الشعبيات إىل اعتبار األسرة املكونة من القياسي للتفاوت السكين 
، ويتبني مـن  .... غرف  3وطين حلجم األسرة اليت يقيم أفرادها يف مسكن مكون من 

خالل تلك الدراسة أن شعبية مرزق لديها أعلى نسبة من األسر املعيشية اليت تعيش حالة 
الشعبية تقع يف خانة السكن املنخفض من األسر يف تلك  %42السكن املتدين ، إذ إن حنو 

جداً ، تليها يف ذلك شعبيات املرج ، واجلفرة ، ووادي احلياة ، وغات ، إذ بلغت نسـبة  
لكل منها ، بينما تضاءلت نسبة األسر الـيت   %30األسر اليت متلك سكناً متدنياً إىل حنو 

، مث بين وليد  %3.4تعيش يف حالة سكن منخفض جداً ، حيث تأيت شعبية سرت بنسبة 
، وقـد   %10.6، وصـرباتة وصـرمان    %8.11، والزاوية  %8والنقاط اخلمس  ،% 7.2

أظهرت نتائج النموذج القياسي أن شعبية طرابلس تضم أكرب عدد من األسر املعيشية اليت 
أسـرة يعيشـون ذلـك     120621تعيش حالة السكن املنخفض جداً ، إذ إنه من أصل 

 %26أسرة تعيش يف أطراف شعبية طرابلس تشكل  30891هناك  املستوى املتدين يف ليبيا
                                                

، إعداد مصلحة التخطيط العمراني بالتعاون  2025 – 200اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، المخطط الطبيعي طويل المدى  – 1
  . 106 – 105، ص  2000، ) هابيتات(امج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع برن
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 13من جمموع األسر متثـل   %11من اموع الكلي ، تلتها يف ذلك شعبية بنغازي بنسبة 
 4790، وشعبية اجلبل األخضـر   %4آالف أسرة نسبتها  5ألف أسرة ، وشعبية املرقب 

، وجتدر اإلشـارة إىل أن   %3.7أسرة بنسبة  4434، وشعبية مصراتة  %3.9أسرة بنسبة 
شدة التفاوت اجلغرايف بني األسر املعيشية املصنفة يف درجة إشباع سكين منخفضة جداً ، 
أعلى مما هي عليه بالنسبة لتفاوت األسر ذات درجة اإلشـباع املرتفعـة جـداً ، إذ إن    

 من األسر يف شعبية مرزق ، وبـني  %42تفاوت نسب اإلشباع تقع بني حد أعلى قدره 
  . )1( من جمموع األسر كما هو يف شعبية سرت %3.4حد أدىن ال يتجاوز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 71 – 69، مرجع سابق ، ص  2002، التقرير الوطني للتنمية البشرية اللجنة الشعبية العامة للتخطيط   - 1
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  :التباين في الخدمات  - 1 – 2 – 3
تتعدد اخلدمات اليت تقدمها الدولة لسكاا وتتنوع حسب حاجتهم هلا ومـدى  

مطلوب تلبية تلك اخلدمات يتوقف على إمكانات الدولة واستعدادها للقيام بتوفري ما هو 
منها من موارد مادية سواء العوامل املادية كاملالية ، واملعدات ، واألدوات املستخدمة يف 
التنفيذ، أو البشرية يف صورة كوادر مؤهلة تتوىل اإلشراف ، والتنفيذ للخروج بأفضـل  

  .النتائج ويف أقصر مدة 
مسـتوياته   من أهم اخلدمات اليت تقدم للمواطنني تتمثل يف قطاع التعليم مبختلف 

وجماالته وختصصاته الذي تعتمد عليه مجيع القطاعات يف اتمع مهما كانـت أمهيتـها   
ومستواها ، فمن املدرسة أو اجلامعة أو املعهد خترج الصفوف املؤهلة اليت تقود البالد حنو 
التقدم والرقي ، غري أنه قد تكون هناك عوائق أو عوامل حتد من انتشـاره أو وصـوله   

ما ميكن أن يكون عليه هنا أو هناك ، مما خيلق تفاوتاً وتبايناً بني بعض من جهات بأفضل 
البالد الذي تسعي الدراسة للبحث عنه واخلوض فيه ، وحماولة معرفة أسبابه ، والسـعي  
للوصول إىل حقيقته قصد وضع احللول الناجعة واالقتراحات اليت ميكـن أن تسـاهم يف   

  .والعمل للتغلب عليها  وضع حد ألي ظاهرة قد تكتشف
كما أن قطاع الصحة يعد األساس الثاين الذي يكمل املسرية حنو بناء جمتمع متعلم 
متدرب الئقاً صحياً سليماً معاىف ميكنه أن يبدع ، ويليب حاجة مواطنيـه وينفـذ هلـم    
متطلبام ، فالغاية هنا كشف ما مت الوصول إليه من خدمات يف جمال الصـحة إقليميـاً   

لتعرف على أماكن القصور واخللل لتفاديها وإظهار مواطن النقص إلكماله ، وتوضـيح  ل
  .اخلطأ ليتم وضع الصواب مكانه 

  :الخدمات التعليمية  - 1 – 1 – 2 – 3
ليس هذا جمال استعراض ما مت تنفيذه ، بل السعي لوضع مقارنة بني الشـعبيات    

فة الفارق بني ما قدمته التنمية البشرية للوقوف على أماكن النقص واخللل ، والسعي ملعر
هلذه املنطقة أو تلك ، ووضع اليد على أماكن النقص والقصـور ، وإظهـار الفـوارق    
والتباين بني التقسيمات اإلدارية ، وإبراز نتائج التنمية اليت شهدا ليبيا إقليميـاً ومـدى   

  .حتقيقها لألهداف اليت سعت إىل حتقيقها 
تلميذاً وتلميـذة ، و   1111786يذ يف مرحلة التعليم األساسي بلغت أعداد التالم 

 2005 – 2004و  2004 – 2003تلميذاً وتلميذة خالل العـامني الدراسـيني    1082347
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ويظـهر التراجـع امللحوظ يف إمجايل عدد التالميذ هلذه املرحلـة إذ بلـغ الفـارق يف    
 تراجع معدل املواليد يف أوائل تلميذاً وتلميذة الذي ميكن إرجاع سببه إىل 29439حدود 

 1997هم من مواليـد   2004 – 2003التسعينيات ، فامللتحقون بالدراسة للعام الدراسي 
و  1996يف األلـف سـنة    20.0يف األلف بعد أن كان  18.3اليت بلغ فيها معدل املواليد 

عـدد   ، وهذا ما يفسر تراجع 1994يف األلف سنة  23.0، و  1995يف األلف سنة  20.2
الدارسني مبرحلة التعليم األساسي ، كما أن هناك فاقداً يف عدد التالميذ حيـدث داخـل   
هذه املرحلة ، أي أم يتركون مقاعد الدراسة قبل إكمال دراستهم هلا، كما أن عـدداً  
منهم أخذ بالتوجه إىل املدارس اخلاصة اليت مل تشملها هذه البيانات نظراً لعدم توفرهـا  

  .بشكل دقيق 
  : التعليم األساسي والمتوسط الملتحقون بالدراسة في  - 1 - 1 – 1 – 2 – 3

يبين واقع الشعبيات أن هناك تراجعاً يف عدد تالميذ معظمها كما يبـين ذلـك   
شعبية أمهها أجدابيا ، وطـرابلس ، واملرقـب ،    21اليت بلغ عددها ) 97(اجلدول رقم 

التة ، وادي الشاطئ ، والكفرة ، واجلفارة ، وبـين  والبطنان ، وتاجوراء ، وترهونة ومس
وليد ، وغريان ، ونالوت ، وشعبية مزدة ، باإلضافة إىل جمموعة أخرى من الشـعبيات  

  . تلميذ  600اليت قلت فيها أعداد التالميذ عن 
شـعبية   11كما حدث يف بعض الشعبيات زيادة يف عدد التالميذ كان جمموعها 

ي ، ودرنة ، واجلبل األخضر ، وسرت ، والنقاط اخلمـس ،  تركزت يف شعبيات بنغاز
  .والقبة ، وغريها من الشعبيات اليت شهدت معدل زيادة يقل عما سبق 

من  %19.6تلميذاً وتلميذة يشكلون  1111786بلغ جمموع تالميذ التعليم األساسي 
طرابلس   تركز جلُّهم يف شعبيات 2004 – 2003جمموع سكان ليبيا خالل العام الدراسي 

، وتاجوراء ، وترهونة ومسالتة ، أمـا علـى مسـتوى     وبنغازي ، واملرقب ، ومصراتة
الشعبيات فإن نسبة ما يشكله التالميذ إىل كل شعبية على حدة يشكل تبايناً يف النسبة ما 

  . بني الصعود واهلبوط قرباً وبعداً من املعدل الوطين 
ة ما مثله تالميذها إىل جمموع سكاا عـن  ظهرت جمموعة من الشعبيات قلَّت فيها نسب 

املعدل الوطين ، ووصل إىل أدناه يف شعبية نالوت ، وأجدابيا ، وبـين وليـد ، ويفـرن    
باإلضافة إىل جمموعة أخرى اقتربت من املعدل الوطين العام ، مـن   ،وجادو ، واجلفارة 

كمـا يف   اسـكا  جهة أخرى يالحظ وجود شعبيات ارتفعت فيها نسبة تالميذها إىل
 شعبية درنة ، واجلبل األخضر ، وبنسب حمدودة يف بعض الشعبيات األخرى ، يف الوقت
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الذي ظهر فيه بشكل عام تراجع نسبة التالميذ يف التعليم األساسي سواء إىل نسبة سكان 
  .ليبيا بصفة عامة أو لكل شعبية على حدة للعامني املذكورين 

  األساسي بالشعبياتالتعليم عدد تالميذ  )97(جدول رقم 
    2004 – 2003لمجموع التالميذ في ليبيا   ونسبتهم

  %العدد و     
  

  الشعبية

  تالميذ   
  في الشعبية

لسكان % 
  الشعبية

لمجموع % 
التالميذ في 

  ليبيا  

  %العدد و     
  

  الشعبية

  تالميذ   
  في الشعبية

لسكان % 
  الشعبية

لمجموع % 
  التالميذ في ليبيا  

  5.75  17.73  63935  مصراتة  3.08  23.74  34315  البطنان
  6.64  22.49  73844  المرقب  1.43  19.59  15909  درنة
  1.28  18.52  14339  بني وليد  1.45  17.27  16223  القبة

  5.32  22.15  59158  تاجوراء  3.47  19.87  38599  الجبل األخضر
  14.11  17.77  156974  طرابلس    2.26  21.61  25143  المرج

  4.70  18.09  52355  الجفارة  2.04  20.86  22717  رالحزام األخض
  3.43  19.37  38210  الزاوية  10.57  18.45  117584  بنغازي
  2.51  18.29  27908  صبراتة وصرمان  3.49  23.39  38802  أجدابيا

  3.32  17.70  36994  النقاط الخمس  0.61  23.48  6872  الواحات
  2.76  19.07  30794  غريان  1.04  22.57  11609  الكفرة
  0.75  20.35  8441  مزدة  2.72  19.33  30244  سرت
  1.86  17.60  20717  يفرن وجادو  0.88  21.85  9860  الجفرة
  1.30  16.74  14538  نالوت  1.49  24.12  16580  مرزق
  0.34  19.97  3796  غدامس  2.57  22.62  28647  سبها

  0.53  26.07  5928  غات  1.40  21.52  15625  وادي الحياة
  100.0  19.56  1111786  ليبيا  1.55  22.32  17237  وادي الشاطئ

    5.20  19.54  57883  ترهونة ومسالتة
  . 26 – 25ص  2004 – 2003للعام الدراسي  المركز الوطني لتخطيط التعليم ، مؤشرات إحصائية للتعليم األساسي : المصدر  

بتتبع واقع التعليم ملرحلة التعليم املتوسط اليت ميثلـها هنـا طـالب الثانويـات     
، ومـن   2004 – 2003لتخصصية بالشعبيات ملرحلة التعليم الثانوي التخصصي للعامني ا

يالحظ هنا يف عدد طالب الثانويات التخصصية هو الزيـادة سـواء   ) 98(اجلدول رقم 
من جمموع سكان ليبيا يف العام الدراسي % 4.43على مستوى البالد حيث بلغت نسبتهم 

يات اليت بلغ جمموع الشعبيات اليت حدثت فيهـا  ، أو على مستوى الشعب 2004 – 2003
، وتدنت األعداد يف شعبيتني مها صرباتة وصرمان بفارق  32شعبية من جمموع  30زيادة 

  .طالباً وطالبة  229طالباً وطالبة ، شعبية أجدابيا بفارق وصل إىل  343بلغ 
رقـب ،  تركز عدد الطالب هلذه املرحلة يف شعبيات طرابلس ، وبنغـازي ، وامل    

واجلفارة ، والزاوية ، مع شعبيات أخرى ، يف الوقت الذي ظهرت فيه بعض الشـعبيات  
املرحلـة ، كمـا يف    اليت تراجعت نسبة طالا وما مثلته إىل جممل طالب ليبيا هلــذه 

البطنان ، ودرنة ، والنقاط اخلمس ، وغريان ، وترهونة ومسالتة ، ووادي الشـاطئ ،  
  .وغريها من الشعبيات 
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  ونسبتهم  الشعبياتب الثانويات التخصصية طالبعدد ) 98(جدول رقم 
     2004 – 2003طالب المرحلة في ليبيا مجموع و  إلى سكان الشعبية 

  %العدد و     
  

  الشعبية

  تالميذ   
  في الشعبية

لسكان % 
  الشعبية

لمجموع % 
التالميذ في 

  ليبيا  

  %العدد و     
  

  الشعبية

  تالميذ   
  يةفي الشعب

لسكان % 
  الشعبية

لمجموع % 
  التالميذ في ليبيا  

  5.48  4.20  13797  المرقب  3.34  5.83  8437  البطنان
  1.68  5.50  4244  بني وليد  1.56  4.85  3944  درنة
  6.05  5.14  15222  ترهونة ومسالتة  1.73  4.65  4375  القبة

  4.45  4.45  11886  تاجوراء  3.36  4.61  8970  الجبل األخضر
  14.41  4.10  36269  طرابلس    2.57  5.57  6477  المرج

  4.57  3.97  11512  الجفارة  2.21  5.11  5567  الحزام األخضر
  3.03  3.86  7628  الزاوية  9.88  3.90  24858  بنغازي
  3.89  6.42  9805  صبراتة وصرمان  3.10  4.70  7806  أجدابيا

  3.81  4.60  9593  النقاط الخمس  0.54  4.64  1360  الواحات
  3.35  5.22  8438  غريان  0.78  3.83  1974  الكفرة
  1.04  6.36  2641  مزدة  2.90  4.65  7281  سرت
  2.17  4.65  5479  يفرن وجادو  0.45  2.51  1134  الجفرة
  1.46  4.23  3677  نالوت  1.64  6.06  4140  مرزق
  0.36  4.80  910  غدامس  2.50  4.67  6280  سبها

  0.36  4.05  925  غات  1.39  4.82  3501  وادي الحياة
  100.0  4.43  251584  ليبيا  1.72  5.61  4337  الشاطئوادي 

    4.81  3.36  12117  مصراتة
  . 26 – 25ص  2004 – 2003للعام الدراسي  المركز الوطني لتخطيط التعليم ، مؤشرات إحصائية حول التعليم األساسي:المصدر

 يتبني أن الدارسني مبرحلة التعليم األساسي يتصفون بالتناقص والتراجع حيث بلـغ 
 18739ما جمموعـه   2004 - 2003، و  2003 – 2002الفرق ما بني العامني الدراسيني 

تلميذاًً ، ممـا يعـين أن    29439بلغ  2005 – 2004و  2004 - 2003تلميذاً ، وما بني 
إىل سـن   2002التناقص سيستمر لعدة سنوات حىت يصل إىل أدناه بوصول مواليد سنة 

اشياً مع زيادة عدد املواليد وتراجع الوفيات ، بعكـس  الدراسة ، إذ سيأخذ يف الصعود مت
ما هو يف مرحلة التعليم الثانوي التخصصي الذي ظهرت فيه الزيادة سواء على املستوى 
الوطين أو على املستوى اجلهوي ، وبالتايل فإن هذا النقص سيصل يف السنوات القادمـة  

عليم األساسي زيـادة يف عـدد   إىل مرحلة التعليم الثانوي التخصصي ، كما سيشهد الت
يف  19.9وبلغ  2002تالميذه بفعل الزيادة الواضحة يف معدل املواليد الذي ظهر منذ العام 

يف األلف ، إىل جانب تراجع عدد الوفيات الـذي   20.00إىل  2004األلف ، ووصل يف 
  .يف األلف  2.67إىل  2004يف األلف وتراجع سنة  3.2حوايل  2001كان سنة 
ن التفسري السابق سينطبق على التقسيمات اجلهوية أي الشعبيات اليت شهدت كما أ

تراجعاً يف أعداد تالميذها وتدين نسبتهم إىل جمموع سكان كل شـعبية علـى حـدة ،    
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فالفوارق بني التالميذ زيادة أو نقصاً تتأثر بعدد السكان وبالبيئة احمليطة ، ونوع مكـان  
افة األهل واألسرة ، والظروف العائلية اليت يعيش فيهـا  اإلقامة يف الريف أو احلضر ، وثق

  .التلميذ كلها عوامل حتدد مدى االلتحاق وترك مقاعد الدراسة 
  :القائمون على التدريس بالشعبيات  - 2 – 1 – 1 – 2 – 3

فيما يتعلق بعدد املدرسني يف مرحليت التعليم األساسي والتعليم املتوسط للعـامني  
طالب بلـغ  /أن املعدل الوطين مدرس) 99(يظهر اجلدول رقم   2004 – 2003الدراسيني 

تقريباً ،     2004 – 2003طالب خالل العام  6أي لكل معلم  6:  1ملرحلة التعليم األساسي 
أما من حيث املعدل يف الشعبيات كالً على حدة فقد تراوح بني أعاله يف شعبية غـات  

ا سجل أدىن معـدل لـه يف شـعبية صـرباتة     ، فيم 10:  1تلميذ /اليت بلغ معدل مدرس
، وميكن مالحظة أن الشعبيات اليت يزيد معدهلا عن املعدل العام يف ليبيا  2.7:  1وصرمان 

 5.9:  1تلميـذ و  /مدرس 10.0:  1شعبية تراوح املعدل فيها ما بني  19بلغ عددها حوايل 
أن هناك شعبيات تلمـيذ يف كل من غات ، وغدامس على التوايل ، كما يتضح /مدرس

تسجل أعلى معدل يف الوقت نفسه مثلتها غات ، بنغازي ، مصراتة ، أجدابيا ، الكفرة، 
 8.0:  1سرت ، مزدة ، الواحات ، وادي احلياة وهي اليت فـاق فيهـا املعـدل فيهـا     

  .تلميذ /مدرس
شعبية حيـث كـان أدىن    13بلغ عدد الشعبيات اليت قلَّ معدهلا عن املعدل الوطين 

 1تلميذ يف صرباتة وصرمان ، وأعلى معدل يف هذه اموعة /مدرس 2.7:  1سجل  معدل
تلميذ يف شعبية مرزق ، حيث إن هذه الشعبيات يتراجع فيها عدد التالميذ /مدرس 5.6: 

ويتزايد لديها عدد املدرسني مما يعين أن ا فائضاً ، وخباصة شعبيات صرباتة وصـرمان ،  
ة ، والزاوية ، ودرنة ، بينما بعض شـعبيات هـذه اموعـة    والنقاط اخلمس ، واجلفار

تقترب من املعدل الوطين ومتثلت يف اجلفرة ، وادي الشاطئ ، غريان ، بين وليد، يفـرن  
  .وجادو ، نالوت ، ترهونة ومسالتة ، مرزق 

على العكس مما سبق بالنسبة ملرحلة التعليم املتوسط فاملالحظ هو زيادة عدد مدرسـي  
مدرساً ، أي أن هناك ارتفاعاً ال تناقصاً  10919رحلة اليت وصلت إىل ما جمموعه هذه امل

طالبـاً ،   81507أيضاً كما تشهد يف الوقت نفسه زيادة يف عدد طالا الذي بلغ قرابة 
 4.5:  1بلغ حـوايل   2004 – 2003طالب خالل العام /وبالتايل فإن املعدل الوطين مدرس

  .طالب /مدرس 5.0:  1لتايل ويصل إىل لريتفع قليالً يف العام ا
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  المدرسين بالتعليم األساسيعدد ) 99(جدول رقم 
     2004 – 2003مدرس /ومعدل طالبالشعبيات والمتوسط ب 

     2004 – 2003  السنة
  والمعدل  العدد        
  الشعبية

مدرسو 
  األساسي

  /مدرس
  تلميذ

مدرسو 
  المتوسط

  /مدرس
  طالب

  4.8  1750  6.0  5698  البطنان

  3.8  1019  4.0  3974  درنة
  5.5  790  6.1  2667  القبة

  4.3  2079  4.5  8575  الجبل األخضر
  6.2  1033  6.5  3869  المرج

  4.3  1283  7.4  3073  الحزام األخضر
  6.5  3800  9.6  12219  بنغازي
  6.0  1301  8.7  4426  أجدابيا

  3.6  478  8.1  842  الواحات
  6.5  301  9.3  1242  الكفرة
  6.5  1122  8.3  3648  سرت
  2.0  558  4.5  2199  الجفرة
  3.6  1150  5.7  2913  مرزق
  4.7  1335  7.5  3787  سبها

  4.4  798  8.0  1943  وادي الحياة
  4.5  963  4.0  4306  وادي الشاطئ

  7.4  1624  9.7  6561  مصراتة
  7.0  1970  7.1  10341  المرقب
  3.0  1400  4.8  2974  بني وليد

  6.2  2458  5.6  10201  ترهونة ومسالتة
  6.68  1777  6.8  8632  تاجوراء

  4.3  8419  6.2  25186  طرابلس  
  3.2  3548  3.3  15701  الجفارة
  2.3  3339  3.8  10105  الزاوية

  2.8  3461  2.7  10289  صبراتة وصرمان
  2.7  3557  2.9  12754  النقاط الخمس

  4.0  2071  4.4  7026  غريان
  7.0  379  8.3  1008  مزدة

  4.0  1400  4.8  4282  يفرن وجادو
  3.8  972  5.0  2871  نالوت

  4.0  228  5.8  647  غدامس
  7.1  117  10.0  539  غات
  4.5  56123  5.7  194512  ليبيا

  المركز الوطني لتخطيط التعليم ، مؤشرات إحصائية حول التعليم األساسي للعام  :المصدر                                 
  .النسب من حساب الباحث   .   35ص  2004 – 2003الدراسي                                        
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  :المباني الدراسية االختالف في عدد وسعة  – 3 – 1 – 1 – 2 – 3
أن هناك تفاوتاً بني الشـعبيات يف متوسـط سـعة    ) 100(يظهر اجلدول رقم  

تلميـذ  /فصـل  21.2:  1معـدل   2004 – 2003الفصول الذي بلغ يف السنة الدراسـية  
متوسط عام يف ليبيا ، وقد بلغ جمموع الشعبيات اليت قلَّ فيها املعدل عن املعدل الوطين ك

شعبية ، أما فيما يتعلق بالشعبيات فاملالحظ أن هناك جمموعة منها يتراجع فيها معدل  15
تلميذ إىل ما دون املعدل الوطين بكثري مما يشري إىل وجـود فـائض يف الفصـول    /فصل

  . 2004 – 2003عدد التالميذ يف العام الدراسية مقارنة ب
إن السمة اليت يظهر ا معدل الطالب يف الفصول ملرحلة التعليم املتوسط هـي   

فصل ، /طالب 27.1 : 1، إذ يتبني أن املعدل الوطين  2004 – 2003االكتظاظ خالل العام 
دة مـا  وهو ما ميكن إرجاعه إىل تناقص عدد فصول مرحلة التعليم املتوسط والـيت عـا  

تذهب لصاحل مراكز تعليمية أخرى كالتدريب والتكوين ، أو املعاهد املتوسطة وبعـض  
الكليات اجلامعية ، مع األخذ يف االعتبار أن هناك زيادة يف عدد طالب املرحلة بعكـس  

  .ما هو يف مرحلة التعليم األساسي 
فصل فتجاوزت املعـدل العـام   /تطرفت جمموعة من الشعبيات يف معدل طالب
طالب ، ويف مـرزق  /فصل 250:  1بأضعاف مضاعفة ، حيث بلغ يف شعبية وادي احلياة 

طالب يف بين وليد ، وإىل /فصل 87.0:  1طالب ، وأخـذ بالتراجع إىل /فصل 138.0 : 1
 58.0:  1طالب يف مـزدة ، وبلـغ   /فصل 63.0: 1طالب يف الكفرة ، و /فصل 66.0:  1

  .طالب /فصل
الكبري يف معدل تلك الشعبيات بعدم وجود فصول  )∗( عميكن تفسري هذا االرتفا

كافية تقتصر يف تعليمها على طلبة هذه املرحلة ، وميكن أن تنخفض هـذه املعـدالت   
العالية باستخدام الفصول املشتركة مع تالميذ املرحلة األساسية بتطبيق نظـام اسـتغالل   

غـري أن  ، واحدة  من فترة دراسية القاعات الدراسية يف الفترتني الصباحية واملسائية بدالً
اجلمع بني عدد الفصول للمرحلتني مع الفصول املشتركة تظهر أن هناك تعـادالً بـني   
الشعبيات وتقارباً من املعدل الوطين إىل حد كبري رغم وجود بعض التبـاين ، فاملعـدل   

 1ت ما بني طالب بينما تتراوح املعدالت بني الشعبيا/فصل 20.0:  1 الوطين هنا يصل إىل
  . 2004 – 2003طالب يف السنة الدراسية /فصل 11.5:  1 و حوايل 28.5: 

                                                
  . ير مصدر المعلوماتيكون قد حدث خطأ ما في عمليات جمع وترتيب وتبويب األرقام من الجهة الناشرة للتقر قد  )∗(
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  األساسي الفصول الدراسية بمرحلتي التعليم عدد ) 100(جدول رقم 
     2004 – 2003الدراسي  بالشعبيات للعامطالب /ومعدل فصل والمتوسط

  أساسي ومتوسط  المتوسط  األساسي  المرحلة
  لمعدلوا العدد           
  الشعبية

  طالب/فصل  مجموع  مشترك  طالب/فصل  الفصول  تلميذ/فصل  الفصول

  19.0  2290  296  24.2  348  21.0  1646  البطنان
  22.2  892  52  34.2  115  22.0  725  درنة
  23.4  881  86  33.0  134  24.5  661  القبة

  14.5  3270  483  17.0  536  17.1  2251  الجبل األخضر
  20.0  1584  250  22.3  290  24.1  1044  المرج

  18.2  1550  254  19.3  288  22.5  1008  الحزام األخضر
  29.0  4964  228  37.4  664  29.0  4072  بنغازي
  13.2  3535  886  9.0  896  22.1  1753  أجدابيا

  23.0  361  0  32.0  43  22.0  318  الواحات
  28.2  482  26  66.0  30  27.2  426  الكفرة
  11.5  3269  173  33.0  222  10.5  2874  سرت
  23.0  485  0  94.5  12  21.0  473  الجفرة
  23.5  883  12  138.0  30  29.0  841  مرزق
  28.5  1223  95  36.0  174  30.0  954  سبها

  28.0  682  0  250.0  14  23.3  668  وادي الحياة
  20.3  1064  53  35.5  122  19.4  889  وادي الشاطئ

  23.0  3337  321  28.0  436  25.0  2580  مصراتة
  19.4  4522  470  16.4  840  23.0  3212  المرقب
  25.1  740  20  87.0  49  21.4  671  بني وليد

  17.3  4212  490  27.0  567  18.3  3155  ترهونة ومسالتة
  16.4  4325  696  16.4  724  29.4  2905  تاجوراء

  26.0  7532  397   31.2  1162  26.3  5973  طرابلس  
  19.3  3307  201  33.1  347  19.0  2759  الجفارة
  16.5  2769  317  22.0  349  18.2  2103  الزاوية

  20.4  1847  144  64.0  154  18.0  1549  صبراتة وصرمان
  19.3  2415  65  44.0  219  17.3  2131  النقاط الخمس

  18.3  2140  104  44.1  191  17.0  1845  غريان
  21.5  515  17  63.0  42  18.5  456  مزدة

  18.2  1437  103  26.0  214  18.0  1156  يفرن وجادو
  23.0  801  6  37.0  10  18.5  785  نالوت

  19.0  248  0  28.4  32  17.5  216  غدامس
  24.0  290  0  58.0  16  22.0  274  غات
  20.0  67888  6245  27.1  9270  21.2  52373  ليبيا

  .  68، ص  2004 – 2003 المركز الوطني لتخطيط التعليم ، مؤشرات إحصائية حول التعليم األساسي للعام الدراسي:المصدر             
  .النسب من حساب  الباحث               
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تشري بعض اإلحصاءات والدراسات إىل أن ما يتوفر من معلمني ستصـل نسـبة   
يف مرحلة التعليم األساسـي يقابلـه يف    2005 – 2004لسنة  5.1:  1املعلمني إىل الطلبة 

 معـاً  للعام الدراسي نفسه ، بينما يصل املعدل للمرحلتني 5.0:  1مرحلة التعليم املتوسط 
وهذا من الناحية الكمية ومقارنة مع املعدالت يف الدول  ((طالب ، /مدرس 5.1:  1حوايل 

 25 : 1طالب ، ويف الدول النامية يصـل إىل  /مدرس 15:  1املتقدمة الذي يصل فيها إىل 
وهو ما يعين أن هذا املعدل مرتفع إىل حد كـبري ومبـالغ فيـه     ((،  )1()) طالب /مدرس

ادة النظر ، والبحث عن حلول سريعة هلذه املشكلة من أجل عدم إرهـاق  ويستدعي إع
كاهل قطاع التعليم بأعداد كبرية من املعلمني الزائدين عن احلاجة ، غري أن دراسةً متأنية 
هلذه األعداد ومقارنتها بالتخصصات املختلفة بالثانويات التخصصية واملدارس املتنوعة يف 

عن قرا أو اليت تقع يف املناطق النائية، إذ يظهـر العجـز   خمتلف الشعبيات بغض النظر 
النوعي بشكل كبري ، وخباصة التخصصات العلمية كالرياضيات والفيزياء، وبعض املـواد  

  . )2()) التخصصية بثانوييت العلوم اهلندسية وعلوم احلياة 
ئدة عن وهذا يتطلب القيام بعدة إجراءات قصد االستفادة من العناصر اليت تعد زا

احلاجة وتفتقر إىل الكفاءة العالية ، واملؤهل العلمي املناسب ، وإعـادة مـن مل يؤهلـوا    
تربوياً ويعدوا مدرسني يف األساس إىل ختصصام املعدين هلا أصالً كخرجيـي كليـات   

وغريهـا ،  ... الزارعة ، واآلداب ، واحلقوق ، والشريعة ، واالقتصاد والعلوم السياسية 
دعي األمر ضرورة الرفع من كفاءة املدرسني بإقامة الدورات التدريبية املتواصلة كما يست

سواء أثناء العام الدراسي أو يف اإلجازة الصيفية ، وخباصة يف ختصصات العلوم األساسية 
وعلوم احلياة والعلوم اهلندسية ، إذ إن هذا الكم اهلائل الذي حيسب على قطاع التعليم يف 

ب إعادة النظر فيه من ناحية النـوع ، وإيقـاف القبـول يف بعـض     كل الشعبيات جي
  .  التخصصات املتوفرة اليت يتراكم فيها خرجيوها لعدة سنوات 

  
  

                                                
 – 2003المركز الوطني لتخطيط التعليم ، مؤشرات إحصائية حول التعليم والتدريب األساسي والمتوسط ، للعام الدراسـي   –1 

  . 24، ص  2004، إعداد عبدالغني أبوغنية ، فهيمة الشكشوكي ، طرابلس ، ) تقرير غير منشور( 2004
 2005 - 2004مؤشرات إحصائية حول التعليم األساسي والمتوسط ، للعـام الدراسـي   المركز الوطني لتخطيط التعليم ،  - 2
  . 16، ص  2004، طرابلس ، ) تقرير غير منشور(
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جتدر اإلشارة إىل أن سرت كانت تعد لتصبح العاصمة السياسية لليبيا حيـث مت  
الشـركات  إليها ، وكذلك اإلدارات املركزية لبعض ) الوزارات(نقل األمانات الرئيسة 

، مما تطلب توفري العديد من اخلدمات الـيت  ) الربملان(واملؤسسات ، ومؤمتر الشعب العام 
القادمني من املوظفني اجلدد وعائالم لإلقامة فيها ، يضاف  بمن بينها املدارس الستيعا

يـة  إىل ذلك تغري التوجه إىل منطقة اجلفرة حىت تكون مقراً للعديد من اهليئات الرمسية املدن
والعسكرية لتكون بديالً لسرت يف بعض األحيان ملوقعها املتوسط جغرافيـاً يف وسـط   
البالد دون األخذ يف االعتبار مناطق التركز السكاين وتوفر العنصـر املؤهـل ، وهـذا    
اإلجراء مت اختاذه للعمل على احلد من التركز السكاين وحماولة اإلسهام يف إعادة توزيع ما 

  .لسكان ميكن توزيعه من ا
  :المؤشرات الصحية  - 2 – 1 – 2 – 3

تعد وفيات الرضع من أبرز املؤشرات اليت توضح مدى التطور الصحي والرعايـة  
الطبية اليت حتظى ا العائالت ، وحتسن املستوى املعيشي ، باإلضافة إىل مكان الـوالدة  

تراجـع معـدل    داخل املستشفى أو خارجه ، كذلك العمر املتوقع عند الوالدة ، ومدى
وفيات األمهات ، غري أن التركيز هنا سيتم على ما توفر من معلومات جهويـة ختـص   
التقسيمات اإلدارية يف ليبيا لبحث مدى تأثري خطط التنمية املتعاقبـة عليهـا وتوضـيح    

بني الشعبيات يف حتسن الوضع املعيشي للمواطنني ووضع اليد على  -إن وجد  -الفارق 
  .ولة البحث يف أسباا للعمل على اقتراح احللول املناسبة هلا مواطن اخللل وحما

  :الوالدة داخل المستشفى  - 1 – 2 – 1 – 2 – 3
الذي يشري إىل توزيع املواليد الليبيني داخل املستشفى أو ) 101(من اجلدول رقم 

من جمموع حاالت الوالدة حدثت داخـل  % 99.8يتبني أن أكثر من  2004خارجه لسنة 
شفى ، وأن ما وقع من حاالت والدة حمدودة خارجه ال ترقى إىل نسـبة ، حيـث   املست

حالة  119364حالة ، مقابل  269متثل مجيع حاالت الوالدة خارج املستشفى ما جمموعه 
داخل املستشفى ، مما يعين أن هناك وعياً لدى النساء احلوامل ليضـعن محلـهن حتـت    

كما يوضح أن هناك خدمات صحية منتشرة  إشراف طيب للمحافظة على املولود وأمه ،
  .على كل الشعبيات ميكنها تقدمي الرعاية الالزمة 

شعبيات منها الكفرة ، والواحـات ،   5كما أنه من األمهية مبكان التنويه إىل أن هناك 
واليت تعـد مـن املنـاطق    %100.0ومزدة وصلت نسبة الوالدة داخل املستشفى ا إىل 

فيما كانت شعبيتا الزاوية ، وصرباتة وصرمان الواقعتان على السـاحل   الداخلية النائية ،
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للوالدات داخل املستشفى ، باإلضافة إىل أن بـاقي الشـعبيات    %100.0قد حققتا نسبة 
  . %100.0اقتربت فيها النسبة كثرياً من معدل 

  )101(جدول رقم 
  2004نة عدد حاالت المواليد في الشعبيات داخل وخارج المستشفى لس     
داخل المستشفى %   المجموع  مكان الوالدة  الشعبية

  خارج المستشفى  داخل المستشفى  إلى المجموع
  99.21  3652  29  3623  البطنان
  99.70  1991  6  1985  درنة
  99.24  924  7  917  القبة

  99.25  5308  40  5268  الجبل األخضر
  99.96  2717  1  2716  المرج

  99.94  1730  1  1729  الحزام األخضر
  99.94  14285  8  14277  بنغازي
  99.94  3136  2  3134  أجدابيا

  100  628  0  628  الواحات
  100  1016  0  1016  الكفرة
  99.80  2533  5  2528  سرت
  99.84  1234  2  1232  الجفرة
  98.75  1604  20  1584  مرزق
  99.74  3021  8  3013  سبها

  96.35  1095  40  1055  وادي الحياة
  99.55  1769  8  1761  وادي الشاطئ

  99.73  6976  19  6957  مصراتة
  99.88  8102  10  8092  المرقب
  99.89  1815  2  1813  بني وليد

  99.6  5808  23  5785  ترهونة ومسالتة
  99.91  4241  4  4237  تاجوراء

  99.96  20752  8  20744  طرابلس  
  99.98  4222  1  4221  الجفارة
  100  3796  0  3796  الزاوية

  100  3645  0  3645  صبراتة وصرمان
  99.85  3900  2  3898  النقاط الخمس

  99.97  3349  1  3348  غريان
  99.64  841  3  838  مزدة

  99.70  2654  8  2646  يفرن وجادو
  99.60  2016  8  2008  نالوت
  100  411  0  441  غدامس
  99.31  432  3  429  غات
  99.77  119633  269  119364  ليبيا

  . 31، ص  2004لحيوية اإلحصاءات ا: المصدر               
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  : وفيات الرضع  - 2 – 2 – 1 – 2 – 3
تعترب وفيات األطفال الرضع مؤشراً هاماً للتطور الصـحي كالعنايـة الصـحية    
باألمومة والطفولة ، وزيادة الوعي الثقايف الصحي لدى األمهات يف فترة احلمـل وبعـد   

ت الرضع إىل أن هناك مخسـة  الوالدة ، وقد توصل كثري من الباحثني والدارسني يف وفيا
  :عوامل تؤثر إجيابياً يف وفيات الرضع وهي 

نوع املولود فقد تبني أن وفيات املواليد الذكور تكون أكثر منها عند املواليـد مـن    – 1
  .اإلناث 

 20عمر األم عند والدة املولود حيث تزداد وفيات املواليد ألمهات عمرهن أقل مـن   – 2
  .سنة  40 – 20ألمهات يف الفئة العمرية ما بني سنة ، وتنخفض الوفيات 

  .ترتيب املولود املتوىف بني مواليد األسرة  – 3
  . )1(الفترة بالسنوات بني املولود املتوىف ، واملولود السابق له مباشرة يف الترتيب  – 4
يف  2004من أعداد ومعدالت وفيات الرضـع لسـنة   ) 102(وما يظهره اجلدول رقم  

ن تطرف كبري يف املعدل خيرج به بعيداً عن املعدل الوطين سـواء للـذكور   الشعبيات م
واإلناث أو هلما معاً مما يعطي تفسريات متعددة أوهلا أن التبـاين يف معـدالت وفيـات    

يف األلـف ميكـن    10.00يف األلف و  25.00الرضع يف الشعبيات اليت تراوحت ما بني 
 ر ناتج عما يقدم من خدمات متوازنـة بنياعتبارها مقبولة وتعرب عن واقع صحي متطو

شعبية اشتركت يف هذا التقسيم سواء منها الواقعة علـى   18الشعبيات اليت كان عددها 
الساحل كشعبية النقاط اخلمس ، وصرباتة وصرمان ، واملرقب ، ومصـراتة ، واحلـزام   

، ومـرزق ،   األخضر ، أو تلك اليت تقع يف الدواخل مثل الكفرة ، والواحات ، واجلفرة
ووادي احلياة ، أو الواقعة منها يف املنطقة اجلبلية سواء يف الشرق أو الغرب على السـواء  

ويفرن وجادو ، وترهونة ومسالتة ، واملرج ، ممـا يعـين أن    كما يف شعبيات نالوت ،
يف األلـف مل   25.0 – 10.0معدل وفيات للرضع يتراوح ما بني  اليت فيها معظم الشعبيات

وقع اجلغرايف دور يف احلد من املعدل ا ، أو اخنفاضه ، ويرتبط فقط مبسـتوى  يكن للم
  .اخلدمات الصحية املقدمة 

  
  

                                                
  . 113 – 112، ص ص  2003، التحليل السكاني الرياضي ، جامعة قاريونس ، بنغازي ،  نعبداهللا عز الدي – 1
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  2004عدد ومعدل وفيات الرضع بالشعبيات لسنة ) 102(جدول رقم 
  معدل الوفيات الرضع في األلف  عدد وفيات الرضع   الشعبية

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور
  8.0  4.1  10.0  29  7  19  البطنان

  34.1  29.1  39.0  68  28  40  درنة
  3.2  2.2  4.2  3  1  2  القبة

  11.0  10.5  11.1  57  27  30  الجبل األخضر
  11.4  10.5  12.2  31  14  17  المرج

  7.0  5.0  10.0  12  4  8  الحزام األخضر
  28.3  27.4  29.2  405  191  214  بنغازي
  30.0  24.3  36.1  94  38  56  أجدابيا

  19.1  13.0  26.0  12  4  8  الواحات
  25.0  25.3  24.0  25  12  13  الكفرة
  15.0  13.1  17.0  38  16  22  سرت
  15.4  15.3  15.4  19  9  10  الجفرة
  13.1  19.5  7.1  21  15  6  مرزق
  54.0  60.0  48.5  163  88  75  سبها

  19.1  29.1  10.3  21  15  6  وادي الحياة
  7.3  4.5  10.2  13  4  9  وادي الشاطئ

  23.5  24.1  23.1  164  81  83  مصراتة
  13.0  12.0  14.1  105  48  57  المرقب
  3.0  2.2  3.3  5  2  3  بني وليد

  15.5  13.1  18.0  90  37  53  ترهونة ومسالتة
  3.5  15.1  5.3  15  3  12  تاجوراء

  9.0  9.2  10.1  185  91  109  طرابلس  
  12.0  12.3  11.4  50  25  25  الجفارة
  27.1  24.5  29.4  103  43  60  الزاوية

  24.4  21.1  28.1  89  37  52  وصرمانصبراتة 
  10.5  7.0  14.4  41  13  28  النقاط الخمس

  9.2  14.0  5.1  31  22  9  غريان
  21.4  29.3  15.0  18  11  7  مزدة

  18.5  11.5  25.1  49  15  34  يفرن وجادو
  15.1  15.5  14.3  30  15  15  نالوت

  41.0  40.0  42.0  18  9  9  غدامس
  21.0  5.0  34.3  9  1  8  غات
  17.0  16.0  18.0  2010  923  1087  ليبيا

  .المعدل من حساب الباحث .  79 – 77، ص ص  2004اإلحصاءات الحيوية : المصدر             

على اجلانب اآلخر يتبني من اجلدول نفسه أن هناك جمموعة أخرى من الشعبيات 
شـعبيات هـي    3يف األلـف وكان جمموعها  30.00 - 25.0يتراوح فيها املعدل ما بني 

شعبيات هي  3يف األلف كونت  30.00لزاوية ، وأجدابيا ، وبنغازي ، بينما اليت فاقت ا
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يف األلف وهذا التطرف يف معدهلما ميكـن أن   54.00يف األلف ، وسبها  41.00غدامس 
  .يف األلف  34.1يكون خطأً إحصائياً يبعد معه أي تفسري آخر ، مث درنة مبعدل 

يف األلـف ، وكـان    10.00ا املعدل إىل أقل من أخرياً تأيت تلك اليت تراجع فيه
يف  3.00شعبيات كانت شعبية بين وليد من ضمنها وسجلت أدىن معدل بلغ  8جمموعها 

يف األلف ، مث احلزام األخضـر   3.5يف األلف ، تلتها ترهونة ومسالتة  3.2األلف ، فالقبة 
 9.0 األلف ، وطرابلس يف 8.0يف األلف ، والبطنان  7.3يف األلف ، فوادي الشاطئ  7.0

يف األلف ، حيث يتضح مدى التباين يف املعدل بني الشـعبيات   9.2يف األلف ، وغريان 
الذي تتساوى فيه يف كل جمموعة من حيث تنوعها الحتوائها على شـعبيات خمتلفـة يف   
املوقع ، ودرجة التحضر ، والتركز السكاين ، ومستوى اخلدمات ، وطبيعـة املكـان ،   

  .ثقافة السكان واختالف 
ميكن من خالل ما سبق اخلروج بنتيجة تصنف توزيع معدل وفيات الرضع بـني   

جمموعـات   4الشعبيات حسب القرب والبعد من املعدل العام ، إذ يتبني أا تنقسم إىل 
شعبية كان معدهلا دون  14وفق معدهلا ، فالشعبيات ذات املعدل املنخفض بلغ جمموعها 

يف األلف  15.0يف األلف وفوق  20.0نما الشعبيات اليت معدهلا دون يف األلف ، بي 15.0
شعبيات اليت تصنف ضمن املعدل الوطين ، ويرمز هلا باملتوسطة املعدل ، أما اليت  7بلغت 

شعبيات ، فيمـا   8يف األلف فكان جمموعها  3.0و  20.0ا معدل مرتفع وتراوح ما بني 
يف  41.0يف األلف ، و غـدامس   34.1درنة شعبيات صعوداً وكان يف  3تطرف معدل 

  .يف األلف  54.0األلف ، وسبها 
جاء هذا التحسن الكبري يف الوضع الصحي الذي ظهـرت نتائجـه يف تراجـع    
معدالت الوفيات اخلام ، وزيادة عدد املواليد ، وتراجع معدل وفيات الرضع يف األلف ، 

تقريبـاً حـاالت الـوالدة خـارج     وارتفاع الثقافة الصحية لدى املواطنني ، واختفت 
املستشفى بفعل الوعي وارتقاء مستوى املعيشة بني الليبيني ، هذه املعطيات تولدت مـن  
توفر اخلدمات الصحية اانية اليت انتشرت يف خمتلف أحناء البالد من مراكـز الصـحة   

ر الطـيب ،  األولية ، والعيادات امعة ، واملستشفيات العامة والتخصصية ، وتوفر العنص
والطيب املساعد ، كل تلك عوامل توفرت وتكاثفت لتظهر نتائجها يف شكل حتسـن يف  
الوضع الصحي بشكل عام ، والقضاء على العديد من األمـراض السـارية واملتوطنـة    
كالسل، وشلل األطفال ، والدرن ، واختفائها تقريباً من اخلارطة الصحية يف ليبيا ، غـري  

اليت تعاين منها الدول املتقدمة على السواء مع الدول النامية ممثلة أن ظهور أمراض العصر 
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يف أمراض القلب والشرايني ، والسكري ، والسرطان ، واإليدز ، وإلتهاب الكبد تعـد  
من األسباب الرئيسة للوفاة يف ليبيا وبنسب متفاوتة مضافاً إليها أمـراض الشـيخوخة ،   

  .وحوادث السيارات 
  : مؤشرات الخدمات الصحية  - 3 – 2 – 1 – 2 – 3

لتوضيح املؤشرات الصحية وإبراز تطور اخلدمات املقدمة يشـري اجلـدول رقـم    
ليظهـر   2004و  2002إىل عدد مرافق الرعاية الصحية األولية بالشعبيات سنيت ) 103(

عيـادة ،   39إىل  20تطورها عددياً يف فترة املقارنة ، فالعيـادات امعـة زادت مـن    
، مركزاً غري أن املالحظ هو تراجـع عـدد    306إىل  171راكز الصحية من وتطورت امل

وحدة ، وهذا مرده إىل أن بعض الوحدات  889إىل  988الوحدات الصحية الصغرية من 
الصحية مت تطويرها لتصبح مراكز صحية حىت تشمل أكرب قدر مـن اخلـدمات الـيت    

فرعـاً   22تتاح فروع له لتصل إىل تقدمها، يف حني مت توسيع مركز األمراض السارية واف
تتركز يف املدن الرئيسة ويف بعض املناطق الداخلية ، أما عن اموع الكلي ملرافق الرعاية 

 2002سـنة   1179الصحية األولية فيشري اجلدول نفسه إىل أا يف تطور حيث زادت من 
  .يف معظم الشعبيات  2004سنة  1253إىل 

  :ق الصحية التابعة للدولة المراف - 4 – 2 – 1 – 2 – 3
يف تفصيل احلديث عن كل نوع من املرافق الصحية يالحظ أن هنـاك شـعبيات   
حتتاج إىل بعض األنواع من تلك املرافق ، فالعيادات امعة تنعدم يف القبـة ، واحلـزام   
األخضر ، والواحات ، والكفرة ، واجلفرة ، ومرزق ، ووادي احلياة ، ووادي الشاطئ ، 

وليد ، ومزدة ، ويفرن وجادو ، وغات ، وصرباتة وصرمان ، والنقاط اخلمـس ،  وبين 
  .فكثافة سكاا أصبحت تستدعي وجود مثل هذه العيادات 

شعبية هي درنة ، اجلبل األخضر ، بنغازي ، أجـدابيا ،   13كما أن وجودها يف 
الزاويـة ،   سرت ، سبها ، مصراتة ، املرقب ، ترهونة ومسالتة ، تاجوراء ، طرابلس ،

غريان ، وذلك يشري إىل أا تكفي حاجة سكاا من اخلـدمات األوليـة التخصصـية    
الصحية، إذ إا تعد قليلة فالتوسع فيها وزيادا أصبح ملحاً للتقليل من العـبء الـذي   
تعانيه املستشفيات العامة من حركة التردد اليومية للكشف األويل الذي ميكن أن تقوم به 

  .ت امعة ذات التخصصات املتعددة العيادا
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  2004و  2002عدد مرافق الرعاية الصحية األولية بالشعبيات لسنتي  )103(جدول رقم 
  نوع المرفق الصحي    

  الشعبية
فرع مركز   وحدات رعاية صحية  مراكز صحية  عيادات مجمعة 

  األمراض السارية 
  المجموع 

2002  2004  2002  2004  2002  2004  2004  2002  2004  
  70  64  1  50  56  17  8  2  -  البطنان

  13  7  1  0  6  10  -  2  1  درنة
  27  23  0  7  21  20  2  0  -  القبة

  45  55  1  30  43  13  11  1  1  الجبل األخضر
  32  60  1  6  52  24  8  1  -  المرج

  15  53  0  9  44  6  9  0  -  الحزام األخضر
  47  44  1  19  27  17  13  10  4  بنغازي
  19  15  1  1  11  16  3  1  1  أجدابيا

  16  15  0  11  11  5  4  0  -  الواحات
  15  12  1  11  11  3  1  0  -  الكفرة
  42  34  1  28  31  12  2  1  1  سرت
  13  13  0  8  10  5  3  0  -  الجفرة
  36  35  1  28  29  7  6  0  -  مرزق
  20  23  1  12  17  6  5  1  1  سبها

  28  41  0  18  37  10  4  0  -  وادي الحياة
  37  44  0  32  37  5  7  0  -  وادي الشاطئ

  29  34  1  22  29  5  4  1  1  اتةمصر
  46  53  2  27  48  15  4  2  1  المرقب
  16  16  1  12  15  3  1  0  -  بني وليد

  87  70  1  74  51  11  18  1  1  ترهونة ومسالتة
  68  39  0  64  31  3  7  1  1  تاجوراء

  63  61  1  46  46  10  10  6  5  طرابلس  
  67  89  0  49  80  17  9  1  -  الجفارة
  38  41  1  32  34  4  6  1  1  الزاوية

  31  23  0  24  26  6  3  1  -  صبراتة وصرمان
  58  32  1  39  27  16  5  2  -  النقاط الخمس

  83  59  1  69  54  12  4  1  1  غريان
  18  17  0  14  12  4  5  0  -  مزدة

  57  52  1  47  47  9  5  0  -  يفرن وجادو
  27  31  1  17  27  8  4  1  -  نالوت

  10  9  1  5  6  3  3  1  -  غدامس
  12  12  0  11  11  1  1  0  -  غات
  1253  1179  22  886  988  306  171  39  20  ليبيا

الملخص اإلحصائي ، مكتب المفتش العام للصحة .  44 – 43، ص ص  2003إعداد الباحث بالرجوع إلى الكتاب اإلحصائي : المصدر     
   . 14، ص  2004

تغريت وحدات الرعاية الصحية األولية اليت تقلصت سواء على املستوى العـام أو  
وحـدة ، ويف   74إىل  51شعبيات هي ترهونة ومسالتة من   5دها يف الشعبيات فزاد عد

 54وحدة ، غريان مـن   39إىل  27وحدة ، والنقاط اخلمس من  64إىل  31تاجوراء من 
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،  2004و  2002وحدة رعاية صحية ما بني عامي  14إىل  12وحدة ، ومزدة من  69إىل 
شعبيات على العدد نفسه الذي  4ت شعبية ، فيما بقي 22بينما اليت تراجع عددها وبلغت 

 11وحـدة ، الكفـرة    47وحدة ، يفرن وجادو  11مثلتها غات  2002كانت عليه سنة 
  .وحدة  11وحدة ، الواحات 

يعد مركز مكافحة األمراض السارية واملتناقلة من أهم املرافق الصحية اليت ينبغـي  
رورة تعدد فروعه يف الشـعبيات  زيادة نشر فروعٍ هلا يف كل أرجاء البالد مع مالحظة ض

الكبرية مثل طرابلس ، وبنغازي ، وسبها ، الزاوية ، ومصراتة ، وترهونـة ومسـالتة ،   
واملرقب ، واجلبل األخضر ، كما ينبغي نشرها بقدر أوسع يف الشعبيات احلدودية مثـل  

الكبري النقاط اخلمس ، غدامس ، الكفرة ، غات ، الكفرة ، البطنان ، وخباصة بعد الكم 
من األجانب وتيارات اهلجرة غري الشرعية اليت تنساب إىل أوروبا عرب ليبيا والـيت تـأيت   

  .كلها من دول تنتشر فيها أنواع متعددة وخمتلفة اخلطورة من األمراض 
من تفصيلٍ لعدد وأنواع املستشفيات يف ليبيـا  ) 104(بتتبع ما أورده اجلدول رقم 
وح العدالة الناقصة يف ذلك التوزيـع وتركزهـا يف   وتوزعها على الشعبيات تظهر بوض

أقاليم السكان التقليدية دون مراعاة لنمو وتطور سكان أقاليم أخـرى وزيـادة عـدد    
، واجلبـل   7، ويف بنغازي  8سكاا، فاملستشفيات التخصصية تتركز يف طرابلس بواقع 

اا على حسـاب  وهذه األخرية منضوية يف خدم 1، وتاجوراء  1، ومصراتة  1األخضر 
طرابلس فيما ال يوجد سواها يف باقي الشعبيات ، أما املستشفيات املركزية فإن معظمها 
يف حاجة إىل تطوير لتصبح ختصصية ، وتنشأ غريها مركزية كما يف غريان ، الزاويـة ،  

  .املرقب ، سبها ، درنة 
نـها يف  ينطبق األمر نفسه على املستشفيات العامة اليت جيب استحداث بعـض م 

شعبيات الواحات ، القبة ، احلزام األخضر ، نالوت ، كـذلك األمـر يسـري علـى     
املستشفيات القروية اليت جيب زيادة عددها ، وخباصة يف املناطق النائية الداخلية لتوزيـع  
اخلدمات الطبية بشكل أكثر عدالً مثل شعبيات مرزق ، واملرج ، وغدامس ، بين وليد ، 

  .فرة ، سبها ، وادي احلياة سبها ، الشاطئ، اجل

 276 : 1سرير مبعدل بلـغ   20539ما جمموعه  2002أما األسرة فقد بلغت يف سنة 
مواطن شامالً األسرة يف املستشفيات التابعة للدولة واملصحات اخلاصة الذي تغـري  /سرير

مواطن ، /سرير 285:  1سريراً مبعدل ارتفع  إىل  20583وبلغ ما جمموعه  2004قليالً سنة 
مواطن الذي يظهر بزيادة عدد األسرة مبعدل يقـل  /ويأيت هذا االختالف يف معدل سرير
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عن معدل منو السكان ، إذ إن الزيادة يف عدد األسرة مل تكن تقريباً يف جمموعهـا إالَّ يف  
  .املصحات اخلاصة ، وتكاد أسرة مستشفيات الدولة شبه متوقفة عن الزيادة 

   )104(جدول رقم 
2004بالشعبيات لسنة  مواطن/ريرة واألطباء ومعدل سعدد المستشفيات التابعة للدولة ونوعها واألسر  

  نوع المستشفى      
  الشعبية

  مواطن /سرير   عدد األسرة  مجموع  قروي  عام  مركزي  تخصصي

  310  480  2  1  0  1  0  البطنان
  162  512  1  0  0  1  0  درنة
  842  120  2  2  0  0  0  القبة

  290  692  3  1  -  1  1  األخضر الجبل
  275  435  1  0  1  0  0  المرج

  468  240  4  4  0  0  0  الحزام األخضر
  222  2965  10  0  0  3  7  بنغازي
  518  342  2  1  0  1  0  أجدابيا

  251  120  2  2  0  0  0  الواحات
  299  180  2  1  1  0  0  الكفرة
  638  261  2  1  0  1  0  سرت
  343  136  1  0  1  0  0  الجفرة
  591  120  1  0  1  0  0  مرزق
  274  480  1  0  0  1  0  سبها

  630  120  1  0  1  0  0  وادي الحياة
  442  180  2  1  1  0  0  وادي الشاطئ

  573  660  3  1  -  1  1  مصراتة
  548  622  3  1  1  1  0  المرقب
  669  120  1  0  1  0  0  بني وليد

  662  462  3  1  1  1  0  ترهونة ومسالتة
  2321  120  1  0  0  0  1  تاجوراء

  128  4657  12  0  2  2  8  طرابلس  
  1492  201  1  0  0  1  0  الجفارة
  423  480  1  0  0  1  0  الزاوية

  465  337  2  0  1  1  0  صبراتة وصرمان
  388  554  3  0  3  0  0  النقاط الخمس

  308  540  2  1  0  1  0  غريان
  360  120  1  0  1  0  0  مزدة

  368  330  4  30  1  0  0  يفرن وجادو
  221  416  4  3  0  1  0  نالوت
  143  136  1  0  1  0  0  غدامس
  197  120  1  0  1  0  0  غات

  -  2041  4  0  0  0  4  هيئة الصحة
  302  19499  84  24  19  19  22  ليبيا

  .المعدل من حساب الباحث  . 36،  22، ص  2004الملخص اإلحصائي لقطاع الصحة ، : المصدر             
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  : 2004 والفنيون واإلداريون بالشعبيات سنة الممرضوناألطباء و - 5 – 2 – 1 – 2 – 3
يقوم تقدمي اخلدمات الصحية على جهد العديد من العناصر املؤهلة للعمل يف هذا 

ل ، يشترك فيها ليبيون وأجانب سواء يف املناطق الداخليـة أو السـاحلية باسـتثناء    اا
اإلداريني الذين يغلب عليهم وجود الليبيني بنسب عالية وال ميثل األجانـب إالَّ أعـداداً   

 : 1حـوايل   1999مواطن على مستوى ليبيا لسنة /، حيث بلغ معدل طبيبحمدودة جداً 
 2004، ويف سـنة   2003، وبقى على حاله سنة  )1( 830 : 1بلغ  2001، ويف سنة  714

 1999مواطن ، أما عن أطباء األسنان فقد بلـغ سـنة   /طبيب 637:  1حتسن بتراجع إىل 
مـواطن ، و  /طبيب 11200 : 1ن كا 2001مواطن ، ويف عام /طبيب 11354 : 1حوايل 

 6500:  1تطـوراً إىل   2004مواطن ، وبلغ سـنة  /طبيب 11200 : 1حوايل  2003سنة 
مواطن غري /صيديل 5020 : 1حوايل  1999مواطن ، أما الصيادلة فقد كان يف عام /طبيب

مواطن ، وبقى بنفس املعدل سـنة  /صيديل 9000:  1ووصل إىل  2001أنه ارتفع يف سنة 
مواطن ، ونظراً الرتفاع عـدد  /صيديل 5000 : 1وبلغ  2004، فيما تغري سنة  )2( 2003

هيئة التمريض فإن املعدل ينخفض كثرياً عن العناصر السابقة ، فقد كان املعـدل سـنة   
نسمة من السكان وسجل املعـدل نفسـه    200/ ممرضة أو قابلة 208:  1حوايل  1999

،  2004نسمة من السـكان سـنة    195:  1ل ، فيما تراجع املعد 2003و  2001لسنيت 
 1 حوايل 1999ووصل معدل فنيي الصحة الواحد مقابل نسمة من السكان فكان يف سنة 

  نسمة  700 : 1تراجع إىل  2003وسنة  2001من السكان ، ويف سنة  نسمة 740: 
اً متاشـي  )3( 2004من السكان يف سنة /نسمة 443 : 1من السكان ، واخنفض املعدل إىل 

مع تطور عدد خرجيي املعاهد الصحية التقنية وكليات التقنية الطبية ، أما اهليئة املسـيرة  
:  1إدارياً وكان معدله  24071ما جمموعه  2004للمرافق الصحية فقد بلغ جمموعها سنة 

  .مواطن على مستوى ليبيا /إداري 244
جمموعه حـوايل   الكادر الوظيفي لقطاع الصحة البالغ) 105(يضم اجلدول رقم 

عنصر من أطباء ، وهيئة متريض ، وفنيني ، وإداريني من الليبـيني واألجانـب ،    76777
 4933من العناصر السابقة الـذكر مقابـل    71844حيث ميثل احملليني منهم ما جمموعه 

                                                
،  1، إعداد وإشراف القسم الفني لمجلة الزحف األخضر ، العدد  2001 – 2000دليل الجماهيرية الطبي ، مؤشرات لسنة  - 1

  . 14 – 13ص ص 
  . 45، ص  2003الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، الكتاب اإلحصائي  –   2
  . 38، ص  2004مكتب المفتش العام لقطاع الصحة ، الملخص اإلحصائي  – 3
  



 303

من اموع الكلي ، فيما ميكن اإليضـاح أكثـر   % 5.20عنصر أجنيب بنسبة مل تتجاوز 
  .عن توزيع هذه الكوادر على الشعبيات حسب كل فئة  بتفصيل احلديث

  )105(جدول رقم 
  2004بالشعبيات لسنة  بقطاع الصحة عدد األطباء والتمريض والفنيين واإلداريين

  التخصص      
  الشعبية

  /طبيب  األطباء
  مواطن

  /تمريض  تمريض
  مواطن

  /إداري  إداري  مواطن/فني  فني
  مواطن

  مجموع

  3197  132  1127  373  399  101  1471  744  200  البطنان

  1425  191  433  364  228  148  561  408  203  درنة
  1684  204  496  632  160  106  957  1423  71  القبة

  2299  327  613  432  465  198  1016  979  205  الجبل األخضر
  1818  195  615  452  265  141  848  1332  90  المرج

  1780  163  689  588  191  136  826  1518  74  الحزام األخضر
  8295  301  2193  375  1762  261  2526  364  1814  بنغازي
  1519  366  485  601  295  280  634  1689  105  أجدابيا

  1269  36  834  318  95  111  271  438  69  الواحات
  1735  49  1101  357  151  223  241  1371  40  الكفرة
  2113  171  977  550  303  298  556  602  277  سرت
  917  148  317  303  154  149  313  405  115  الجفرة
  2307  154  461  100  707  67  1059  921  77  مرزق
  2059  180  731  824  160  195  674  766  172  سبها

  1672  144  526  311  243  100  756  1609  47  وادي الحياة
  2776  57  1388  181  440  91  872  1046  76  وادي الشاطئ

  2116  628  603  724  523  540  701  1309  289  مصراتة
  2389  446  765  565  603  468  782  1426  239  بالمرق

  740  294  273  820  98  279  288  992  81  بني وليد
  1425  1024  299  600  51  361  847  1342  228  ترهونة ومسالتة

  970  3129  89  2360  118  628  443  1619  172  تاجوراء
  14695  210  4268  421  2128  168  5330  297  3013  طرابلس  

  2788  750  400  461  651  200  1500  1265  237  الجفارة
  2111  328  619  368  552  320  636  669  304  الزاوية

  2120  294  534  369  452  174  902  676  232  صبراتة وصرمان
  3743  225  958  204  1054  147  1466  816  264  النقاط الخمس

  2223  359  476  374  446  149  1121  980  170  غريان
  440  300  144  2542  17  197  219  720  60  مزدة

  1262  301  404  414  294  277  439  973  125  يفرن وجادو
  1831  108  849  594  155  129  712  800  115  نالوت
  512  138  141  304  64  75  258  397  49  غدامس
  965  91  260  423  56  37  628  1260  18  غات
  76777  244  24071  440  13387  195  30085  637  9234  ليبيا

  .المعدل من حساب الباحث  . 36،  22، ص  2004حصائي لقطاع الصحة ، الملخص اإل: المصدر    
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من اإلمجايل، % 33.00تركز العدد األكرب من األطباء يف طرابلس واستحوذت على 
، ومصراتة بنسـبة   %3.30، والزاوية  %20.00فيما جاءت بنغازي يف املرتبة الثانية بنسبة 

، ويف النقاط اخلمس  %3.00ليبيا حوايل  ، وسرت كانت نسبة أطبائها إىل باقي 3.13%
، بينما اقتربت النسبة يف شعبيات املرقب ، واجلفـارة ، وصـرباتة   % 2.90بلغت النسبة 

وصرمان ، ترهونة ومسالتة ، واجلبل األخضر ، ودرنة ، والبطنان وبلغت النسبة لكـل  
  .ك ، وتراجعت النسبة يف باقي الشعبيات إىل ما دون ذل% 2.50منها حوايل 

 2346طبيب منهم  9234ما جمموعه  2004 بلغ عدد األطباء العاملني يف ليبيا لسنة
طبيب أجنيب موزعني على كافة املؤسسات الصحية التابعة للدولة يف خمتلف التخصصات  

 2003الذي كان سـنة   2004مواطن لسنة /طبيب 637:  1وبذلك يكون املعدل الوطين 
يربز أن هناك تطوراً إجيابياً يف عدد األطباء ، غـري أن  مواطن مما /طبيب 830 : 1حوايل 

، فقد بلغ عـدد   2004مواطن لسنة /هذا املعدل يتباين بشكل كبري بني الشعبيات طبيب
 297 : 1شعبيات تراوح معـدهلا مـا بـني     6 الشعبيات اليت يقل فيها املعدل عن ذلك

هلا املعدل الوطين وصـل  مواطن ، بينما اليت يقارب معد/طبيب 405 : 1مواطن و/طبيب
 816:  1مـواطن و /طبيـب  676 : 1شعبيات كـان معـدهلا مـا بـني      7عددها إىل 

شعبيات كان ما  5مواطن، يف حني أن هناك شعبيات تعد مرتفعة املعدل متثلت يف /طبيب
مواطن ، أما الشعبيات اليت تعد متطرفة يف /طبيب 992 : 1مواطن و /طبيب 921 : 1بني 

 1046 : 1شـعبية وبلـغ مـا بـني      13مع املعدل العام فكان جمموعها معدهلا مقارنة 
مواطن مثلتها شعبيات وادي احلياة ، غات ، اجلفـارة ،  /طبيب 1689:  1مواطن و/طبيب

تاجوراء ، ترهونة ومسالتة ، املرقب ، مصراتة ، وادي احليـاة ، الكفـرة ، أجـدابيا ،    
  .احلزام األخضر ، املرج ، القبة 

فـرداً لسـنة    30085م التمريض يف مستشفيات الدولة ما جمموعه وصل عدد طاق
كما يوضحه اجلدول نفسه حيث تركزت بطبيعة احلال يف طرابلس ، وبنغـازي ،   2004

  واجلفارة ، والبطنان ، والنقاط اخلمس ، وغريان ، واجلبل األخضر ، ومرزق مبا جمموعه 

ممرض وممرضة،  1000دد فيها عن وهي الشعبيات اليت زاد الع %51.50أي بنسبة  15489
، أما من حيث مـدى   %48.50تمثل ما نسبته  23يف حني أن باقي الشعبيات ، وعددها 

، فقد  2004سنة  195:  1مواطن الذي بلغ /تباين واختالف املعدل الوطين ممرضة أو قابلة
مواطن /قابلةتراوح يف الشعبيات قرباً وبعداً عنه ، هذا يعين التفاوت يف معدل ممرضة أو 

بني الشعبيات ، كما أن هناك فائضاً يف اإلداريني الذين يتولون تسيري شـؤون املرافـق   
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وحتديداً الشـعبيات ذات   150:  1الصحية ، وخباصة تلك اليت ينخفض فيها املعدل عن 
  .مواطن /ممرضة أو قابلة 100:  1املعدل املنخفض عن 

فني ، وهم الـذين   13387بلغ عدد الفنيني العاملني يف قطاع الصحة ما جمموعه 
يتولون اإلشراف على تشغيل وصيانة األجهزة واملعدات الطبية ، وإدارة كل مـا يتعلـق   
بالشؤون الفنية باملستشفيات ، والعيادات ، واملراكز الصحية ، ووحدات الرعاية الصحية 

شعبيات هي يف طـرابلس ، وبنغـازي ، والنقـاط     3ياً يف األولية ، وهم يتركزون نسب
من جمموع الفنيني يف ليبيا ،  %37.00فنياً يشكلون نسبة بلغت  4944اخلمس مبا جمموعه 

 5فنـي يف   3036فني ، بينمـا تركـز    1000وجتاوز عددهم يف كل شعبية على حدة 
 %23.00ومرزق مبا نسبته حوايل  شعبيات هي الزاوية ، واجلفارة ، واملرقب ، ومصراتة ،

فني ، يف حني أن  1000ودون  500من اإلمجايل، وكانوا يف كل شعبية على حدة ما بني 
شـعبية   18فني بلغ عـددها   100فني وزاد عن  500الشعبيات اليت قل فيها العدد عن 

هـذا األخـري   من إمجايل الفنيني ، و% 37.00فنياً كونت جمتمعةً ما نسبته  4919ضمت 
شعبية  18شعبيات فقط ما كانت متثله  3يظهر مدى التناقض بني الشعبيات حيث مثلت 

وتساوت يف النسبة مما يوضح مدى التباين يف حجم اخلدمات وكذلك توزيـع املرافـق   
فني يف كـل   100الصحية ، ودرجة تركز السكان ، أما الشعبيات اليت ضمت ما دون 

، وبين وليد ، وترهونة ومسالتة ، ومزدة ، وغـدامس ،   هي الواحات 6منها فشملت 
إىل  فني ، وتعد مستشفاا إما عامة أو قروية باإلضـافة  381ونالوت اليت كونت جمتمعة 

  . املراكز الصحية  ووحدات الرعاية الصحية 
فقط ، ويرتفع كـثرياً عـن    مواطن يف جمال الصحة يف شعبيتني/يتطرف معدل فني

:  1مواطن الذي وصل يف شعبية تاجوراء إىل /فني 440:  1طين الذي مل يتجاوز املعدل الو
مواطن نظراً لتدين عدد الفنيني أمـام  /فني 2542:  1مواطن ، ويف شعبية مزدة /فني 2360

 100:  1عدد السكان يف الشعبيتني ، وتراجع عن املعدل العام بدرجة واضحة ووصل إىل 
  . مواطن يف مرزق/فني

مـا   400:  1و  250:  1فيما كان عدد الشعبيات اليت تراوح فيها املعدل ما بـني  
مواطن بلغـت  /فني 550:  1و  400:  1شعبية ، بينما اليت كان معدهلا ما بني  14جمموعه 

:  1شعبيات مثلتها اجلفارة ، وسرت ، واملرج ، واجلبل األخضر ، بينما اليت جتـاوزت   4
:  1شعبيات ، وأخرياً اليت دون معدل  10مواطن فكان عددها /فني 1000:  1ودون  500
مواطن فهما شعبيتا النقاط اخلمس ووادي الشاطئ ، قد ال /فني 100:  1 وأعلى من 250
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يعين هذا املعدل شيء عند الكثريين ، لكنه يعطي مؤشراً مهماً لشرحية مهمة يف قطـاع  
ملساعدة يف الكشف والتشخيص للمرضـى ،  الصحة تتوىل اإلشراف والصيانة للمعدات ا

وكذلك لألجهزة اليت تؤمن راحة الرتالء ، واملراجعني ، واهليئة الطبيـة ، واملمرضـني ،   
  .واإلداريني 

يتوىل تسيري املرافق الصحية طاقم من اإلداريني موزعني علـى الشـعبيات يبلـغ    
خدمات كبرية وتقـع  فرداً يتركزون يف املؤسسات الصحية اليت تقدم  23071جمموعهم 

 2193، و  4268ضمن مناطق التركز أي أن تواجدهم يقع ضمن طرابلس ، فبنغازي ، 
من موظفي مرافق الصـحة يف  % 27.00إدارياً لكل منهما على التوايل مما يعين أن حوايل 

ليبيا موجودون يف الشعبيتني األخريتني ، بينما يربز تركـز آخـر يف وادي الشـاطئ ،    
إدارياً على التوايل ، غري أن هذه األرقـام   1127، و 1101و،  1388لبطنان والكفرة ، وا

األخرية تعد مصدر شك يف صحتها ، إذ إا ال تتماشى مع عـدد املرافـق الصـحية    
املوجودة بتلك الشعبيات ، وال مع عدد السكان ، إذ ميكن أن يكون هناك خطأٌ مـا يف  

من إمجايل اإلداريني يف املؤسسات الصحية % 15.00تبويب هذه األرقام اليت مثلت حوايل 
يف الشعبيات الثالثة ، مىت صحت أرقامها فإا تعترب اموعة الثانية يف تركز اإلداريـني  
من قطاع الصحة ، كما يالحظ أن أغلب الشعبيات تتقارب مع بعضـها ، وتتناسـب   

مـن   %58.00ه شعبية تكون ما نسـبت  16وفق ما يتوفر ا من مؤسسات صحية وتضم 
جمموع اإلداريني يف مؤسسات الدولة الصحية ، وهذا يظهر مـدى التفـاوت يف مـن    

  .يتولون تسيري تلك املرافق 
مواطن ، حيث يالحظ أن قلة عدد /إداري 244:  1من حيث املعدل العام فقد بلغ  

اإلداريني لكل مواطن يظهر جبالء يف شعبيات تاجوراء ، وترهونة ومسـالتة ، حيـث   
مواطن وإىل أقل من ذلك يف شـعبييت اجلفـارة   /إداري 1024:  1و  3129:  1ل إىل وص

مواطن ، يف حني أنه يتقارب من املعدل الـوطين يف  /إداري 628:  1و  750:  1ومصراتة 
 350 : 1و  250:  1أغلب الشعبيات حيث كان عدد اليت تراوح فيها املعدل مـا بـني   

 3كـان جمموعهـا    450 : 1و  350 : 1كان ما بني شعبيات ، أما اليت معدهلا  7كانت 
شعبيات ، يف  4 مواطن فكان جمموعها/إداري 450:  1شعبيات ، واليت جتاوز فيها املعدل 

  .شعبية  18حني أن اليت قلَّت عن املعدل العام بلغت 
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  : مساهمة القطاع الخاص في الخدمات الصحية  - 6 – 2 – 1 – 2 – 3
السابق حمدودة بشكل كبري وأثبتت جـدارا بـالوجود   كانت هذه اخلدمات يف 

سـنة   15ومنافسة القطاع العام يف خدماا وطواقمها الطبية ، مث اختفت لفترة جاوزت 
بني أواخر السبعينيات وأوائل التسعينيات غري أا اآلن ما تزال دون املستوى الذي جيب 

ر اليت هي عبارة عن فيالَّت سكنية أن تكون عليه فمعظمها يعترب بدائي األدوات ، واملقا
مل جتهز يف األساس لتكون أماكن للعالج ، ورغم انتشارها الذي بدأ يربز على اخلريطـة  
الصحية يف أجزاء حمدودة من البالد ، فإن املالحظ عنها أا تأخذ يف التطور التـدرجيي  

ليه اآلن من حيـث  البطيء ، ويف حاجة ملزيد من التشجيع وإيالئها أمهية أكرب مما هو ع
  .التجهيز  والتطوير واالنتشار على أرجاء ليبيا 

عدد املصحات والعيادات اخلاصة وعدد األسـرة ـا   ) 106(ميثل اجلدول رقم 
، إذ يتضح من خالله تركز خدمات القطاع اخلـاص   2004واملختربات بالشعبيات لسنة 

 164وذت على ما جمموعه شعبيات تركزت يف شعبية طرابلس اليت استح 10الصحية يف 
، تلتها  %26.24مرفق كانت نسبتها إىل جممل ليبيا  625مرفق صحي خاص من جمموع 

لكـلٍ منـهما ،    %12.00مرفق بني عيادة ومصحة وخمترب  75شعبييت بنغازي وتاجوراء 
مرفق صحي خـاص بنسـبة    32، ويف مصراتة  %5.00مرفق صحي خاص  31وسبها 

، بينما تنخفض مرافق القطـاع   %5.76صحي خاص بنسبة  مرفق 36، والزاوية % 5.12
  .اخلاص الطبية يف باقي الشعبيات اليت متثلها البطنان ، درنة ، املرقب ، النقاط اخلمس 

 10سرير تتركز يف  1084التابعة للقطاع اخلاص ما جمموعه  ةتوفر العيادات اإليوائي
 112سـرير ، ومصـراتة    129سرير ، وتاجوراء  400شعبيات تستحوذ طرابلس على 

 63سرير ، والنقاط اخلمـس   70سرير ، وسبها  82سرير ، والزاوية  105سرير، بنغازي 
شعبيات  4سرير ، فيما يوجد بعضها اآلخر بأعداد أقل من ذلك يف  60سرير ، واملرقب 

أخرى ، فهذا التركز أساسه يعود لوجود أطباء متخصصني يف هذه الشعبيات ، وخباصة 
  .تاجوراء ، مصراتة ، بنغازي ، الزاوية  طرابلس ،

الكثافة السكانية الكبرية مقارنة بباقي أجزاء البالد جتعل من إقامة مثل هـذه   إن 
املشاريع الصحية االستثمارية ذات مردود اقتصادي يكفي لتغطية نفقاا ، كما تنتشر يف 

ء ، وبعـض  عدد من الشعبيات عيادات الكشف اليومـي دون وجـود مصحات اإليوا
خمتربات التحليل الطيب مثل شعبيات املرج ، احلزام األخضر ، أجـدابيا ، الواحـات ،   
الكفرة ، سرت ، اجلفرة ، الشاطئ ، بين وليد ، اجلفارة غريان ، مزدة ، يفرن وجادو ، 
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اإلحصاءات أي نوع من النشاط الطيب اخلاص يف شعبيات غـات ،   غدامس ، ومل تظهر
  .اة ، اجلبل األخضر ، القبة نالوت ، وادي احلي

  ) 106(جدول رقم 
  2004عدد المصحات والعيادات الخاصة واألسرة بها والمختبرات بالشعبيات لسنة 

  نوع المرفق الصحي الخاص                 
  الشعبية

  المختبرات  العيادات  األسرة  المصحات

  2  8  22  1  البطنان
  4  6  25  2  درنة
  0  0  0  0  القبة

  0  0  0  0  األخضر الجبل
  2  4  0  0  المرج

  0  3  0  0  الحزام األخضر
  21  46  105  8  بنغازي
  4  13  0  0  أجدابيا

  1  3  0  0  الواحات
  1  2  0  0  الكفرة
  0  6  0  0  سرت
  1  3  0  0  الجفرة
  0  0  0  0  مرزق
  12  16  70  3  سبها

  0  0  0  0  وادي الحياة
  3  3  0  0  وادي الشاطئ

  3  20  112  9  مصراتة
  11  29  60  2  المرقب
  4  5  0  0  بني وليد

  20  15  0  0  ترهونة ومسالتة
  10  20  129  4  تاجوراء

  30  114  400  20  طرابلس  
  5  22  0  0  الجفارة
  0  34  82  2  الزاوية

  1  2  16  1  صبراتة وصرمان
  6  13  63  2  النقاط الخمس

  5  9  0  0  غريان
  2  12  0  0  مزدة

  3  11  0  0  يفرن وجادو
  0  0  0  0  نالوت
  0  1  0  0  غدامس
  0  0  0  0  غات
  151  420  1084  54  ليبيا

  . 48، ص  2004الملخص اإلحصائي لقطاع الصحة ، : المصدر               
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من بني أهم املشكالت اليت يعاين منها قطاع الصحة ، تتمثل يف سوء التخطـيط  
توجيه  مل وحدات القطاع تصاحبه خدمات متدنية ، وخباصة التابعة للدولة ، مع عدم

خدمات املرافق الصحية التابعة للقطاع اخلاص للعمل بالطريقة املثلى حىت تكتمل دائـرة  
ما يقدمه القطاعان للمواطنني ، كما أن النقص يف بعض األجهـزة واملعـدات الطبيـة    
وحمدودية ما يتوفر منها مبا يالئم كثافة السكان يف إقليم ختطيطي على األقل ، إضافةً  إىل 

منها من أعطال ، بينمـا تعـاين    صيانة دورية ملا قد حيدث لألجهزة املتوفرةعدم وجود 
بعض املستشفيات من عدم وجود أطباء أخصائيني وتركزهم يف أماكن دون أخرى ، إن 
هذه املالحظات والتدين يف خدمات الصحة تعود يف أساسها إىل اخنفاض ما تنفقه الدولة 

م القطاع ، وهنا جيدر التذكري بضرورة دعم القطاع من أموال ال تفي باملتطلبات اليت تلز
اخلاص لزيادة إسهامه يف مزيد النهوض بنوعية اخلدمات الصـحية ، وتشـجيعه علـى    
االستثمار بالشعبيات الداخلية ، وبعض من الواقعة على الساحل اليت تفتقر ألبسط إسهام 

املشـاركة واستضـافة   من القطاع اخلاص ، وذلك بتقدمي التسهيالت املالية ، وتشجيع 
العناصر الطبية ذات الكفاءة العالية من الدول املتقدمة ، وتقنني العمـل الطـيب اخلـاص    

  .ووضع ضوابط صارمة تنظمه 
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  :تعليم اإلناث وعمل المرأة والقوى العاملة   – 3 – 3
  :تعليم اإلناث  -1 – 3 – 3 

ع زيادة نسبة النوع يف تركيبة السكان يرتفع عدد اإلناث يف مراحل التعليم متاشياً م
الليبيني ، وكذلك الرغبة امللحة اليت تظهرها الفتاة يف التشبث مبواصلة الدراسة للحصول 

  .على مؤهل علمي ميكنها من العمل مبا يالئمها ويتماشى مع طبيعتها البيولوجية 
ساسـي  عدد التلميذات الدارسات مبرحليت التعليم األ) 107(يوضح اجلدول رقم 

واملتوسط ونسبتهن إىل جمموع التالميذ لكل شعبية والنسبة الكلية يف ليبيا للعام الدراسي 
، حيث يتضح أن نسبة اإلناث يف مرحلة التعليم املتوسط ترتفع بكثري عن  2005 – 2004

على املستوى الوطين ، وقد ختطـت   %57.0نظريا لدى الذكور إذ بلغت نسبة الفتيات 
% 67.0شعبية وسجلت أعلى نسبة يف شعبية مصراتة اليت وصلت إىل  21ه ذلك ما جمموع

شعبيات تقلُّ عـن النسـبة    7جمموع طالا يف مرحلة التعليم املتوسط ، فيما كانت  من
، أعلى نسـبة يف   %51.2كانت أدناها شعبية طرابلس بنسبة  %50.0العامة وارتفعت عن 

إالَّ يف  %50.0، ومل تنخفض النسبة عـن   %56.2هذه اموعة سجلت يف شعبية اجلفارة 
،  %49.2، مث املـرج  % 49.1يف بين وليد ، تلتها املرقـب   %48.0شعبيات كان أقلها  4

من طـالب   %50.0أكثر من  32شعبية من أصل  28، مما سبق يتضح أن % 49.4فمزدة 
ط تتراجع شعبيات فق 4 هم من اإلناث ، وأن 2005 – 2004مرحلة التعليم املتوسط لسنة 

  .وهي مزدة ، بين وليد ، املرقب ، املرج  %50.0نسبة اإلناث فيها دون 
أما فيما يتعلق بنسبة اإلناث يف مرحلة التعليم األساسي فجميـع الشـعبيات باسـتثناء    
شعبيتني مها بنغازي ونالوت تتساوى فيما نسبة اجلنسني يف هذه املرحلة وبلغـت نسـبة   

 %49.5للثانية ، فإن نسبة كل واحدة منها قلت عـن  % 50.0لألوىل و %50.1كل منهما 
مما يعين أن الغالبية من تالميذ مرحلة التعليم األساسي ما تزال للذكور ، غـري أن هـذا   

  .املعدل آخذ يف الزيادة لصاحل اإلناث 
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  عدد اإلناث الدارسات بمرحلتي التعليم األساسي) 107(دول رقم ج
     2005 - 2004يات للعام الدراسي والمتوسط ونسبتهن بالشعب 

  المتوسط  األساسي  المرحلة
  %و  العدد           
  الشعبية

  اإلناث %   اإلناث  اإلناث %   اإلناث

  61.3  6549  49.1  14809  البطنان
  51.3  2495  48.1  8648  درنة
  64.3  3256  49.4  8743  القبة

  57.2  7237  48.1  19351  الجبل األخضر
  49.2  3954  49.1  12836  المرج

  57.0  3788  48.5  11136  الحزام األخضر
  63.0  22322  50.1  60003  بنغازي
  64.3  4871  49.1  14337  أجدابيا

  61.1  1089  49.1  3486  الواحات
  60.2  1560  47.1  4719  الكفرة
  62.1  5586  48.1  15365  سرت
  54.3  1223  48.3  4534  الجفرة
  63.0  2818  48.5  7856  مرزق
  61.5  4961  49.4  14462  سبها

  59.1  2947  48.1  7621  وادي الحياة
  53.0  2884  49.3  7769  وادي الشاطئ

  67.0  9174  48.5  30896  مصراتة
  49.1  10515  48.1  33261  المرقب
  48.0  2529  49.2  6614  بني وليد

  59.0  11395  48.0  26882  ترهونة ومسالتة
  55.1  9180  49.0  28088  تاجوراء

  51.2  26369  48.5  71872  طرابلس  
  56.2  9361  49.0  24564  الجفارة
  57.1  6234  48.3  18335  الزاوية

  59.0  5557  48.1  12983  صبراتة وصرمان
  58.1  6669  49.0  18565  النقاط الخمس

  60.2  6259  48.4  14377  غريان
  49.4  1451  46.0  3583  مزدة

  58.1  3920  48.0  9766  يفرن وجادو
  57.1  2536  50.0  6647  نالوت

  55.1  701  48.5  1778  غدامس
  57.4  668  49.5  2551  غات
  57.0  190058  49.0  526437  ليبيا

  .  2و  1، جدول  3004 – 2004 المركز الوطني لتخطيط التعليم ، مؤشرات إحصائية حول التعليم األساسي للعام الدراسي:المصدر         
  .النسب من حساب الباحث            
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  ) :العامالت في مجال التعليم نموذجاً(المرأة العاملة في الشعبيات  - 2 – 3 – 3
عدد العامالت يف قطاع التعليم ونسـبتهن إىل جممـوع   ) 108(يبني اجلدول رقم 

موزعاً على الشعبيات ، حيث أخـذ هـذا    2005 – 2004لسنة نفسها املهنة  العاملني يف
اليت تظهر فيها صورة وجود املـرأة   القطاع كنموذج باعتباره من أبرز القطاعات اخلدمية

كأكثرية ميكن وصفها باملسيطرة ، إذ يالحظ أن املعدل الوطين بلغ مـا نسـبته    واضحة
من معلمي التعليم األساسي إناث ، وخباصة أن الدولة سـعت منـذ منتصـف     81.4%

ـ    ى السبعينيات إىل العمل على تأنيث هذه املرحلة على اعتبار أن املرأة أكثـر قـدرةً عل
التعامل مع هذه الشرحية من األطفال ، وبالتايل أسهمت بشكل كبري يف وجـود هـذه   
الصورة اليت عليها التعليم األساسي ، كما أن قسماً كبرياً من اإلناث ممن هلن مـؤهالت  

  .تربوية يفضلن العمل يف تدريس هذه املرحلة حىت إن بعضهن حيملن شهادات جامعية 
ارتفعت فيها نسبة معلميها من اإلناث مبا جتـاوز   ميكن مالحظ أن هناك شعبيات

يف شـعبييت النقـاط   % 82.1شعبية نسبة أقلها كانت 14النسبة العامة اليت بلغ جمموعها 
، أمـا الـيت   % 91.5اخلمس ووادي الشاطئ ، فيما وصلت أعالها يف شعبية طـرابلس  

يف % 63.1بـني  شعبية بلغت مـا   18اخنفضت نسبتها عن النسبة العامة فكان جمموعها 
يف شعبية اجلفارة ، وما ميكن اخلروج به هو االختالف % 81.1شعبية ترهونة ومسالتة ، و

بني الشعبيات يف نسبة معلمات التعليم األساسي ، غري أن ما يستنتج مما سبق أن مجيعهـا  
 ، وبالتايل فإا تتشابه إىل حد كبري يف نسـبة املعلمـني إىل   %60.0ميثلن فيها أكثر من 

  .املعلمات يف مرحلة التعليم األساسي 
أما فيما يتعلق باملعلمات يف مرحلة التعليم املتوسط فإن النسبة العامـة تـنخفض   

كمعدل وطين عام ، فجميع  %71.1قليالً عما هي عليه يف املرحلة السابقة إذ وصلت إىل 
ـ  4باستثناء  %50.0الشعبيات تزيد نسبتها كل منها على حدة عن  ي غـات  شعبيات ه

،  %45.4كأدىن نسبة ، وشعبية مـزدة   %39.3كانت نسبة معلمات التعليم املتوسط فيها 
وتعد هذه الشعبيات من املناطق  .%49، ووادي الشاطئ  %49.4وشعبية ترهونة ومسالتة 

اليت يطلق عليها حمافظة حيث يقل بينهن من يهتم بإرسال بناته إىل اجلامعات يف السابق ، 
نيت شعبية ترهونة ومسالتة إىل حد ما ، نظراً لتطرف املسـافة بـني موقـع    إذا ما استث

شعبيات غات ومزدة ووادي الشاطئ ، غري أنه وبعد التوسع األفقي يف الكليـات فـإن   
  .سنوات ملن يرغب يف مواصلة الدراسة اجلامعية  5الفرص متاحة منذ أكثر من 
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  ونسبة كل عدد العامالت في قطاع التعليم) 108(جدول رقم 
  2005 – 2004 إلى مجموع العاملين في نفس المهنة بالشعبيات للعام الدراسي منها 

  . 3، جدول  3004 – 2004 المركز الوطني لتخطيط التعليم ، مؤشرات إحصائية حول التعليم األساسي للعام الدراسي:المصدر    
  .النسب من حساب الباحث          

  
  

  %العدد و      
  
  الشعبية      

  التعليم  قطاععامالت في  
مدرسات 
  أساسي

من معلمي % 
  األساسي

مدرسات 
  متوسط

من معلمي % 
  المتوسط

من %   إداريات
  اإلداريين

أعمال 
  النظافة

من عمال % 
  ظافةالن

  60.4  78  53.1  557  67.3  1203  76.5  4221  البطنان
  60.0  61  37.5  667  62.5  724  80.2  3827  درنة
  29.0  29  44.0  325  66.3  533  77.0  2139  القبة

  70.2  170  34.0  981  65.0  1414  74.3  6298  الجبل األخضر
  65.0  79  38.4  723  53.3  807  71.1  3526  المرج

  62.1  36  57.5  510  65.1  1089  76.0  2822  الحزام األخضر
  91.2  583  26.2  1226  65.2  2987  89.0  11825  بنغازي
  33.1  70  49.2  780  69.1  1359  80.0  3184  أجدابيا

  49.1  55  83.0  175  50.2  135  71.2  558  الواحات
  30.0  334  52.1  215  55.1  201  83.3  1295  الكفرة
  68.5  72  48.3  315  54.1  576  89.1  2102  سرت

  23.0  25  33.0  167  81.0  498  90.1  2011  رةالجف
  50.4  277  53.1  505  68.0  608  81.0  2349  مرزق
  30.1  81  33.0  377  75.1  962  88.1  3275  سبها

  51.5  169  54.0  773  52.0  490  71.3  1787  وادي الحياة
  36.4  150  59.2  645  49.1  761  82.1  4048  وادي الشاطئ

  81.0  696  58.3  839  60.1  1086  73.0  5450  مصراتة
  87.9  727  65.0  1052  58.1  1525  65.2  7290  المرقب
  88.0  92  73.5  262  68.3  825  80.2  2278  بني وليد

  87.3  1961  71.0  1220  49.4  1831  63.1  6864  ترهونة ومسالتة
  96.0  46  55.3  1059  67.1  1449  75.4  7017  تاجوراء

  75.0  48  26.0  2182  87.0  9317  91.5  25140  طرابلس  
  87.1  59  43.5  1120  81.1  3420  81.1  14415  الجفارة
  80.1  51  36.1  564  78.4  2886  86.0  8681  الزاوية

  95.1  234  52.1  1157  79.3  3260  84.5  8696  صبراتة وصرمان
  65.1  325  48.5  1151  73.0  2955  82.1  12705  النقاط الخمس

  92.4  304  58.2  826  76.1  1949  85.0  6985  غريان
  58.1  82  78.0  178  45.4  174  75.3  906  مزدة

  96.0  230  71.5  632  71.1  1339  79.1  4168  يفرن وجادو
  61.1  195  51.1  606  72.1  833  83.1  2704  نالوت
  43.2  35  52.0  90  66.3  148  88.1  552  غدامس
  24.4  11  43.1  58  39.3  48  90.1  530  غات
  68.2  7365  43.5  21892  71.1  47392  81.4  171178  ليبيا



 314

تراوحت النسبة فيها ما بـني   9أيضاً هناك شعبيات جتاوزت النسبة العامة بلغت 
شعبية طرابلس ، يف حني أن الشعبيات اليت قلـت   يف %87.0يف شعبية نالوت ، و 72.1%

شعبية تراوحت النسبة فيها مـا بـني    19كان جمموعها  %50.0عن النسبة العامة وفاقت 
يف شعبية يفرن وجادو ، فما مييز معلمـات التعلـيم   % 71.1يف شعبية الواحات و 50.2%

شعبية ، يف حني  32 شعبية لكل منها من أصل 28يف  %50.0املتوسط أن ميثلن أكثر من 
، غري أن املالحظ هـو زيـادة عـدد     %50.0منها تقل فيها النسبة فيها عن  3أن هناك 

املعلمات يف املرحلتني وذلك ناتج عن ارتفاع نسبة اخلرجيات من اجلامعات الالَّئي يرتفع 
عددهن كل سنة عن نسبة الذكور بفعل التسرب يف الطالب الذكور يف مجيع املراحـل  

  .سبق احلديث عنها يف الباب الثاين  ألسباب
تتباين نسبة العامالت يف الشؤون اإلدارية بقطاع التعليم سـواء باملـدارس ، أو   

، أو بأي من اإلدارات املشرفة على ) مديرات التعليم اجلهوية(بأمانات التعليم بالشعبيات 
الذي يغلب على ، ف %43.5خدمات التعليم ، فقد بلغت النسبة العامة على مستوى ليبيا 

اإلداريني هم الذكور بعكس ما هو يف مهنة التدريس إذ تباينت واختلفت نسبها صعوداً 
وهبوطاً عن مستوى النسبة العامة ، وميكن تقسيمها إىل جمموعات كانت األوىل تتراوح 

شعبية ، فيما كانت اموعة الثانية متكونة من  11مثلتها % 54.0و% 44.0نسبتها ما بني 
يف شعبية املرقـب ،   %65.0يف شعبية تاجوراء و  %55.3بيات نسبتها كانت ما بني شع 6

وكـان   %65.0أما اموعة الثالثة فترتفع فيها نسبة اإلداريات يف جمال التعليم وجتاوزت 
يف ترهونة ومسالتة وأعلى معدل هلا كـان يف   %71.0شعبيات نسبتها ما بني  5عددها 

الوقت الذي توجد فيه شعبيات تقل عن املعدل العام بلغت ، يف  %83.0شعبية الواحات 
يف شعبية طرابلس ، وأعلى نسبة  %26.0شعبية كان من ضمنها أدىن نسبة  11يف مجلتها 

يف شعبية غات ، كما أن عدد الشعبيات اليت فاقت  %43.1يف هذه اموعة وصلت إىل 
شعبية وهـو   15سبة نفسها بلغت ، واليت قلَّت عن الن 18بلغ عددها  %50.0النسبة فيها 

  .ما يؤكد أيضاً أن اإلناث سترتفع نسبتهن يف إدارات هذا اال 
قيامهـا  ) 108(من الوظائف اليت تتوىل املرأة العمل ا كما أورده اجلدول رقـم  

كما  %90.0شعبيات كبري جداً وجتاوزت  5بأعمال النظافة يف جمال التعليم فتواجدها يف 
يفرن وجادو ، وصرباتة وصرمان ، وغريان ، وبنغـازي ، فيمـا الـيت    يف تاجوراء ، و

شعبيات متثلـت يف الزاويـة ،    6بلغ جمموعها  %90.0وأقل من  %80.0تراوحت ما بني 
وأقـل   %60.0اجلفارة ، ترهونة ومسالتة ، بين وليد ، املرقب ، مصراتة ، أما اليت ما بني 
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ت الذي كان جمموع الشـعبيات الـيت   شعبيات ، يف الوق 9فقد تركزت يف  %80.0من 
شعبية ، مما يعين أن الشعبيات اليت جتاوزت فيها نسـبة   12ما جمموعه  %60.0قلَّت عن 

شعبية أي اليت ترتفع فيها  23بلغ عددها  %50.0العامالت يف مهنة النظافة مبجال التعليم 
  .نسبة اإلناث عن الذكور يف كل شعبية على حدة 

  :يع المرأة العاملة على الشعبيات حسب أقسام المهن الرئيسة توز - 1 – 2 – 3 – 3
املهن إىل عدة أقسام مت مجعها  2003 – 2002صنف املسح االقتصادي واالجتماعي 

الذي يضم توزيع العامالت منهن على تلك املهن لكـل شـعبية   ) 109(يف اجلدول رقم 
فة لإلمجـايل الكلـي ،   على حدة ، مع إبراز جمموع كل مهنة على مستوي ليبيا ، إضا

حيث يظهر تركز العامالت يف مهن اإلدارة والكتابة واخلدمات العامة واالجتماعيـة يف  
تـأيت املهـن العلميـة     كل الشعبيات نظراً ملدى مالءمة هذا النوع لطبيعـة املرأة ، فيما

، وأخـرياً   والفنية يف املرتبة الثانية ، أما جمال اخلدمات العامة فيـأيت يف املرتبـة الثالثـة   
العامالت يف جماالت اإلنتاج املختلفة باستثناء الزراعة فيأتني يف الترتيب الرابع ، مع التنبيه 
هنا أن كل مهنة مما سبق تتباين مع عدد سكان كل شعبية كما يف الواحات ، والكفرة ، 
ووادي الشاطئ ، وغدامس ، وغات ، ومزدة ، ومرزق الـيت تـنخفض فيهـا نسـبة     

  . جماالت اإلنتاج غري الزراعي العامالت يف
أما مهنتا الزراعة والرعي والصيد فإن من ميتهنها من اإلناث حمدود جداً يف عدد كبري 
من الشعبيات ، فهي ختتفي تقريباً يف شعبيات وغدامس ، ووادي الشـاطئ ، وسـبها ،   

ل األخضر ، فيما تظهر بأعداد حمدودة يف شعبيات املرج ، ووادي احلياة ، والقبة ، واجلب
وصرباتة وصرمان ، واجلفرة ، والواحات ، يف حني أا تظهر حمدودة يف بقية الشـعبيات  
عند مقارنة كل منها بعدد السكان ، غري أن هذه املهنة ليست من املهن الـيت حتترفهـا   
املرأة بشكل رئيس ولكن ما يوجد ا من أعداد هي أعمال تقوم ـا املـرأة يف بيـت    

  .أهلها دون أن تعد هلا مصدر رزق زوجها أو لدى 
ويقل عما سبق من يعملن يف مهن البيع والشراء فعددهن حمدود جداً يف أكثر من 

 5أنثى بلغـت   50نصف الشعبيات ، فاليت يفوق فيها عدد العامالت يف هذا اال عن 
جع شعبيات فقط هي طرابلس ، وبنغازي ، اجلبل األخضر ، البطنان ، اجلفارة ، فيما ترا

شعبية ،  13عاملة يف  50و  10عامالت كل منها ، وما بني  10شعبية العدد دون  12يف 
ومل تسجل أية حالة يف شعبية مصراتة ، مما يعين أن هذه املهنة غري حمببة لدى اإلناث على 

  .األقل يف الوقت احلاضر 
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  )109(جدول رقم 
 2003سنة توزيع العامالت من اإلناث حسب الشعبيات وأقسام المهن ل

  نوع المهنة      
  

  الشعبية

المهن 
العلمية 
  والفنية

األمينات وكبار 
  اإلداريات

اإلداريات 
  والكتبة 

العامالت 
بالبيع 
  والشراء

العامالت 
  بالخدمات

الزراعة 
والرعي 
  والصيد

العامالت 
باإلنتاج غير 
  المزارعات

  المجموع

  8233  136  46  931  73  1295  8  5746  البطنان
  6341  493  16  371  34  1244  7  4176  درنة
  4818  107  18  525  20  930  11  3207  القبة

  10758  235  20  1156  85  2414  24  6825  الجبل األخضر
  5168  156  11  475  11  650  4  3861  المرج

  4428  191  155  465  24  714  6  2873  الحزام األخضر
  27830  2015  78  1831  232  5999  46  17629  بنغازي
  4820  184  57  389  40  968  4  3178  أجدابيا

  1075  32  23  149  2  358  1  510  الواحات
  1178  74  17  210  19  175  1  682  الكفرة
  4979  361  28  456  25  1113  4  2992  سرت
  3294  82  23  258  7  791  1  2132  الجفرة
  5623  267  102  818  16  901  1  3518  مرزق
  7163  409  7  680  36  1471  8  4552  سبها

  3519  152  16  659  15  775  2  1900  وادي الحياة
  4882  87  5  689  4  565  2  3530  وادي الشاطئ

  5665  642  176  280  0  553  2  4012  مصراتة
  8220  497  46  219  4  688  6  6760  المرقب
  2378  288  48  76  4  269  0  1693  بني وليد

  6733  280  948  205  4  350  5  4941  ترهونة ومسالتة
  55113  2751  503  2280  320  9103  45  40111  * طرابلس  
  17179  1703  395  269  60  1236  5  13511  الجفارة
  10768  626  98  180  11  1421  10  8422  الزاوية

  12807  240  21  290  42  2070  3  10154  صبراتة وصرمان
  13579  430  150  430  24  1642  9  10894  النقاط الخمس

  9625  208  68  130  9  858  5  8351  غريان
  1117  38  39  157  1  99  0  783  مزدة

  5534  370  100  98  4  560  1  4401  يفرن وجادو
  4258  213  58  283  2  580  3  3119  نالوت

  1373  83  0  114  5  276  4  891  غدامس
  1021  38  0  232  9  212  1  529  غات
  259479  13384  3272  15305  1131  40275  229  185883  ليبيا

  . 1 – 1، جدول  2001، النتائج النهائية لحصر القوى العاملة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق : المصدر     
  .تم دمج بيانات طرابلس وتاجوراء نظراً لعدم وجود األخيرة وذلك للتوفيق )  *(          
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بالرغم من العدد اهلائل العامالت اإلناث مقارنة مبا يقابلها من الـذكور نالحـظ   
املسؤولية القياديـة ، بـالرغم مـن كـل     تراجع عدد كبريات اإلداريات ومن هن يف 

التسهيالت التشريعية اليت متكن املرأة من خوض غمار العمل يف أي جمـال وعلـى أي   
مستوى ، وال يعتمد وجودها يف اإلدارة أو سواها إالَّ على ما حتمله من مؤهل ومقـدرة  

، واجلبل األخضر على القيام بتلك املهنة ، فإذا ما مت استثناء شعبيات طرابلس ، وبنغازي 
شعبية ال تصل أعداد من يعملـن كأمنيـات وكبـار     28فإن باقي الشعبيات وعددها 

عامالت فما دون ، هذا ال يعين مما تقدم أن ارتفاع العدد يف الشـعبيات   10إداريات إىل 
الثالث السابقة ميثل وجود أعداد كبرية هلذه املهن ، ولكن النسـبة حمـدودة يف مجيـع    

السواء مع مالحظة أن شعبيتني مها مزدة ، وبين وليد ال توجد فيهما أيـة   الشعبيات على
  .عاملة يف هذا اال 

ارتفاع عدد اإلناث الدارسات مبرحليت التعليم ) 109(يتبني بالرجوع إىل اجلدول 
األساسي واملتوسط ، وأن نسبة التلميذات يف مرحلة التعليم األساسي بدأت تقتـرب يف  

، فيما بلغت يف مرحلة التعليم  %50.0وقد بلغت يف إحداها  %49.5ن مجيع الشعبيات م
من جمموع طالا من اإلناث ، مع العلم أن املعدل العام يف ليبيا % 55.1املتوسط ما يفوق 

  . %57.0إناث ويف الثانية  %49.0بلغ يف املرحلة األوىل 
ووصـلت النسـبة يف    ، %81.4أما معلمو التعليم األساسي فبلغت نسبة اإلناث بينـهم  

كمعدل عام ، يف الوقت الذي ارتفعت فيه النسبة عن ذلـك يف   %71.1التعليم املتوسط 
يف التعليم األساسي ، يف املتوسط فاقت  %90.1أغلب الشعبيات ووصلت يف بعضها إىل 

، حيث تعد هذه املالحظات مؤشرات على زيـادة عـدد اإلنـاث     %60.0يف معظمها 
ى مقاعد الدراسة ودخوهلن مواقع العمل بأعداد بـدأت متـنحهن   وسيطرة معظمهن عل

  .موقع الصدارة يف األعداد وما تشكله نسبهن من ارتفاع 
  :العاملة ومعدل اإلعالة في الشعبيات  ىحجم القو  - 3 – 3 – 3

الذي يـبني التوزيـع العـددي    ) 110(اجلدول رقم من خالل األرقام الوارد يف 
مع بيـان معـدل    2001ة الوطنية وتوزيعها بني الشعبيات لسنة والنسيب والنوعي للعمال

اإلعالة ، يتضح أن كل الشعبيات تزيد فيها نسبة الذكور إىل اإلناث بني القوى العاملـة  
هي احلـزام األخضـر ،    %84.0وتقل عن  %70.0شعبيات إىل ما بني  10اليت تصل يف 

ة ومسالتة ، املرقـب ، مصـراتة ،   سرت ، أجدابيا ، بين وليد ، مزدة ، الكفرة ، ترهون
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بلـغ   %70.0وأقل من  %60.0الواحات ، وعدد الشعبيات اليت تتراوح نسبها فيها ما بني 
  . شعبية  14

  العاملة الوطنية لكل ىالتوزيع العددي والنسبي والنوعي للقو )110(جدول رقم 
  2001عدل اإلعالة لسنة لمجموع العمالة الوطنية وم شعبية ونسبتها لمجموع سكانها وما تمثله 

  %العدد         
  الشعبية

لمجموع %   مجموع  %  إناث  %  ذكور
  سكان الشعبية

لمجموع  %  
  العمالة الوطنية   

معدل 
  اإلعالة 

  6.0  3.0  17.3  23955  34.0  8233  66.0  15722  البطنان
  5.0  2.0  21.0  16124  39.9  6341  61.1  9783  درنة
  7.0  1.5  14.3  11678  40.9  4818  59.1  6860  القبة

  5.7  3.9  17.4  31730  33.9  10758  66.1  20972  الجبل األخضر
  7.7  1.8  13.1  14154  36.6  5168  63.4  8986  المرج

  6.6  1.9  15.0  15363  28.9  4428  71.1  10935  الحزام األخضر
  7.1  10.4  14.1  83445  33.0  27830  67.0  55615  بنغازي
  7.0  2.6  14.2  20557  22.5  4820  76.5  15737  أجدابيا

  4.1  0.8  24.0  6543  16.0  1075  84.0  5468  الواحات
  8.5  0.7  12.1  5503  21.0  1178  79.0  4325  الكفرة
  6.5  2.6  15.3  21229  22.5  4979  76.5  16250  سرت
  5.1  1.0  19.4  8176  39.9  3294  60.1  4882  الجفرة
  5.0  1.6  11.1  12595  44.7  5623  55.3  6972  مرزق
  6.0  2.4  17.0  19740  36.0  7163  64.0  12577  سبها

  7.6  1.0  13.0  8697  40.5  3519  59.5  5178  وادي الحياة
  6.5  1.4  15.2  11068  43.9  4882  56.1  6186  وادي الشاطئ

  9.1  4.3  11.1  34531  17.0  5665  83.0  28866  مصراتة
  7.3  5.2  14.0  41626  20.0  8220  80.0  33406  المرقب
  6.6  1.3  15.0  10779  22.0  2378  78.0  8401  بني وليد

  8.3  4.2  12.0  33412  20.0  6733  80.0  26679  ترهونة ومسالتة
  6.5  20.9  15.3  168631  32.7  55113  67.3  113518  * طرابلس  
  6.4  5.2  16.0  42110  40.8  17179  59.2  24931  الجفارة
  6.0  4.0  17.2  31930  33.8  10768  66.2  21162  الزاوية

  5.0  3.7  20.4  29562  43.0  12807  57.0  16755  صبراتة وصرمان
  5.5  4.4  18.0  35580  38.0  13579  62.0  22001  النقاط الخمس

  5.7  3.3  17.5  26481  36.0  9625  64.0  16856  غريان
  7.3  0.6  14.1  5203  21.5  1117  78.5  4086  مزدة

  6.4  2.1  13.1  17215  32.0  5534  68.0  11681  يفرن وجادو
  6.5  1.5  15.2  12093  35.0  4258  65.0  7835  نالوت
  5.0  0.4  21.0  3748  36.7  1373  63.3  2375  غدامس
  8.7  0.3  11.4  2392  43.3  1021  57.3  1371  غات
  6.5  100.0  15.2  805850  32.0  259479  68.0  546371  ليبيا

  .  2 – 13، جدول رقم  2001ة ة لحصر القوى العاملالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائي: المصدر         
  .إذ لم تكن قد استحدثت بعد وذلك للتوفيق  2001تم دمج بيانات طرابلس وتاجوراء لعدم وجود األخيرة سنة )  * (        
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فقد  %50.0وبالتايل تصل أدناها إىل ما يفوق % 60.0أما اليت تقل فيها النسبة عن 
الشاطئ ، وادي احلياة ، القبة ، وهو مـا  شعبيات مثلتها غات ، وادي  4بلغ جمموعها 

شعبيات ، فيما تكـون   10يشري إىل أن جمموع الشعبيات اليت تقل فيها نسبة اإلناث متثل 
شعبيات ، وذلك قياساً علـى املعـدل    4شعبية ، بينما ترتفع يف  14نسبتهن متوسطة يف 
  .ة من الذكور يف القوى العاملة الليبي %68.0العام لليبيا الذي بلغ 

  :العاملة  ىحجم القو -1 – 3 – 3 – 3
عند احلديث عن نسبة القوى العاملة الوطنية ونسبتها إىل جمموع سـكان كـل   

، شعبية يتنب اخنفاضها يف معظم الشعبيات مما يرفع بالتايل زيادة نسبة العمالـة األجنبيـة   
عام الوطين لنسـبة  باإلضافة إىل انتقاهلا من شعبية ألخرى حبسب طبيعة العمل ، فاملعدل ال

من جمموع السكان الليبيني ، حيث يتضح أن جمموع الشعبيات الـيت   %15.2العاملة بلغ 
من جمموع سكان كـل منـها    %20.0و %15.0تشكل العمالة الوطنية ما نسبته ما بني 

شـعبيات ، هـي    4مل تتجـاوز   %20.0شعبية ، واليت زادت فيها النسبة عن  12بلغت 
، بينمـا   %24.0، الواحات % 21.0وغدامس  ، %21.0، ودرنة %20.4صرباتة وصرمان 

شعبية ، وهذا يعين  15فأقل إىل  %15.0وصل عدد الشعبيات اليت وصلت فيها النسبة إىل 
أن الصفة الغالبة على توزيع نسبة العمالة إىل عدد السكان مييـل يف معظـم الشـعبيات    

  .الخنفاض عددها مقارنة حبجم السكان 
شعبية هـي   11العاملة الليبية يف جمموعة من الشعبيات بلغ جمموعها  تتركز القوى

طرابلس ، وبنغازي ، واجلفارة ، املرقب ، النقاط اخلمس ، الزاوية ، مصراتة ، صـرباتة  
 %72.3وصرمان ، اجلبل األخضر ، ترهونة ومسالتة ، البطنان ، وقد شكلت فيما بينها 

شعبية الباقية ، إذ تراوحـت   20قي النسب على من جمموع العمالة الوطنية ، وتوزعت با
، حيث متثل الشعبيات اإلحدى عشرة % 0.5و % 3.0النسبة يف كل منها ما بني أقل من 

األوىل مراكز الثقل السكاين يف البالد ، ومناطق االستقطاب للعمل يف قطاعات الصناعة 
  .والزراعة والتجارة ، وعلى رأس ما تقدم قطاع اخلدمات 

 3ل مقارنة حجم العمالة وعدد السكان يف كل شعبية يتضح أن هنـاك  من خال
، حيث يتبني أن هناك شعبيات تتساوى  2001لسنة ) 110(مستويات وضحها اجلدول 

فيها األمهية النسبية بني حجم القوى العاملة الوطنية وعدد السـكان مثلتـها شـعبيات    
غدامس ، يفرن وجادو كونت  طرابلس ، احلزام األخضر ، نالوت ، الشاطئ ،  سرت ،

، كما توجد جمموعة شعبيات تعد األمهية النسبية حلجم القوى % 28.8القوى العاملة فيها 
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العاملة فيها أعلى من حجم السكان ، ومتثلت يف اجلبل األخضر ، البطنـان ، صـرباتة   
ن ، وصرمان ، الزاوية ، النقاط اخلمس ، اجلفرة ، درنة ، اجلفارة ، الواحـات ، غريـا  

، بينما اموعة الثالثـة الـيت    %38.0سبها، مرزق شكلت القوى العاملة فيها ما نسبته 
كانت فيها األمهية النسبية حلجم القوى العاملة أقل من حجم السكان ضمت شـعبيات  
املرج ، القبة ، بنغازي ، أجدابيا ، مصراتة ، املرقب ، ترهونة ومسالتة ، بـين وليـد ،   

من مجلـة   %33.9ياة ، مزدة ، غات اليت كانت نسبتها جمتمعة حوايل الكفرة ، وادي احل
  .العمالة الوطنية 

مما سبق ميكن االستنتاج بأن التباين بني الشعبيات يف توزيع القوى العاملـة يعـد   
تبايناً معتدالً ، وأن معدل كثافة القوى العاملة يف الشعبيات ال خيتلف كثرياً عن املعـدل  

، غري أا ختتلف من حيث معدل دخل الفرد الذي  %15.2البالغ قدره  العام لليبيا ككل
طرابلس ، وصرباتة وصرمان ، وبنغازي يفوق املتوسـط الـوطين   ((  2001كان يف سنة 

، حيث أن الشعبيات اليت تستأثر بـأعلى  ... على التوايل  %19، و %17، و %15بنسب 
 2429طـرابلس  (ارنة بباقي الشعبيات معدالت دخل للفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مق

 2429ديناراً ، وسـهل اجلفـارة    2283ديناراً ، الزاوية  2394ديناراً ، وصرباتة وصرمان 
بينما الشعبيات ذات املعدل املتدين لدخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل فقـد  ... ديناراً 

  . )1( ))... %28دون دون املعدل الوطين ، وأخرى  %31وصل اخنفاضه يف بعضها حنو 
  :معدل اإلعالة  - 2 – 3 – 3 – 3

ميثل معدل اإلعالة يف املتوسط األفراد الذين هم يف قوة العمل وما يعولونه ممن هم 
خارج قوة العمل ، أي أنه جمموع السكان مقسوماً على القوى العاملة ، وقد بلغ سـنة  

،  3.34إىل  2003راجع قليالً سنة أفراد مبن فيهم نفسه ، يف الوقت الذي ت 4 حوايل 1995
  .مبن فيهم نفسه  4أفراد وأقل من  3مبعىن أن كل فرد يعيل أكثر من 

إن هذين املعدلني خيتلفان عما هو يف الشعبيات كالً على حـدة أو حـىت علـى    
شعبية هي مصراتة ، غات،  11، حبيث ارتفع يف  2001سنة  6.5مستوى البالد الذي بلغ 
التة ، املرج ، وادي احلياة ، مزدة ، املرقب ، بنغازي ، أجـدابيا ،  سرت ، ترهونة ومس

من جمموع  %30.0، وكونت هذه الشعبيات ما نسبته  9.1و  7.0القبة ، وتراوح ما بني 
                                                

، جامعة السابع من أبريـل ،   مجلة كلية اآلداب، ) 2003 – 1973ملة الوطنية في ليبيا القوى العا(عبدالرزاق الرجيبي ،  – 1
  . 289، الزاوية ، ليبيا ، ص  2005السنة األولى ، العدد الثاني ، 

   



 321

وصلت إىل  %7.0  – %5.5  العمالة الوطنية ، بينما اليت تراوح معدل اإلعالة فيها ما بني 
وجادو ، غريان ، النقاط اخلمس ، الزاوية ، اجلفارة ، شعبية متثلت يف نالوت ، يفرن  14

طرابلس ، بين وليد ، وادي الشاطئ ، سبها ، سرت ، احلزام األخضر ، اجلبل األخضر، 
، أما اموعة الثالثة اليت  %57.9البطنان ، وقد بلغت نسبة العمالة الوطنية فيها ما نسبته 

شعبيات هي غدامس ، صرباتة  6غ عددها ، فقد بل %5.5اخنفض معدل اإلعالة فيها عن 
وصرمان ، مرزق ، اجلفرة ، الواحات ، درنة اليت وصلت نسبة العمالة الوطنيـة فيهـا   

  .من جمموعة العمالة الليبية % 9.5جمتمعة ما نسبته 
شعبية الـيت   14إن معدل اإلعالة حسب كل شعبية يعد مرتفعاً يف : ميكن القول 
شعبيات تعد متوسطة يف حجم اإلعالة ، وكونت  9فرداً ، وأن  6.5زاد فيها املعدل عن 

شعبيات ، وبالتايل يتبني أن عـدد   8الشعبيات اليت ينخفض فيها عن املعدل العام حوايل 
الشعبيات ذات املعدل املرتفع متثل أكثرية ، كما أن اليت تعد متوسطة هي يف الواقع مـا  

  . 2003تزال مرتفعةً ومل يتراجع املعدل عن سنة 
  : 2001العاملة حسب كل شعبية لسنة  ىالحالة التعليمية للقو - 3 – 3 – 3 – 3

 -) 111(اجلدول رقـم   -خيتلف املستوى التعليمي للقوى العاملة بني الشعبيات 
ما بني األمية ، وما دون االبتدائية ، واحلاصلني على االبتدائية ، واملرحلـة اإلعداديـة ،   

امعني وما فوق ، وهذه جمتمعة متثل مستويات تعليمية يدخل أفـراد  والثانوية العامة ، واجل
القوى العاملة ضمنها ، فمن خالل اجلدول املذكور يتضح أن كل حالة تعليمية ترتفع يف 

شعبيات هـي   5شعبية وتتباين مع أخرى ، فاألمية منخفضة بني أفراد القوى العاملة يف 
، فيمـا  %10.0غـدامس وكانـت دون    درنة ، اجلبل األخضر ، بنغازي ، طرابلس ،

يف البطنان ، والقبة ، الواحات ، اجلفرة،  %15.0و  % 10.1شعبية ما بني  12تراوحت يف 
مصراتة ، اجلفارة ، الزاوية ، النقاط اخلمس ، غريان ، يفرن وجادو ، نالوت ، ومشلـت  

األخضر ،  هي املرج ، واحلزام %20.0و  %15.1شعبيات كانت نسبتها ما بني  9النسبة 
وأجدابيا ، وسرت، وبين وليد ، واملرقب ، ومزدة ، ووادي احليـاة ، وغـات ، كمـا    

وهـي الكفـرة ،    %20.0شعبيات ارتفعت فيها نسبة األمية وجتاوزت  5يالحظ وجود 
  .ترهونة ومسالتة ، سبها ، وادي الشاطئ ، مرزق 

  
  
  



 2

  )111( جدول رقم 
  2001الشعبيات لسنة بستوى التعليمي العاملة حسب الم ىالتوزيع النسبي للقو  
  

  الشعبية
  الحالة التعليمية 

  جامعية فما فوق   الثانوية  اإلعدادية  االبتدائية  دون االبتدائي  أمي
  4.18  30.38  21.49  17.43  12.74  13.78  البطنان
  9.9  33.02  22.17  17.58  10.64  6.67  درنة
  3.03  30.75  23.06  20.22  11.0  11.92  القبة

  6.9  28.38  21.28  22.42  11.71  9.31  ل األخضرالجب
  5.0  27.08  18.78  18.24  14.72  16.17  المرج

  2.65  18.09  18.34  25.89  16.83  18.20  الحزام األخضر
  11.01  24.93  25.07  20.53  11.6  6.86  بنغازي
  4.22  17.13  20.3  25.92  16.03  16.4  أجدابيا

  3.59  21.05  24.11  20.91  18.72  11.62  الواحات
  1.81  16.08  16.85  16.66  27.72  20.88  الكفرة
  5.49  25.61  17.75  15.6  16.2  19.46  سرت
  3.03  35.71  16.00  14.53  11.27  14.46  الجفرة
  2.73  21.26  21.86  20.54  9.71  23.88  مرزق
  4.80  21.41  23.22  13.75  8.80  28.01  سبها

  3.86  28.76  14.15  15.52  19.31  18.39  وادي الحياة
  2.63  22.04  26.93  14.31  9.70  24.37  وادي الشاطئ

  7.76  28.1  19.96  17.37  12.58  14.23  مصراتة
  6.44  28.88  17.57  16.08  12.85  18.18  المرقب
  6.67  32.52  18.61  13.82  11.41  16.96  بني وليد

  4.45  23.62  18.48  16.35  14.65  22.45  ترهونة ومسالتة
  12.99  34.57  22.77  12.73  9.86  7.08  *طرابلس  
  10.62  39.8  20.1  9.8  7.5  12.1  الجفارة
  10.43  29.03  20.67  16.1  9.5  14.3  الزاوية

  8.96  34.72  20.04  14.92  9.27  12.02  صبراتة وصرمان
  7.28  36.24  19.28  13.99  10.44  12.74  النقاط الخمس

  8.77  38.16  19.56  12.36  8.42  12.73  غريان
  3.9  24.07  20.37  16.55  14.72  19.96  مزدة

  5.65  33.85  20.57  14.28  11.46  14.14  يفرن وجادو
  4.81  38.25  20.81  10.66  10.66  14.82  نالوت

  8.88  36.92  19.33  16.84  11.18  6.84  غدامس
  4.88  20.76  15.76  20.68  20.37  18.03  غات
  12.9  46.0  22.8   7.7  10.6  ليبيا

  . 259، ص  2002ة للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية الهيئة الوطني: المصدر            
  .إذ لم تكن قد استحدثت بعد وذلك للتوفيق  2001تم دمج بيانات طرابلس وتاجوراء لعدم وجود األخيرة سنة ) * (          
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أما الذين يلمون بالقراءة والكتابة ومستواهم التعليمـي دون االبتدائيـة ختتلـف    
رياً عن احلالة السابقة ، فالشعبيات اليت تقل فيها حالة من ال حيملون الشـهادة  نسبهم كث

شعبيات متثلت يف مـرزق ، ووادي الشـاطئ ،    8كان جمموعها  %10.0االبتدائية عن 
وسبها ، وغريان ، وصرباتة وصرمان ، والزاوية ، واجلفارة ، وطرابلس ، والشعبيات اليت 

شعبية  16بلغ عددها  %15.0و % 10.1ها هلذه احلالة ما بني تتراوح نسبة القوى العاملة في
ضمت غدامس ، نالوت ، يفرن وجادو ، مزدة ، النقاط اخلمس ، ترهونة ومسـالتة ،  
املرقب ، بين وليد ، مصراتة ، اجلفرة ، بنغازي ، املرج ، اجلبل األخضر ، القبة ، درنة ، 

شعبيات هـي وادي   6، فقد بلغت  %20.0و  %15.1البطنان ، أما اليت تراوحت ما بني 
يف شـعبييت غـات    %20.0احلياة ، سرت ، الواحات ، أجدابيا ، فيما زادت النسبة عن 

  .والكفرة 
يظهر بوضوح االختالف ما بني محلة الشهادة االبتدائية وما دوـا وتـزداد يف   

شـعبية  ال متثلـها إالَّ   %10.0معظم الشعبيات ، حيث يالحظ أن الشعبيات الـيت دون  
فتتركـز يف   %15.0و  %10.1واحدة هي شعبية اجلفارة ، أما تلك اليت تقع النسبة ما بني 

شعبيات ضمت وادي الشاطئ ، سبها ، نالوت ، يفرن وجادو ، غريـان ، النقـاط    10
اخلمس ، صرباتة وصرمان ، طرابلس ، بين وليد ، اجلفرة ، بينما تراوحت نسبة عمالتها 

شـعبية هـي    12بلغ جمموعها  %20.0و  %15.1االبتدائية ما بني  الذين حيملون الشهادة
البطنان ، درنة ، املرج ، الكفرة ، سرت ، مصراتة ، املرقـب ، ترهونـة ومسـالتة ،    

 %20.0الزاوية، مزدة ، غدامس ، وادي احلياة ، وزاد عدد الشعبيات اليت فاقت نسـبتها  
خضر ، بنغازي ، أجدابيا ، الواحـات ،  شعبيات القبة ، اجلبل األخضر ، احلزام األ 8إىل 

  .مرزق ، غات 
ترتفع نسب القوى العاملة يف الشعبيات ممن حيملون الشهادة اإلعدادية نظراً ألن  

سنة ، وبالتايل فإن مستواهم التعليمي سـيكون   44 – 15غاليبة أفرادها ممن هم بني سن 
النظر إىل اجلدول السابق يتضح أفضل من السابق ، وتقلُّ نسب املستوى األدىن منها ، فب

ممن حيملون الشهادة اإلعدادية ، والذين نسبتهم مـا بـني    %10.0اختفاء من هم دون 
و  %15.1مل تسجل إالَّ يف شعبية واحدة ، بينما من نسبهم مـا بـني   % 15.0و  10.1%
 %20.1، وكانت الشعبيات اليت النسبة فيهـا   14كان جممـوع الشعبيات فيها  20.0%
شعبية ، فاملالحظ أن هناك بعض الشعبيات تصل نسبة مـن   16فوق قد بلغ عددها  فما
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حيملون الشهادة اإلعدادية فيها إىل ربع قوا العاملة كما هو احلـال يف وادي الشـاطئ   
  .  %24.11، وتقترب منهما شعبية الواحات بنسبة  %25.07، وبنغازي 26.93%

فراد القوى العاملة يف الشعبيات فالسمة الغالبة فيما يتعلق حبملة الثانوية العامة من أ
يف هذه الفئة منها هو ارتفاع املستوى التعليمي هلا إذ إن مجيع الشعبيات ترتفع فيها نسبة 

فقط هـي   3بلغت % 20.0و %16.0، فاليت نسبتها ما بني  %15.0محلة هذا املؤهل عن 
 7إىل  %25.0و  %20.1ا ما بني الكفرة ، أجدابيا ، احلزام األخضر ، وزاد عدد من نسبه

شعبيات ضمت غات ، مرزق ، وادي الشاطئ ، سبها ، مزدة ، الواحات ، بنغـازي ،  
، ويتضح هنا أن هنـاك   17وبلغ جمموعها  %25.1وظهرت شعبيات زادت نسبتها عن 

أكثر من نصف الشعبيات مستوى قواها العاملة ممن حيملون الشهادة الثانوية يزيد عـن  
ل إن بعضها يتجاوز الثلث كما يف اجلفارة ، ونالوت ، وغريان ، وغـدامس ،  الربع ، ب

  . والنقاط اخلمس ، واجلفرة ، وصرباتة وصرمان 
ما يالحظ على محلة املؤهالت اجلامعية وما فوقها هـو التراجـع عـن نسـب     

من جمموع القـوى   %15.0املؤهالت السابقة ، حيث تقل النسبة يف مجيع الشعبيات عن 
، فيما  %11.01، ويف بنغازي  %12.99لة ، إذ سجلت أعلى نسبة يف شعبية طرابلس العام

بلغ جمموعها شعبيتني فقط  %11.0و  %10.1الشعبيات اليت تراوحت فيها النسب ما بني 
، ووصـلت   %10.0مها الزاوية واجلفارة ، يف حني كانت نسب بقية الشـعبيات دون  

، والقبـة   %2.73، مـرزق   %2.63دي الشاطئ ، وا %1.81أدناها يف شعبيات الكفرة 
3.03% .  

مما تقدم يتضح أن أقل نسبة ميثلها محلة املؤهالت اجلامعية ، فيما تزداد أكثر نسـبة  
من حيملون الشهادة االبتدائية ، بينما تتركز مؤهالت القوى العاملة يف الشعبيات فـيمن  

ادية ، مما يعين أن القوى العاملـة يف  حيملون الشهادة الثانوية ، تأيت بعدها الشهادة اإلعد
الشعبيات تعاين من تدين مستواها التعليمي ، وهذه النسب تتباين وختتلف مـن شـعبية   

  . ألخرى 
  : 2001الباحثون عن عمل في الشعبيات سنة  - 4 – 3 – 3

خيتلف سوق العمل من شعبية إىل أخرى ، ومن ينسـبون إليـه مـن الـذكور     
وفق حاجة جهة العمل للعمالة سواء إدارية ، أو فنية ، أو ميدانية ،  واإلناث، والذي يتم

أو العتبارات أخرى تقررها اجلهات املسؤولة عن توجيه الباحثني عن عمـل ، غـري أن   
التباين يظهر ، واالختالف يبدو جلياً يف عدد املنسبني من ضمن املسجلني كعدد إمجايل 
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 احلالتني الذي قد يعود سببه لطبيعـة العمـل   أو حسب اجلنس مما يعين وجود تفاوت يف
الشاغر الذي يتطلب ذكوراً دون اإلناث أو العكس ، وقد يتوفر يف شعبية دون أخـرى  
بالعدد املطلوب أو ما حتتاجه الشعبية من اخلرجيني غري متوفر بالقـدر الكـايف ووجـود    

  .ختصصات غري مطلوبة لدى تلك الشعبية 
ونسبة الباحثني عن عمل واملوجهني حسب النوع  عدد) 112(يبني اجلدول رقم 

الذي يوضح أن هناك تفاوتاً صـارخاً   2001ونسبة املنتظرين للتوجيه يف الشعبيات لسنة 
، أو املنتظرين مـن  ) ذكور وإناث(يف توزيع نسب املوجهني سواء على مستوى النوع 

  .على مستوى ليبيا  اجلنسني على مستوى الشعبيات ، باإلضافة إىل تدين النسبة العامة
يتضح من اجلدول املذكور أن هناك شعبيتني مل يتم توجيه أي من الباحثني عـن  

من اإلناث مها شعبيتا غات ، ووادي الشاطئ ، كمـا ال ختتلـف    2001عمل فيها سنة 
النسبة عنهما يف شعبية اجلبل األخضر اليت بلغت نسبة املوجهني للعمل من اإلناث فيهـا  

يف شعبيات القبة ، اجلفارة ، النقاط اخلمس ، يفـرن   %1.0نت دون ، كما كا 0.02%
شعبية متثلت يف غـدامس ،   15يف  %10.0و % 1.01وجادو ، بينما تراوحت النسبة ما 

غريان ، صرباتة وصرمان ، الزاوية ، ترهونة ومسالتة ، بـين وليـد ، املرقـب ، وادي    
، احلزام األخضر ، درنة ، والشعبيات احلياة، مرزق ، سرت ، أجدابيا ، بنغازي ، املرج 

مثلتـها البطنـان ، الواحـات ،     9بلغ عددها % 10.01اليت جتاوزت نسبة اإلناث فيها 
  .الكفرة، اجلفرة ، سبها ، مصراتة ، طرابلس ، مزدة ، نالوت 

تتباين نسب الذكور من بني املنسبني إىل سوق العمل ومل تنخفض عـن نسـبة   
اجلفرة ، وسبها ، ووادي احلياة ، ونالوت ، وغـدامس ، أي أن  اإلناث إالَّ يف شعبيات 

نفوراً يف التعـيني   -شعبيات  5وبلغ عددها  -تنسيب الذكور القى يف بعض الشعبيات 
  .والتوجيه إىل أماكن شاغرة للعمل 

% 1.0يظهر أن اخنفاض نسب املوجهني للعمل سجلت بعض الشعبيات نسباً دون 
القبة ، اجلبل األخضر ، النقاط اخلمس ، فيما بلـغ عـدد   شعبيات هي  3بلغ جمموعها 

متثلـت يف   12ما جمموعـه   %10.0و % 1.01الشعبيات اليت تراوحت النسبة فيها ما بني 
درنة، املرج ، مرزق ، سبها ، وادي احلياة ، بين وليد ، اجلفـارة ، الزاويـة ، صـرباتة    

 %10.01اوزت فيهـا النسـبة   وصرمان ، غريان ، يفرن وجادو ، غدامس ، أما اليت جت
شعبية ضمت البطنان ، احلـزام األخضـر ، بنغـازي ، أجـدابيا ،      14فكان جمموعها 

 الواحات ، سرت ، الكفرة ، اجلفرة ، مصراتة ، املرقب ، ترهونة ومسالتة ، طـرابلس ، 
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،  2001مزدة ، نالوت باإلضافة إىل شعبييت غات اليت مل ينسب أحد من اجلنسني ا سنة 
  . دي الشاطئ مل ترد هلا بيانات حول عدد طاليب الشغل أصالً ووا

  عدد ونسبة الباحثين عن عمل والموجهين  )112(جدول رقم 
   2001حسب النوع ونسبة المنتظرين للتوجيه في الشعبيات لسنة       

  .النسب من حساب الباحث .  261، ص  2002الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، تقرير التنمية البشرية : المصدر      
  .إذ لم تكن قد استحدثت بعد وذلك للتوفيق  2001بيانات طرابلس وتاجوراء لعدم وجود األخيرة سنة تم دمج )  *(          

  
  الشعبية

%   الموجهين %   الموجهون   الباحثون المسجلون 
  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  المنتظرين

  32.6  32.4  35.0  5262  2533  2729  7812  3674  4138  البطنان
  90.0  3.0  7.0  280  87  193  2868  1145  1723  درنة
  99.1  0.44  0.46  51  25  26  5563  3064  2499  القبة

  99.12  0.02  0.85  32  1  31  3641  1012  2629  الجبل األخضر
  93.47  3.02  3.50  231  107  124  3534  1639  1895  المرج

  84.8  4.40  10.78  169  49  120  1113  508  605  الحزام األخضر
  66.53  7.72  25.75  4505  1040  3465  13456  4585  8871  بنغازي
  54.29  3.95  41.76  566  49  517  1238  89  1149  أجدابيا

  64.37  13.44  22.19  501  189  312  1406  358  1048  الواحات
  51.29  15.08  33.63  323  100  223  663  167  496  الكفرة
  16.45  9.25  74.30  1138  126  1012  1362  189  1173  سرت
  27.52  45.19  27.29  324  202  122  447  211  236  الجفرة
  87.97  5.31  6.90  108  47  61  884  392  492  مرزق
  74.95  15.83  9.21  1751  1107  644  6992  3219  3773  سبها

  91.43  4.86  3.71  557  316  241  6495  2900  3595  وادي الحياة
  00.0  00.0   00.0  0  0  0  488  0  0  وادي الشاطئ

  51.96  13.32  34.72  2344  650  1694  4879  1317  3562  مصراتة
  33.03  9.95  57.02  1258  187  1071  1878  303  1575  المرقب
  92.38  1.06  6.56  251  35  216  3291  1106  2185  بني وليد

  83.4  5.14  11.46  297  92  205  1788  430  1358  ترهونة ومسالتة
  39.67  14.33  46.00  5528  1313  4215  9162  2299  6863  *طرابلس  
  96.66  0.14  3.20  439  19  420  13118  7694  5424  الجفارة
  89.58  2.10  8.32  386  78  308  3701  2360  1341  الزاوية

  89.34  2.54  8.12  256  61  195  2400  985  1415  صبراتة وصرمان
  99.12  0.23  0.65  54  14  40  6070  3287  2783  النقاط الخمس

  92.48  1.30  6.22  550  125  425  6829  3752  3077  غريان
  00.0  41.83  58.16  1671  699  972  1671  699  972  مزدة

  95.18  0.28  4.54  51  3  48  1057  229  828  يفرن وجادو
  52.36  24.76  22.88  608  316  292  1276  436  840  نالوت

  84.78  9.70  5.52  102  65  37  670  355  315  غدامس
  00.0  00.0  00.0  0  0  0  211  150  61  غات
  74.38  8.34  17.28  29593  9635  19958  115475  48554  66921  ليبيا
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من خالل نسب الذين انتظروا التوجيه إىل مواطن شغل مل تصل إىل حد الكمـال  
، ووصلت نسـبة املنتظـرين يف    %100.0إالَّ يف شعبية مزدة اليت وصلت فيها النسبة إىل 

اللتني أصبحتا مركزين للعديد مـن اهليئـات    %27.52يف اجلفرة ، و %16.45سرت إىل 
الرمسية يف الدولة وتتنافسان على موقع العاصمة اإلدارية لليبيا ؛ األمـر الـذي يتطلـب    

 %30.0وجود عناصر إدارية وفنية ، غري أن النسب تأخذ يف االرتفاع ، فاليت جتـاوزت  
رقب ، طرابلس ، أما اليت تراوحت مـا  شعبيات هي البطنان ، امل 3بلغت  %40.0ودون 

شعبيات هي نـالوت ، مصـراتة ، الكفـرة ،     5كان جمموعها  %65.0و  %50.0بني 
 %65.0الواحات ، أجدابيا ، وارتفعت بشكل كبري نسب بقية الشعبيات اليت جتـاوزت  

شعبية أي أن هناك تـأخراً كـبرياً يف    19والبالغ عددها  %99.9ووصلت يف بعضها إىل 
شعبية تقريباً تتراوح فيها نسبة املنتظرين للعمل مـا   25ب طاليب الشغل يف أكثر من تنسي
من جمموع الباحثني عن عمل ، مما يسـاهم يف ارتفـاع معـدل     %99.9و  %50.0بني 

البطالة، كما يتطلب العمل من قبل الدولة على تشجيع القطـاع اخلـاص بـالقروض    
إحداث مواقع مشاريع جديدة تسـتوعب هـذا   والتسهيالت املالية لتوسيع نشاطام ، و

الكَم اهلائل منهم ، أيضاً الدفع بالطالب يف مراحل التعليم املختلفة للتوجه إىل كليـات  
العلوم التطبيقية ، واملعاهد التقنية مبختلف مستوياا ، واحلد من الدراسـات يف جمـال   

  .العلوم اإلنسانية وبنسب حمدودة 
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  :التحليل اإلحصائي لبعض مؤشرات التنمية في الشعبيات  - 1 – 4 - 3
تعد الدراسات اليت تم بالتغريات السكانية من أهم ما تعتمد عليه خطط التنميـة  
يف وضع براجمها املستقبلية على اعتبار أن اإلنسان أهم عنصر مستهدف من التنميـة يف  

تغريات السكانية قبل الشروع يف خطط األساس ، ومل يكن يف ليبيا يف السابق اهتمام بامل
التنمية نظراً لبساطة ما كان مستهدفاً من األنشطة االقتصادية اليت كانت سائدةً سـابقاً ،  
إذ إن كفة القوى العاملة كانت متيل إىل جهة األنشطة البدائية والتقليدية البسيطة اليت ال 

يل القيام ذا العمل أو مىت جيب تتطلب مستويات تعليمية عالية أو فنية أو سن حمددة لتو
  .تركه 

مع تغري معطيات التنمية ، والتغريات االقتصادية ، واالجتماعيـة ، والتعليميـة ،   
واملادية ظهرت عدة مؤشرات ، وبرزت جمموعة من اخلصائص السكانية الـيت حتمـت   
وجود مهن وأعمال مل تكن موجودة من قبل ، وتتطلب مستويات تعليمية ، ومهـارات  
فنية متخصصة ، وخباصة أن تلك املتغريات واملعطيـات مل تكـن متشـاة يف الريـف     
واحلضر، بل أوجدت مناطق استقطاب يف كالَ االجتاهني مما حتم وجـود اخـتالف يف   
املميزات واخلصائص السكانية ، وهذا يف حد ذاته مؤشر يربز التباين يف التنمية اإلقليميـة  

الل يف التوازن بني مناطق البالد مما ينتج عنه تغري يف خدمات الذي ميكن أن يدفع إىل اخت
  .السكان لصاحل منطقة على حساب أخرى أو احلضر على حساب الريف 

حتم األمر ضرورة القيام بتوضيح هذه الفوارق والسعي إىل معرفتها لبيان مواقـع  
ة للدراسـة ،  على اخلريطة أثرت مسرية التنمية فيها على كل عامل من العوامل املصـنف 

وتوضيح تأثري ذلك إقليمياً على الشعبيات اعتماداً علـى تقسـيم منظومـة التحليـل     
اإلحصائي ملؤشرات التنمية إىل أربع فئات للتنمية منخفضـة ، ومتوسـطة ، وجيـدة ،    

  .وعالية 
جمموعة مـن املؤشـرات     Factor Analysisمت استخدام أسلوب التحليل العاملي 

من التحليـل   )∗(، وهذا النوع  2004هلا بيانات لواقع التنمية لسنة  السكانية اليت توفرت
له مهمة أساسية يف حتليل بيانات املتغريات للتوصل إىل مكونات تلك املتغريات ، كما أن 

                                                
ات وناتج يعرف بأنه طريقة إحصائية متعددة المتغيرات تستعمل في تحليل البيانات أو مصفوفات االرتباط ، أو مصفوفات البيان  )∗(

جديدة أو المقترحة تسـمى  ضربها ، والهدف من ذلك هو توضيح العالقة بين تلك المتغيرات ، وينتج عنها عدد من المتغيرات ال
) ترجمـة (دين وستون ، التحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة من الوجهـة التطبيقيـة ،    –العوامل ، ينظر ريتشارد جونسون 

  .، صفحات متعددة  1998ريخ ، الرياض ، عبدالمرضي حامد ، دار الم
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الذي مل يطبق إىل حد كبري يف مثـل هـذه    ((القيام باستخدام أسلوب التحليل العاملي 
اإلحصائية اليت  ميكن االستفادة منـها يف دراسـة    الدراسات يعترب من أفضل األساليب

اخلصائص السكانية اليت تشتمل على متغريات عديدة ، إذ يقوم هذا األسلوب بتصـنيف  
تلك املتغريات حسب عالقتها االرتباطية مما يعطي نتائج سوف متكن من رؤية واضـحة  

ات السـكانية والفـوارق   للمهتمني بشؤون التخطيط والتنمية اإلقليمية فيما يتعلق بالتغري
  . )1( )) اإلقليمية 

يعترب إدخال التحليل العاملي من أهم األساليب اإلحصائية اليت بدأ استعماهلا على 
نطاق واسع يف جمال العلوم اجلغرافية ، وخباصة يف الدراسات السكانية وحتليـل بياناـا   

سلوب مقدرة على تكثيـف  الدميوغرافية متزامنة مع دخول الكمبيوتر ، كما أن هلذا األ
أعداد كبرية من املتغريات حسب عالقاا االرتباطية يف عدد قليل من العوامل ، ومـن مث  

  . )2(ربطها بالظواهر املدروسة ، ومن خمرجات التحليل العاملي 
يقسم التحليل العاملي إىل االستكشايف والتوكيدي ، وقد استعمل الباحث النـوع  

 ِهِقطريقة املكونات األساسية وهي طريقة مباشرة لتحويل املـتغريات إىل  األول ، ومن طُر
مكونات أساسية يف أفضل جتمعات خطية للمتغريات ، واليت تفسر أكرب قدر من التبـاين  

  .وهكذا .... الكلي يف البيانات ، حيث يكون األول األفضل ، مث الثاين ، 
رورياً وهاماً ، والطريقة األفضـل  ويعد حتديد العوامل للمتغريات املدروسة أمراً ض

، وهي جمموعة مربعات تشبعات  Eigenvaues لتحديدها باالعتماد على اجلذور الكامنة
من عوامل املصفوفة على هذه ، وميثل قيمـة   Factor Loadingكل متغري على كل عامل 

يزر ، إذ التباين اليت يسهم ا العامل ، وتكون عملية حتديد العوامل مسندة إىل حمك كـا 
يعد اجلذر الكامن أكرب من واحد عامالً مقبوالً ، ومرفوضاً إذا قلت قيمة اجلذر الكـامن  

  .عن واحد 
قبل البدء يف عملية التحليل قام الباحث بإجراء عدد من االختبـارات األساسـية   
للتحقق من صالحية البيانات للتحليل العاملي ، وتوجد هذه االختبـارات يف الربنـامج   

                                                
بن محمد العريشي ، التغيرات التنموية ودورها في تصنيف الخصائص السكانية وتباينها في منطقة جازان بالمملكـة   علي – 1

الكويتية ،  ، قسم الجغرافيا جامعة الكويت ، الجمعية الجغرافية 266، اإلصدار رقم  مجلة الجمعية الجغرافية الكويتيةالسعودية ، 
 . 10، ص  2002الكويت ، يوليو ، 

  :، نقالً عن  13المرجع السابق ص  – 2
- Gareth Show & Dennis Wheeler, Statistical Techniques In Geographical Analysis, (1994) . 
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، ومنها حساب حمدد ملصفوفة االرتباط ، فتبني أنه ال يساوي صـفر    S.P.S.Sئياإلحصا
مما يشري إىل أن مصفوفة معامل االرتباط غري مفردة ، أي  أن املصفوفة خالية من التكرار 

  .أو التداخل يف عناصرها 
بعد إجراء التحليل العاملي والتوصل إىل العوامل وتشـبعاا باسـتعمال طريقـة    

العوامل واهلدف من ذلك التوصل إىل تشكيل أو  لتدويرVarimaxe Rotation   فارميكس
تكوين مناسب وميكن تفسريها ، قام الباحث بعد تدوير العوامل بإجياد الدرجات العاملية 

، وهي عبارة عن تقـديرات لقـيم    )1(  للتشعبات يف العوامل وتعرف بالدرجات العاملية
 املشاهدة ، وتستخدم هذه املقادير غالبـاً يف أغـراض   املتجهات العشوائية للعوامل غري

تشخيصية اعتمد عليها الباحث كمدخالت للتحليل التجميعي ملعرفة وتشخيص واقـع  
  :، حيث مت تتبع اخلطوات التحليلية التالية  2004ومستوى التنمية يف الشعبيات لعام 

ل الدراسات واملسـوح  بعد جتميع البيانات من خال : عينة الدراسة - 1 – 1 – 4 – 3
اليت قامت ا اجلهات العامة يف الدولة اليت مشلت كل التقسـيمات اإلداريـة يف ليبيـا    

  : متضمنة معلومات على قطاعات خمتلفة مشلت  2004املعروفة بالشعبيات للعام 
  :التعليم حيث مشل هذا القطاع دراسة املتغريات التالية  -1
     .عدد طالب التعليم املتوسط ) ب   . عدد تالميذ التعليم األساسي ) أ 

  . جمموع املباين املدرسية ) د . عدد الطالب يف كل شعبية ) ج 
  . فصل /عدد الفصول الدراسية لكل مرحلة ، ومعدل طالب) هـ
  .طالب /عدد املعلمني لكل مرحلة ، ومعدل مدرس) و
  :تعليم اإلناث وعمل املرأة ومشل املتغريات التالية  – 2
  . الدارسات يف التعليم املتوسط ) ب           .ارسات يف التعليم األساسي الد) أ 

  .مدرسات التعليم األساسي ) د .            اإلداريات يف جمال التعليم ) ج 
  .القائمات بأعمال النظافة يف قطاع التعليم )و                 .مدرسات املتوسط ) هـ

  :ضمت املتغريات اآلتية ) حليويةاإلحصاءات ا(املؤشرات السكانية  – 3
  . عدد حاالت الزواج ) ب.                 عدد املواليد ) أ

  .أنثى  100/النسبة النوعية ذكر) و.     عدد حاالت الطالق  )هـ

                                                
   692 – 691دين وستون ، مرجع سابق ، ص ص  –ريتشارد جونسون  - 1
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  :القائمون بأعمال اإلدارة والفنيون وعمال النظافة  – 4
     .لصحة الفنيون يف جمال ا) ب.      اإلداريون يف جمال الصحة ) أ 

  .العمال يف جمال التعليم ) د .      اإلداريون يف جمال التعليم ) ج 
  :الصحة ومشل املتغريات التالية  – 5
  . املستشفيات العامة ) ب.         مراكز الصحة األولية ) أ

  .  املصحات والعيادات اخلاصة ) د.                  عدد األسرة ) ج
  .   تشفى ، وخارجه املواليد داخل املس) هـ  
  .التمريض ) ز. األطباء ) و
  :حاالت الوفيات ومشل متغريين  – 6
  .عدد وفيات الرضع  ) ب    . عدد الوفيات  ) أ

 Factorالعاملياخلاص بالتحليل  S.P.S.S م البرنامج اإلحصائيااستخد - 2 – 1 – 4 – 3
Analysis   النتائج التالية باالعتماد على طريقة املكونات الرئيسة الذي أفرز:  

مت حتديد العوامل اليت ميكن اعتبارها معنوية لتفسري طبيعة واجتاهات العالقة بـني     
باالعتماد على القيم الذاتيـة ملصـفوفة     Componentاملتغريات املدروسة بنسبة مركبات

من التباين الكلي ، ويالحظ ذلك ) %90.191(االرتباطات ، واليت أدت إىل تفسري حوايل 
من أجل إظهار مدى التباين واالختالف بني الشـعبيات لسـنة   )113(اجلدول رقم  من

دون أن يكون هناك جمال للقيام مبقارنة بني عدة سنوات نظراً لعدم وجـود فتـرة    2004
زمنية كافية متكن من ذلك حلداثة آخر تقسيم إداري يف ليبيا والذي مل ميض عليه أكثـر  

  .سنوات  4من 

لكل شعبية  2004اخلاصة بالشعبيات لسنة  خذت المؤشرات التنمويةأ - 3 – 1 – 4 – 3
عامالً من جمموعة عوامل مصفوفة املركبات املدورة  34على حدة ، إذ مت تفسري وتسمية 

  :على النحو التايل ) 114(املبينة يف اجلدول رقم 
، ) ميـة التن(واعتماداً على قيم التشبعات للمتغريات اخلاصة بالظاهرة املدروسة وهـي  

  :كانت النتائج على النحو اآليت 
من التبـاين  ) %58.362(عكس هذا العامل أمهية كبرية بتفسريه ما نسبته  العامل األول

  ، وقـد  2004الكلي ، ويعد من أهم العوامل اليت تشخص وحتدد مقدار التنمية يف سنة 
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  )113(جدول رقم 
  ونسب التباين) الكامنة(القيم الذاتية  

لقيم الذاتية ا  العامل
  األولية

التباين المسفر 
  %األولي 

التباين التجمعي 
  %األولي 

القيم الذاتية بعد 
  التدوير

التباين المسفر 
  %بعد التدوير 

التباين الكلي 
  بعد التدوير

1   21.179  62.292  62.292  19.843  58.362  58.36  
2  3.500  10.29  72.58  4.311  12.68  71.042  
3  2.067  6.08  78.66  2.015  5.927  79.969  
4  1.482  4.35  83.024  1.669  4.910  81.879  
5  1.344  3.95  86.976  1.459  4.292  86.171  
6  1.093  3.22  90.191  1.367  4.020  90.191  
7  0.853  2.51  92.70    
8  0.551  1.622  94.32  
9  0.505  1.487  95.810  

10  0.421  1.238  97.047  
11  0.237  0.698  97.745  
12  0.193  0.567  98.312  
13  0.130  0.384  98.696  
14  0.095  0.279  98.975    
15  0.079  0.232  99.207  
16  0.067  0.198  99.405  
17  0.052  0.153  99.559  
18  0.044  0.131  99.689  
19  0.033  0.096  99.785  
20  0.026  0.076  99.862  
21  0.017  0.051  99.913  
22  0.010  0.030  99.943  
23  0.008  0.025  99.967  
24  0.006  0.017  99.985  
25  0.002  0.006  99.991  
26  0.002  0.005  99.996  
27  0.001  0.002  99.998  
28  0.000  0.001  100.000  
29  0.000  0.000  100.000  
30  0.000  0.000  100.000  
31  0.000  0.000  100.000  
32  0.000  0.000  100.000  
33  0.000  0.000  100.000  
34  0.000  0.000  100.000  

  .من بيانات التحليل العاملي : المصدر       
  

، وهذا يعكس ميزة هلذا العامل، ) %64.71(بلغت نسبة مسامهته بقسمة العوامل حوايل 
اجلانب السـكاين  (واشتمل على متغريات متثل جانباً أساسياً يف حتديد التنمية ، وقد مسي 

  :وضم املتغريات التالية ) وغرايفأو الدمي
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  ) 114(جدول رقم 

  مصفوفة المركبات المدورة
  1  2  3  4  5  6  

  0.077   0.020 -   0.115  0.069  0.136  0.971  عدد السكان 
  0.091  0.089  0.083  0.002  0.116  0.977  عدد المواليد 
  0.216  0.753  0.108  0.390  0.036 -  0.084  المواليد الخام

  0.131  0.003  0.094  0.174  0.254  0.928  فياتعدد الو
  0.190  0.043 -  0.091  0.487  0.225  0.741  وفيات الرضع 

  0.045 -  0.010  0.195  0.836  0.071  0.075 -  الرضع الخام
  0.010  0.104  0.112  0.119 -  0.113  0.969  حاالت الزواج
  0.114 -  0.772  0.079 -  0.219 -  0.039  0.161  زواج خام 

  0.036  0.280  0.039  0.081 -  0.099 -  0.809  ت الطالق حاال
  0.138  0.28  0.038  0.035  0.136  0.956  تالميذ أساسي
  0.099  0.042  0.116  0.129 -  0.123  0.963  تالميذ متوسط

  0.210  0.001 -  0.194  0.235 -  0.243  0.855  فصول أساسي 
  0.045  0.047  0.134  0.207 -  0.193  0.910  فصول متوسط 

  0.450  0.005 -  0.263  0.611 -  0.245  0.383  مراكز صحة أولية 
  0.034 -  0.029  0.100 -  0.081  0.209  0.887  مستشفيات عامة 

  0.073 -  0.123  0.008  0.107  0.126  0.950  عدد أسرة
  0.129 -  0.080  0.028  0.060  0.093  0.954  عدد أطباء

  073. -  0.134  0.059 -  0.175 -  0.101  0.903  عدد تمريض 
  0.159 -  0.056  0.224  0.016 -  0.008  0.935  خاصة  مصحات وعيادات

  0.195 -  0.098  0.277  0.038 -  0.017  0.864  أسرة خاصة 
  0.088  0.088  0.083  0.002  0.116  0.977  مواليد داخل المستشفى

  0.847  0.031  0.159 -  0.062 -  0.135 -  0.089  مواليد خارج المستشفى 
  0.123  0.013 -  0.117  0.054 -  0.152  0.957  ليم األساسيإناث بالتع

  0.150  0.005 -  0.112  0.083 -  0.170  0.955  إناث بالتعليم المتوسط
  0.90 -  0.203  0.221  0.299 -  0.187  0.836  متوسط /إناث بالتعليم أساسي
  0.075  0.019 -  0.115  0.069 -  0.133  0.972  عدد الذكور 
  0.086  0.031 -  0.105  0.039 -  0.166  0.968  عدد اإلناث

  0.023 -  0.184  0.084  0.031  0.943  0.135  اإلداريين بالتعليم 
  0.073 -  0.086 -  0.858  0.192  0.097 -  0.241  عمال بالتعليم

  0.170 -  0.186  0.653  0.027 -  0.491  0.289  المباني التعليمية 
  0.021  0.058 -  0.005  0.104  0.922  0.277  فني صحة

  0.021  0.060 -  0.048 -  0.004 -  0.898  0.142  داري صحة إ
  0.182  0.041 -  0.037  0.302  0.223  0.821  سكان الريف

  0.117 -  0.058 -  0.037  0.171 -  0.929  0.146  سكان الحضر 
  .من مخرجات التحليل العاملي : المصدر    
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  ) .0.971(عدد السكان بتشبع مقداره  – 1
  ) .0.977(شبع مقداره عدد املواليد بت – 2
  ) .0.928(عدد الوفيات بتشبع مقداره  – 3
  ) .0.741(عدد وفيات الرضع بتشبع مقداره  – 4
  ) .0.969(عدد حاالت الزواج بتشبع مقداره  – 5
  ) .0.809(عدد حاالت الطالق بتشبع مقداره  – 6
  ) .0.963(عدد التالميذ يف التعليم األساسي بتشبع مقداره  – 7
  ) .0.963(د التالميذ يف التعليم املتوسط بتشبع مقداره عد – 8
  ) .0.855(عدد فصول التعليم األساسي بتشبع مقداره  – 9

  ) .0.910(عدد فصول التعليم املتوسط بتشبع مقداره  - 10
  ) .0.887(عدد املستشفيات بتشبع مقداره  – 11
  ) .0.950(عدد األسرة بتشبع مقداره  – 12
  ) .0.954(ء بتشبع مقداره عدد األطبا – 13
  ) .0.903(عدد التمريض بتشبع مقداره  – 14
  ) .0.935(مصحات وعيادات خاصة بتشبع مقداره  – 15
  ) .0.864(األسرة باملصحات اخلاصة بتشبع مقداره  – 16
  ) .0.977(مواليد داخل املستشفى بتشبع مقداره  – 17
  ) .0.957(ره عدد اإلناث بالتعليم األساسي بتشبع مقدا – 18
  ) .0.955(عدد اإلناث بالتعليم املتوسط بتشبع مقداره  - 19
  ) .0.836(عدد اإلناث بالتعليم األساسي واملتوسط بتشبع مقداره  - 20
  ) .0.972(عدد الذكور بتشبع مقداره  – 21
  ) .0.968(عدد اإلناث بتشبع مقداره  - 22
  ) .0.8219(سكان الريف بتشبع مقداره  – 23
  :عكس هذا العامل تشبعاً عالياً للمتغريات اآلتية  مل الثانيالعا

  ) .0.943(اإلداريون بالتعليم بتشبع مقداره  – 1
  ) .0.922(فنيو الصحة بتشبع مقداره  – 2
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  ) .0.898(إداريو الصحة بتشبع مقداره  – 3
  ) .0.929(سكان احلضر بتشبع مقداره  – 4

من التباين الكلي ، ونسبة إسهامه لبقية ) %12.680(حيث بلغ ما فسره هذا العامل حوايل 
، ويعكس أمهية التنظيم اإلداري والفين للسكان احلضـر يف  ) %14.059(العوامل حوايل 
  ) .التنظيم اإلداري والفين للصحة(التنمية ويسمى 
عكس هذا العامل مدى ضرورة االهتمام بتنمية مراكز الصـحة األوليـة    العامل الثالـث 
حاالت وفيات الرضع ، حيث بلغ ما فسره هذا العامل يف اجلدول كمـا يف   للتقليل من

، ونسبة إسهامه لبقيـة  ) %5.927(من التباين الكلي املفسر حوايل ) 112(اجلدول رقم 
  :وقد ضم هذا العامل متغريين اثنني مها ) %6.691(العوامل 

  ) .0.836(وفيات الرضع بتشبع مقداره  – 1
  ) .0.611 -(لية بتشبع مقداره مراكز الصحة األو – 2

يشمل تشبعاً لعدد املباين املدرسية وعمال النظافة ا وحنوهم حيـث بلـغ    العامل الرابع
) %4.91(على التوايل ، وأسهم يف تفسري حوايل ) 0.858(و ) 0.653(مقدار التشبع ما 

ويوضح هـذا   من بقية العوامل ،) %5.444(من التباين الكلي ، أما نسبة إسهامه فبلغت 
أثر عدد عمال النظافة وحنوها وعدد املباين على التنمية ، ومسـي بعامـل اإلنشـاءات    

  .التعليمية 
مجع هذا العامل متغريين أيضاً مها حاالت املواليد اخلام ، والزواج اخلـام   العامل الخامس

لغت نسبة ، وب) 0.772(و) 0.753(حيث أظهر تشبعاً عالياً هلذا العامل ، وبلغ ما مقداره 
من إسهام بقيـة  ) %4.756(، أي بنسبة  )%4.29(إسهامه يف تفسري التباين الكلي حوايل 

العوامل ، وهذا العامل ميثل حاليت الزواج اخلام واملواليد اخلام ، له أثر ضعيف يف التنميـة  
  .إذا ما مت مقارنته بالعوامل السابقة األخرى 

يف تفسري التباين الكلي ، حيث بلغـت نسـبته    يعد أقل العوامل إسهاماً العامل السادس
من بقية العوامل ، وهو بطبيعة احلـال  ) %4.457(، أي مبسامهة قدرها ) %4.020(حوايل 

أقل العوامل إسهاماً يف التنمية ، وتضمن تشبعاً عالياً  للمتغري اخلاص باملواليـد خـارج   
  .الدة خارج املستشفى ، لذا أطلق عليه حالة الو) 0.847(املستشفى بتشبع مقداره 

الناجتة من التحليـل إىل مقـدار التنميـة     الستةتفسري الدرجات العاملية للعوامل  ًرابعا
ومستواها يف الشعبيات ، وقد اعتمد الباحث على الدرجات العاملية يف اجلـدول رقـم   
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كمدخالت للتحليل التجمعي ملعرفة وكشف فئات مستوى التنمية يف الشعبيات ) 115(
  . )1(، وباالعتماد على طريقة الربط املتوسط  2004لسنة 

  توزيع درجات العوامل على الشعبيات )115(جدول رقم 
درجات   الشعبيات

  العامل األول
درجات 

  العامل الثاني
درجات 

  العامل الثالث
درجات 

  العامل الرابع
  درجات

  العامل الخامس
  درجات 

  العامل السادس
  1.82  1.06  0.26 -  0.82 -  0.01  0.22 -  البطنان
   0.511 -  1.74  0.73 -  0.92  0.23 -  0.39 -  درنة
  0.84 -  1.56 -  0.99 -  1.04 -  0.43 -  0.21 -  القبة

  2.45  1.91  0.21 -  0.12 -  0.15  0.04 -  الجبل األخضر
  0.41 -  1.25  0.59 -  0.23 -  0.10 -  0.30 -  المرج

  1.40 -  0.39  1.10 -  0.75 -  0.19 -  0.24 -  الحزام األخضر
  0.85  0.90 -  0.52 -  2.268  2.10  2.502    بنغازي
  0.54 -  1.11 -  0.45 -  0.857  0.11 -  0.09 -  أجدابيا

  0.84 -  0.57  0.89 -  0.27  047 -  0.55 -  الواحات
  0.64 -  1.46 -  0.66  0.88  050 -  0.56 -  الكفرة
  0.12 -  1.58 -  0.37 -  0.33 -  0.04 -  0.18 -  سرت 
  0.50 -  1.20  0.69 -  0.41  0.57 -  0.58 -  الجفرة

  0.94  1.05 -  0.04  0.85  0.45 -  0.77 -  مصراتة
  0.98  0.19  0.13 -  0.01  0.40 -  0.70  المرقب

  052 -  0.03 -  0.27 -  0.22 -  0.33 -  0.48 -  بني وليد 
  2.26  0.74 -  0.54  0.88 -  0.08  0.30  ترهونة ومسالتة

  0.29 -  0.71 -  1.57  1.84 -  0.17  0.01 -  تاجوراء
  1.59 -  0.85  0.12  0.78 -  0.83 -  4.35  طرابلس
  0.29 -  0.54 -  0.06 -  1.92 -  0.66 -  0.48  الجفارة
  0.41 -  0.68  4.46  0.45  0.57 -  0.22 -  الزاوية

  0.59 -  1.67  0.21  0.04  0.29 -  0.15 -  صبراتة وصرمان
  0.65 -  0.33  0.11 -  1.20 -  4.49  0.45 -  النقاط الخمس

  0.21  0.14 -  0.69  1.30 -  0.70  0.28 -  غريان
  0.73 -  0.39 -  0.19 -  0.39  0.26  0.67 -  مزدة
  0.15 -  0.10  0.28 -  0.31  0.19  0.44 -  نالوت

  0.76 -  0.26  0.66  1.57  0.82  0.92 -  غدامس
  0.48  0.13  0.58  0.08  0.10  0.33 -  يفرن وجادو
  1.59  1.33 -  0.46 -  0.07 -  0.82 -  0.39 -  وادي الحياة

  0.78 -  1.37 -  0.09  0.50  0.20 -  0.67 -  غات
  0.12  0.21  0.76  2.24  0.34 -  0.04 -  سبها

  0.02 -  0.33  0.77 -  0.47 -  0.78 -  0.35 -  وادي الشاطئ
  .من مخرجات التحليل العاملي : المصدر    

                                                
  . 866، ص السابق المرجع  – 1
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  )23(خريطة رقم 
  2004حسب الشعبيات لسنة  )يالسكانالجانب (األول توزيع أثر التنمية على متغيرات العامل   

  
  ) .115(عمل الباحث بالرجوع إلى بيانات الجدول رقم : المصدر       

  الجانب السكاني  :العامل األول 
أظهر التحليل التجمعي لدرجات هذا العامل أربع فئات متثل مستوى التنمية يف الشعبيات 

  :على النحو التايل 
شعبية هي البطنان ، درنة ،  26ة منخفضة ضمت شعبيات ذات مستوى تنمي الفئة األولى

القبة ، اجلبل األخضر ، املرج ، احلزام األخضر ، أجدابيا ، الواحات ، الكفرة ، سرت ، 
اجلفرة ، بين وليد ، تاجوراء ، الزاوية ، صرباتة وصرمان ، النقاط اخلمـس ، غريـان ،   
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، سبها ، وادي الشاطئ ، مزدة، نالوت ، غدامس ، يفرن وجادو ، وادي احلياة ، غات 
  .مرزق 

شعبيات ذات مستوى تنمية متوسطة مثلتها اجلفـارة ، مصـراتة ،    4مشلت  الفئة الثانية
  .املرقب ، ترهونة ومسالتة 

  .شعبية واحدة ذات مستوى تنمية جيدة وهي بنغازي  الفئة الثالثة
  .شعبية واحدة ذات مستوى تنمية عالية وهي طرابلس  الفئة الرابعة

ق ما سبق يتضح أن التنمية يف طرابلس حسب املتغريات ذا العامـل عاليـة وتعتـرب    وف
  .األفضل بني بقية الشعبيات 

  :التنظيم اإلداري والفني للصحة  :العامل الثاني 
ضمت شعبيات ذات مستوى تنمية منخفضة مشلت مجيع الشـعبيات عـدا    الفئة األولى

  .بنغازي ، النقاط اخلمس ، غريان ، غدامس 
  .ذات التنمية املتوسطة وضمت شعبييت غريان ، غدامس  الفئة الثانية
  .اليت ا تنمية جيدة متثلت يف شعبية بنغازي  الفئة الثالثة

  .والتنمية ا عالية وهي شعبية النقاط اخلمس  الفئة الرابعة
بناًء على ما سبق يالحظ أن أعلى مستوى تنمية حسب متغريات هذا العامـل كـان يف   

  .بية النقاط اخلمس شع
  :وفيات الرضع ومراكز الصحة األولية : العامل الثالث 

  :توزعت الشعبيات على فئات هذا العامل على النحو التايل 
ضمت هذه الفئة مستوى التنمية املنخفضة هلذا العامل يف شعبيات البطنان ،  الفئة األولـى 

، املرقب ، بين وليد ، ترهونـة   القبة ، اجلبل األخضر ، املرج ، احلزام األخضر ، سرت
ومسالتة ، تاجوراء ، طرابلس ، اجلفارة ، صرباتة وصرمان ، النقاط اخلمس ، غريـان ،  

  .يفرن وجادو ، وادي احلياة ، وادي الشاطئ ، مرزق 
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  ) 24(خريطة رقم 
  2004الشعبيات لسنة حسب  )التنظيم اإلداري والفني للصحة(الثانيتوزيع أثر التنمية على متغيرات العامل 

  
  ) .115(عمل الباحث بالرجوع إلى بيانات الجدول رقم : المصدر   
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  ) 25(خريطة رقم 
  2004حسب الشعبيات لسنة  )وفيات الرضع ومراكز الصحة األولية(الثالث توزيع أثر التنمية على متغيرات العامل 

  ) .115(ل رقم عمل الباحث بالرجوع إلى بيانات الجدو: المصدر      

ذات التنمية املتوسطة مشلت شعبيات نالوت ، مـزدة ، الزاويـة ، درنـة ،     الفئة الثانية
  .، الواحات ، الكفرة ، مصراتة ، اجلفرة ، غات أجدابيا

  .شعبيات ا تنمية جيدة هي بنغازي ، غدامس ، سبها  الفئة الثالثة
  .ذات التنمية عالية مل تضم أي شعبية  الفئة الرابعة
  :اإلنشاءات التعليمية وعمال النظافة :  العامل الرابع

  :ظهرت مؤشرات التنمية يف هذا العامل على النحو التايل 
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ذات مؤشر تنمية منخفضة ومتثلت يف شعبيات البطنان ، القبة ، درنة ، اجلبل  الفئة األولـى 
، طـرابلس ،  األخضر ، املرج ، احلزام األخضر ، بنغازي ، أجدابيا ، الواحات ، سرت 

مصراتة ، املرقب ، اجلفارة ، صرباتة وصرمان ، النقاط اخلمس ، نالوت ، بـين وليـد ،   
  .مزدة ، اجلفرة ، وادي الشاطئ ، سبها ، وادي احلياة ، غات ، مرزق 

  ) 26(خريطة رقم 
  2004عبيات لسنة حسب الش )اإلنشاءات التعليمية وعمال النظافة(الرابع توزيع أثر التنمية على متغيرات العامل 

  ) .115(عمل الباحث بالرجوع إلى بيانات الجدول رقم : المصدر      

متثل الشعبيات اليت ا تنمية متوسطة وهي الكفرة ، ترهونة ومسالتة ، غريان  الفئة الثانيـة 
  .غدامس ، يفرن وجادو 

  .تعرب عن مستوى تنمية جيدة ضم شعبية تاجوراء فقط  الفئة الثالثة
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  .اليت ا تنمية عالية مثلتها شعبية الزاوية فقط  رابعةالفئة ال
  .حيث يتبني أن أفضل مستوى تنمية حسب هذا العامل يوجد يف شعبية الزاوية وحدها 

  ) 27(خريطة رقم 
  2004حسب الشعبيات لسنة  )الزواج الخام والمواليد الخام(الخامس توزيع أثر التنمية على متغيرات العامل 

  ) .115(عمل الباحث بالرجوع إلى بيانات الجدول رقم  :المصدر      
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  : المواليد الخام والزواج الخام:  العامل الخامس
  :الذي توزعت نتائجه بعد التعليل العاملي على النحو التايل 

ضمت شعبيات ذات مستوى تنمية منخفضة القبة ، بنغـازي ، أجـدابيا ،    الفئة األولـى 
بين وليد ، ترهونة ومسالتة ، تاجوراء ، اجلفارة ، غريـان ،   الكفرة ، سرت ، مصراتة ،
  .مزدة ، وادي احلياة ، غات 

شعبيات ا تنمية بشرية متوسطة حسب معطيات العامل اخلامس وهي احلزام  الفئة الثانيـة 
األخضر ، الواحات ، املرقب ، النقاط اخلمس ، نالوت ، غدامس ، يفـرن وجـادو ،   

  .وادي الشاطئ ، مرزق 
تتضمن الشعبيات اليت ترقى ا التنمية إىل مستوى جيـد وهـي شـعبيات     الفئة الثالثـة 

  .البطنان، املرج ، طرابلس ، الزاوية 
وتشمل الشعبيات اليت تنميتها عالية ومثلتها درنة ، اجلبل األخضر ، صـرباتة   الفئة الرابعة

  .العامل  وصرمان ، اجلفرة وبذلك متثل أفضل مستوى تنمية حسب بيانات هذا
ويعد من أقل العوامل إسهاماً يف التفسري الكلي للتباين ، إذ بلغت نسبة :  العامل السادس

، أي أنه أقل العوامل إسهاما يف التنمية وهـو الـذي    %4.020إسهامه يف التفسري حوايل 
  :ميثل املتغري اخلاص باملواليد خارج املستشفى ، وتوزع على الفئات التالية 

  .ضمت شعبتني ذوايت تنمية منخفضة وهي احلزام األخضر ، طرابلس  ىالفئة األول
متثل الشعبيات اليت ا تنمية متوسطة مشلت درنة ، القبة ، املرج ، أجـدابيا ،   الفئة الثانية

الواحات ، الكفرة ، اجلفرة ، بين وليد ، تاجوراء ، اجلفارة ، الزاوية ، صرباتة وصرمان، 
  .الوت ، غدامس ، غات النقاط اخلمس ، مزدة ، ن

الشعبيات ذات التنمية اجليدة ممثلة يف بنغازي ، سرت ، مصراتة ، املرقـب ،   الفئة الثالثـة 
  .غريان ، يفرن وجادو ، سبها ، وادي الشاطئ ، مرزق 

الشعبيات اليت تتمتع مبستوى تنمية عالٍ وفق هذا العامل وهي البطنان ، اجلبل  الفئة الرابعة
  .ومسالتة ، وادي احلياة  األخضر ، ترهونة
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  ) 28(خريطة رقم 
  2004حسب الشعبيات لسنة  )حاالت الوالدة خارج المستشفى(السادس توزيع أثر التنمية على متغيرات العامل 

  ) .115(عمل الباحث بالرجوع إلى بيانات الجدول رقم : المصدر      
بينـت أن   2004لسنة أن مؤشرات التنمية املسجلة يف الشعبيات  يوضحما سبق 

هناك تأثرياً واضحاً للتنمية على املستوى اإلقليمي يف ليبيا ، حيث يالحظ اختالف هـذا  
التأثري حسب كل عامل من العوامل الستة اليت استخرجت من التحليل العاملي ، فبالرغم 
 من التطور احلاصل يف التنمية االقتصادية واالجتماعية على مستوى ليبيـا ووصـوهلا إىل  
مراتب متقدمة بني دول العامل حسب ما أوردته تقارير األمم املتحدة للتنمية البشرية اليت 
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، فإن املالحظ أن هناك اختالفاً واضحاً بني الشعبيات  1990بدأت يف الصدور منذ سنة 
  :الذي ميكن أن يكون عائداً إىل 

لى معظم الشـعبيات  االختالف يف الظروف اجلغرافية الطبيعية السائدة ، إذ يغلب ع – 1
الطابع الصحراوي الشديد اجلفاف ، والنادر املطر ، والقليل املوارد املائية ، والتربة غـري  
الصاحلة للزراعة ، هذا والتباين تطلب بذل جهود أكرب وصرف مبالغ أكثر يف شـعبيات  

  .دون أخرى للوصول ا إىل مستوى نظرياا اليت ال تعيش نفس الظروف 
يعة القاسية حدْت من وجود موارد زراعية ، أو مواد خام طبيعيـة ، تـدر   هذه الطب – 2

دخالً يرفع من مستوى الدخل يف الشعبيات جعلتها تعتمد على ما خيصص هلا من موارد 
  .الدخل القومي ، وخباصة النفط ، وبالتايل ترفع من مستوى دخل مواطنيها 

اعي بني بعـض الشـعبيات ، وكـذلك    التباين يف املستوى الثقايف والنسيج االجتم – 3
املستوى التعليمي ، مما أسهم يف اختالف منط العيش ، وطريقة بناء املسـكن ، وعـدد   

  .أفراد األسرة 
توزيع ونوع ومستوى تعليم القوى العاملة وما تؤديه من أعمال أوجـدت اختالفـاً    – 4

  .آخر أفرزته البيئة احمليطة 
لعيش ، والعادات والتقاليد احمللية يف بعض الشـعبيات  حتكم املوقع اجلغرايف وظروف ا – 5

يف تعليم املرأة وعملها وحد من إسهامها بالقدر الكايف ، حيث تراجع معدل إسهام املرأة 
  .يف العمل عن املعدل العام لليبيا يف بعض الشعبيات 

ل ظهـور  سوء التوزيع السكاين على رقعة البالد أدى إىل بعثرة جهود التنمية ، وعطَّ – 6
نتائجها يف بعض األحيان واملناطق ، كما ساعد التركز السكاين يف منطقـتني جـاذبتني   
للسكان زاد من أعباء خمصصات التنمية مبا يرهق كاهل اخلزانة العامة ، ويفرض البحث 

  .على موارد بديلة للتمويل غري النفط 
على نظام الري الـدائم نظـراً   حمدودية األراضي القابلة للزراعة ، وقلة املعتمد منها  – 7

لندرة مصادر املياه اليت متثل املياه اجلوفية أهم مصدر هلا واليت تتدهور نوعاً وتتناقص كماً 
يف كل عام لعدم وجود توافق بني املستهلك منها وما يرِد إليها من تعـويض ، كمـا أن   

وياً علـى مسـاحات   الزيادة معدالت منو املراكز احلضرية والتجمعات السكانية يأيت سن
واسعة من تلك األراضي ، إضافة إىل زحف التصحر بفعل الظروف الطبيعية القاسـية ،  

  .عوامل زادت من سوء التوزيع السكاين 
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لقد بينت الدراسة أن التعليم هو رأس املال البشري يف الشعبيات واألكثر تأثرياً يف 
مستواه كماً ونوعـاً لتحسـني    حتديد وتصنيف املستوى االجتماعي ، مما يلزم الرفع من

املستوى االجتماعي للسكان يف الشعبيات ، كما أنه من الضروري البحث عن بـرامج  
متنوعة أسهم فيها القطاع اخلاص بشكل أساس خللق مواطن عمل ، والدفع بـاخلربات  
والكفاءات العلمية يف هذا السوق اجلديد لشدها للبقاء يف أماكنها بدل اهلجرة إىل املدن 
الرئيسة ، كما أن سوء توزيع مرافق اخلدمات الصحية التخصصية الكربى على أرجـاء  
البالد ، وكذلك تركز ما يقدمه القطاع اخلاص يف جمال الصحة يف شعبيات حمدودة ؛ بل 
ويف أجزاء معينة منها ، مما أدى إىل تشتت جهود الدولـة يف السـعي لتقـدمي أفضـل     

بات أخرى ، وتراجعت بشكل كبري معدالت اخلدمات دون جدوى وعلى حساب متطل
األمية ، وارتفعت معدالت القبول والقيد يف مراحل التعليم املختلفة ، غري أن املالحظ أن 
خمرجات التعليم ال تتناسب مع ما حتتاجه قطاعات الدولة اخلدمية واإلنتاجيـة ، األمـر   

ة املدربة املاهرة علـى  الذي يتطلب التدخل للتوفيق بني ما هو مطلوب من القوى العامل
اختالف مستويات التعليم ، وما خترجه املعاهد الفنية والتقنية املتوسطة والعليا والكليـات  
التقنية ، مع ضرورة التقليل واحلد من القبول يف مؤسسات التعليم العايل يف جمال العلـوم  

  . اإلنسانية إالَّ يف حدود ضيقة 
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  :الخاتمة 
 – 1954إىل دراسة وحتليل السكان والتنمية البشرية يف ليبيا ما بـني  دعت احلاجة 

وهي الفترة اليت شهدت تطوراً واضحاً يف حركة السكان يف ليبيا نظـراً لتـوفر    2004
البيانات واإلحصاءات عنهم ، إضافة إىل أن الفترة اليت تبدأ من النصف الثاين من عقـد  

النفط على هيئة خطط تنمويـة ، حيـث    الستينيات وحىت اآلن شهدت ظهور عائدات
مكنت هذه الفترة من وضع مقارنة بينها وبني السابقة هلا حىت منتصـف اخلمسـينيات   

  .تقريباً اليت كانت تعد من أشد فترات التخلف والفقر 
ظهر االستقرار على السكان وتراجعت حركة اهلجرة الداخليـة منـذ منتصـف    

البالد ، كما أن عودة الليبيني املقيمني يف اخلـارج   الثمانينيات وتقلص التنقل بني أطراف
تكاد تكون قد انتهت بسبب عودة معظمهم من بالد املهجر ، فيما تواصل توافد العمالة 
األجنبية للعمل بشكل كبري نظراً لتوفر فرص العمل بفعل حركة التنمية والنقص الكـبري  

  .يف عدد من التخصصات الفنية 
ية يف ليبيا تربزه األرقام املستقاة من اإلحصاءات املتواترة احلديث عن مستوى التنم

أعطت مؤشرات إجيابية علـى مسـتوى    ، فقدعاماً يف خمتلف ااالت  30منذ أكثر من 
التنمية  أداءالبالد بغض النظر عن بعض التفاوت بني بعض الشعبيات الذي ال ينقص من 

صة يف جماالت اخلـدمات وحتديـداً   وخبا، أرجاء البالد الذي تشهده تطور الومن مدى 
، فتطـور  التعليم والصحة اللذين يربزان تطوراً واضحاً على ما كانت عليه وما آلت إليه 

مستوى اخلدمات الصحية وزيادة دخل الفرد ، وارتفاع معدالت االلتحاق باملـدارس ،  
  .عوامل اجتمعت لتساعد يف الرقي مبستوى املواطن اللييب 

ت التنموية يف الشعبيات واقع كل منها على حدة اليت أظهرت بينت بعض املؤشرا
بعض التباين واالختالف يف مستوى التنمية وتأخذ أربعة مستويات متثلت يف املنخفضـة  
واملتوسطة واجليدة والعالية ، وقد توزعت هذه املستويات بني الشعبيات حسـب كـل   

تنميـة ، غـري أن هـذا    عامل ، الذي ضم جمموعة من املؤشرات نتجت كأثر واضح لل
  .االختالف ال ينقص من أن هناك تأثراً اجيابياً كبرياً ا 
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  :النتائج 
جـراء  إلتتبع حركة السكان يف ليبيا منذ بداية أول حماولة  األطروحةتناولت هذه 

وحـىت  من قبل سلطات االحتالل اإليطـايل ،   1936 – 1931تعداد سكاين ما بني سنيت 
، غري أن االعتماد الرئيس يف هـذه الدراسـة    2005ة منشورة سنة آخر تقديرات متوقع

باعتبار  2004 – 1954يتركز على التحليل املكاين للسكان والتنمية البشرية بداية من سنة 
بعد ما يعرف باالستقالل بفترة وجيزة ويعـد   1954أن أول تعداد سكاين مت إجراؤه سنة 

ستخدم من معايري معترف ا دولياً ، وخباصة أول تعداد رمسي موثق حيمل معطيات ما ي
أنه مت حتت إشراف شبه كامل من طرف خرباء األمم املتحدة اليت كانت تقـدم العـون   
واملشورة لليبيا باعتبارها من أشد الدول فقراً وختلفاً ، وانطلقت بعده التعدادات بصـفة  

بـني البيانـات   دورية كل عشر سنوات تقريباً ، ومتكنت الدراسة بعـد مـا جالـت    
واإلحصاءات والتقارير والنشرات والكتب والدراسات السابقة من الرسـائل العلميـة   

  :والبحوث ، من اخلروج بالنتائج التالية 
أظهرت الدراسة حصول تغري ملموس يف حياة السكان بعد االستقرار الذي شـهدته   – 1

نفط الذي بدأت عائداتـه  البالد منذ بداية عقد اخلمسينيات وحىت اآلن بفعل اكتشاف ال
تظهر على هيئة خطط تنموية اعتباراً من أواخر الستينيات ، مما ساعد يف زيـادة معـدل   

 1973 – 1964وتراجع قليالً ما بني  1964 – 1954ما بني % 3.8النمو السكاين الذي بلغ 
 زيادة يف معدل النمو بلغت 1984 – 1973، فيما شهدت الفترة ما بني % 3.4ووصل إىل 

متجاوزة املعدالت العاملية ، يف حني أخذ يف التراجع الواضح خالل املدة الفاصـلة  % 4.2
، بينما ميكن أن يبقى على حاله يف الفترة ما بـني  % 2.8وبلغ حوايل  1995 – 1984بني 

  . 2005وتقديرات  1995
يف مث أخـذ   1993وحىت سـنة   1971اجتاه معدل املواليد حنو الصعود بداية من سنة  – 2

حىت وصـل   2002، مث يتجه صعوداً تدرجياً من سنة  2001التراجع ليصل إىل أدناه سنة 
يف األلف ، بينما يالحظ على معدل الوفيات التدين ليصل أدنـاه   20.33إىل  2004سنة 
يف األلف ، وقد بلغ أمد  17.0يف األلف ووصل معدل الرضع إىل  2.67حوايل  2004سنة 

  . 2004سنة يف املتوسط سنة  71إىل حوايل  )العمر املتوقع(احلياة 
 – 15تغري التركيب العمري حسب فئات السن عما كان عليه ، ففئات السن ما بني  – 3

 1954من جمموع السكان واليت مل متثل يف عـام  % 61.6حوايل  2003سنة بلغت سنة  64
كانـت سـنة   سنة تراجعاً ، حيث  14 – 0، فيما شهدت فئات السن ما بني % 55.3إالّ 



 349

، أما فئات السن الكـبرية الـيت   % 34.1وتصبح  2003، وتدنت سنة % 52.0إىل  1973
  . 2003سنة % 4.2إىل  1954سنة  %6.2سنة فتراجعت من  65فاقت 

شهد التركيب النوعي للسكان ميالً واضحاً باالجتاه حنو زيـادة نسـبة اإلنـاث ،     – 4
عن نسبة اإلنـاث ، إالَّ أن الفـارق بـدأ    فبالرغم من أن نسبة الذكور ما تزال مرتفعة 

من جمموع السـكان لترتفـع   % 49.0شكل اإلناث ما نسبته  1995يتضاءل ، ففي سنة 
ذكر  103، فيما سجلت النسبة النوعية للسنتني على التوايل  2004سنة % 49.5النسبة إىل 

ملسـتوى  وعلى ا 2004أنثى ، ويف سنة  100ذكر لكل  102أنثى لتتراجع إىل  100لكل 
اجلهوي تتساوى النسبة املئوية ، والنوعية يف بعض الشعبيات كما يف املـرج ، احلـزام   
األخضر ، الواحات ، الكفرة ، سرت ، الزاوية ، صرباتة وصرمان ، النقاط اخلمـس ،  
مزدة ، غات ، وادي الشاطئ ، بينما تقل نسبة الذكور إىل اإلناث يف شعبييت نـالوت ،  

  .اقي الشعبيات نسبة الذكور بشكل متفاوت مرزق ، وترتفع يف ب
بالرغم من بقاء بؤريت التركز السكاين املتمثلتني يف إقليم طرابلس ، وإقليم بنغازي ،  – 5

فقد ظهرت مناطق جذب سكاين جديدة كان من أمهها املنطقة املمتدة ما بني سـرت يف  
مصايف ومعامل التكريـر ،  الغرب وأجدابيا يف الشرق بفعل وجود املدن النفطية ممثلةً يف 

وموانئ التصدير ، باإلضافة إىل نقل جل إدارات الدولة إىل مدينة سرت ليجعـل منـها   
من سكان ليبيا يعيشـون سـنة   % 55.3قطب جذب سكاين ولو بقدر حمدود ، فحوايل 

من اموع الكلي للمساحة ، تراجعت نسـبتهم إىل  % 1.22على مساحة نسبتها  1984
، مما يعين أن هناك أجـزاء أخـرى    2004سنة % 48.0، وتدنت إىل  1995سنة % 53.6

  .بدأت تستقطب املهاجرين إليها للعمل أو االستقرار 
يف األلف بعد أن شهدت  6.4إىل حوايل  2004زادت معدالت الزواج لتصل يف سنة  – 6

يف  2.0زت تذبذباً واضحاً يف بداية الثمانينيات ، بينما تراجعت معدالت الطالق اليت جتاو
، وهذا يربز مدى متاسك  2004يف األلف سنة  0.3األلف مع اية السبعينيات لتتدىن إىل 

األسر الليبية والرغبة يف تكوين أسر جديدة ، والالفت لالنتباه هنا أن متوسـط حجـم   
 6.9اليت بلغ فيها متوسـط حجمهـا    1973األسرة الليبية بقى على حاله تقريباً منذ سنة 

 1995يف األلف ، يف حني بلغ املعدل أقصاه سنة  6.6إىل  2003خفض قليالً سنة أفراد لين
  . 1984سنة  فرداً 6.84فرداً ، و 6.95وسجل حوايل 

وصـل عـدد    2003فـرداً سـنة    3610221بلغ جمموع أفراد القوة العاملة البشرية  – 7
، فرداً  263900منهم  نيفرداً ، فيما بلغ عدد املتعطل 1357063املشتغلون منهم إىل حوايل 
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إذ  1995مسجالً ارتفاعاً عما كان عليه سنة % 17.28مما يعين أن معدل البطالة بلغ حوايل 
   .% 10.86مل يتجاوز 

من حيث العمل واإلنتاج يعد قطاع اخلدمات املهيمن الرئيس على التركيب املهـين   - 8
سـنة  % 54.0وحوايل  1973من العاملني سنة % 36.7والوظيفي يف ليبيا إذ استحوذ على 

، ويف % 54.3حـوايل   2002، الذي كان سنة % 50.0حوايل  2004فيما بلغ سنة  1995
، هذا التراجع مرده إىل سياسة الدولة الداعيـة إىل تقلـيص   % 53.65حوايل  2003سنة 

اجلهاز اإلداري وتشجيع موظفيه على تركه مبنحهم بعض املزايا والقروض للقيام بإنشـاء  
نتاجية خاصة ، وكذلك التقليل من توجيه الباحثني عن عمـل إىل الوظـائف   مشاريع إ

  .  اإلدارية واخلدمية 
شهد النشاط الزراعي والغابات والصيد البحري تراجعاً يف عدد األفراد القائمني عليه  - 9

، بينما ترتفع نسبة العاملني يف قطاع الصناعة إىل حوايل  2004فقط سنة % 6.7ليصل إىل 
من جمموع % 1.4من جمموع القوة العاملة الوطنية ، وال يسجل البناء والتشييد إالّ  14.4%

العاملني، إذ أن هذا اال تسيطر عليه العمالة األجنبية بنسبة عالية ، فيما تتذبذب نسب 
  .باقي املهن كالتجارة ، والنقل واملواصالت ، والكهرباء والغاز واملاء 

 ليبيا إىل حتسن واضح يف التعليم ، فقد بلغ جمموع تالميـذ  أمثرت جهود التنمية يف – 10
تلميذاً وتلميذة يتوىل تدريسهم ما جمموعه  1082347حوايل  2004التعليم األساسي سنة 

، فيمـا   5:  1تلميذ أكثر بقليل من /معلماً ومعلمة ، حبيث وصل معدل مدرس 210281
تلميـذ  /فصل بسط طاقة االستيعافصالً ، مما جعل متو 30805بلغ عدد الفصول قرابة 

 333091، بينما يف مرحلة التعليم املتوسط وصل جمموع طالا إىل  21:  1أكثر بقليل من 
معلماً ومعلمة ، وهو ما جعـل متوسـط عـدد     67042طالباً وطالبة ، يقوم بتدريسهم 

 27:  1 قـدره  بفصـالً مبتوسـط اسـتيعا    8738، يدرسون يف  5:  1املعلمني للطالب 
طالباً وطالبـة ميثـل    286413طالب ، وبلغ عدد طالب التعليم العايل ما يزيد عن /صلف

، غري أن املالحظة اجلديرة بالذكر أن هناك تراجعاً يف عـدد  % 52.6اإلناث منهم حوايل 
تلميذاً وتلميذة كفرق بني العـام الدراسـي    29439تالميذ التعليم األساسي مبا جمموعه 

، الذي ميكن إعادته إىل التراجع يف عـدد   2005 – 2004لدراسي و العام ا 2004 – 2003
املواليد منذ بداية التسعينيات ، وترك مقاعد الدراسة باكراً لظروف اجتماعية أو حلاجـة  

  . مادية ، أو فشل دراسي مبكر ، أو توجه بعض األطفال إىل مدارس التعليم اخلاص 
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، مما انعكس اجيابياً على حياة الفـرد  تطورت اخلدمات الصحية وتوسعت جماالا  – 11
متثل ذلك يف تدين معدالت الوفيات ، وزيادة متوسط أمد احلياة املتوقع ، واختفت تقريباً 
عديد األمراض املتوطنة والسارية ، ومل تسجل إالّ حاالت حمدودة من الوالدات خـارج  

ختصصي بلغ عدد مستشفى عام وقروي و 84املستشفى ، وهذا ميكن إرجاعه إىل انتشار 
مواطن ، ووصـل عـدد    302سرير ، حبيث كان املعدل سرير لكل  19499ا األسرة 
مواطن ، وهيئـة   637طبيباً يف خمتلف التخصصات مبعدل طبيب لكل  9234األطباء إىل 

مـواطن ،   195مبتوسط ممرض أو ممرضـة لكـل    30085التمريض وصل جمموعها إىل 
ستوى بعض الشعبيات ذات الكثافة السكانية العاليـة  وانتشرت العيادات اخلاصة على م

  .سرير  1084تضم حوايل  474ومراكز املدن الكربى ووصل عددها إىل 
تتمتع املرأة يف ليبيا على املستوى اإلداري والقانوين بوضع خيتلف عن كـثري مـن    – 12

عها من العمـل  نظرياا يف الدول األخرى ملا حتظى به من اهتمام فال تشريع أو قانون مين
يف أي جمال ميكنها العمل فيه وال توجد أية أعمال حمظورة عليهـا ، غـري إن العـادات    
والتقاليد واألعراف االجتماعية هي اليت تتحكم فيما متارسه املرأة ، ففي جمال التعليم بلغ 

يف  190058يف التعليم األساسـي ، وقرابـة    526437عدد من إلتحق من اإلناث حوايل 
من جمموع طالبه ، ويعمـل  % 53.0م املتوسط ، ويف التعليم العايل جتاوزن ما نسبته التعلي

 47392ومدرسة يف التعليم األساسي ،  171178وإدارية يف جمال التعليم ،  21892حوايل 
، وتبلغ نسبة مشاركتهن يف جمموع القوة العاملـة   2004مدرسة يف التعليم املتوسط سنة 

من جمموع أعضاء % 35.0، ويف العمل السياسي بلغت نسبتهن % 32.0الوطنية أكثر من 
كعضـوة فيـه ، ويف   ) الربملان(املؤمترات الشعبية ، وظهرت املرأة يف مؤمتر الشعب العام 

، وأمينة مكتب شعيب يف اخلـارج  ) وزيرة(كأمينة ) جملس الوزراء(اللجنة الشعبية العامة 
لعربية ، ورئيسة اللجنة الدولية حلقـوق اإلنسـان   ، ومندوبة لليبيا يف اجلامعة ا) سفرية(

التابعة لألمم املتحدة ، يف الوقت الذي ال يسمح فيه للمرأة يف بعض الدول العربية حـىت  
  .بقيادة السيارة 

تطور مستوى معيشة املواطن اللييب جاء نتيجة حتمية الستثمار عائـدات الـنفط    – 13
ى املقيم يف الريف واحلضر تقريبـاً يف مسـتوى   وانطالق خطط التنمية املتوالية ، فتساو

مـن  % 85.5اخلدمات املقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة سكان احلضر إىل ما يزيـد عـن   
جمموع السكان ، وحتسن نوع السكن باختفاء أكواخ الصفيح والقصب حىت وصـلت  

،  2004من مجلة السكان سـنة  % 93.0نسبة من ميلكون مساكن يف ليبيا إىل حوايل عن 
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فيما يقيم الباقون يف مساكن مملوكة للدولة ، بينما زاد متوسط دخل الفرد السنوي مـن  
 1995بلـغ   1970، ويف سنة  1968سنة ) دوالر 144(دينار  44إىل  1961دينار عام  12

، وبلـغ   2001دوالر سنة  7570، وحوايل  1980دوالر سنة  7190دوالر ، ووصل إىل 
طور اخلدمات الصحية ، وزيادة دخل الفـرد ، وارتفـاع   ، فت 2003دينار سنة  4837.8

معدالت االلتحاق باملدارس ، عوامل اجتمعت لتساعد يف الرقي مبستوى معيشة الفـرد  
  .اللييب 

تعد النتائج السابقة من بني أهم ما أحدثته التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ليبيـا   – 14
مبستوى معيشة الفرد لتحقيق أكرب قدر مـن  اليت سعت على مر مراحلها من أجل الرقي 

الرفاهية واحلياة الكرمية ملن يعيشون على هذه األرض دون متييـز أو حمابـاة ، غـري أن    
املالحظ أن هناك بعض التباين بني بعض الشعبيات إذا ما أُمعن النظـر علـى املسـتوى    

األحيـان   اجلهوي حسب التقسيمات اإلدارية ، فاملالحظ االختالف الصارخ يف بعـض 
سواء من حيث التقسيم اجلغرايف للشعبيات وتباين مساحاا واختالف معـدل النمـو   
السكاين يف بعضها ، وارتفاع نسبة احلضر عن الريف أو العكس ، مما نتج عنـه سـوء   
توزيع للسكان ، وكان العامل األساس يف هذا التشتت والتباعد قسوة الظروف الطبيعية 

ت احلرارة ، وبالتايل زيادة معدل التبخر ، وندرة األمطـار ،  من تطرف يف ارتفاع درجا
وحمدودية مصادر املياه ، وقلة الصاحلة للزراعة ، مع فقر يف احلياة النباتية ، وقلة املـوارد  
املعدنية ، باستثناء النفط والغاز ، اليت إن وجدت فإن صعوبة احلصول عليها يرفـع مـن   

  .من استثمارها تكاليف إنتاجها ، األمر الذي حيد 
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  :التوصيات 
اعتماداً على النتائج اليت خرجت ا الدراسة ميكن استنتاج االقتراحات التالية اليت 
يرى الباحث أا قد تفيد يف الدفع مبسرية التنمية وتفادي الكثري من املعوقات اليت حتـد  

  :من تنفيذ بعض املشاريع ، وتسهم يف توجيه حركة السكان 
العمل على إعادة توزيع السكان تشجيع أعداد من املقيمني يف مـنطقيت طـرابلس    – 1

وبنغازي على اهلجرة إىل مناطق أخرى ، للتقليل من الكثافة السكانية مـا إىل منـاطق   
جتمع جديدة مما يسهم يف خلق مواطن عمل وبعث أماكن جديدة للمهاجرين إليها مـن  

  .مناطق التركز 
ءة القائمني على إعداد خطط التنمية سواء على مستوى الدولة أو على الرفع من كفا – 2

املستوى اجلهوي ، وتوفري املوارد املادية من أموال وأجهزة ، وبيانات ومعلومـات عـن   
  .الوضع السكاين 

زيادة االهتمام باخلدمات واملشاريع يف املناطق الريفية ، وتقدمي التسهيالت اليت تشد  – 3
 ا ومساعدة الراغبني يف اهلجرة إليها ، للحد من نزيف اهلجرة إىل املدن من أزر املقيمني

  .والتخلص من االكتظاظ الذي تعاين منه املدن 
فتح اال واسعاً أمام التخصصات التقنية والفنية ملواجهة الطلب الذي بـدأ عليهـا     – 4

صصات العلوم اإلنسانية يزداد متاشياً مع التطور الصناعي والتقين ، والتقليل من معظم خت
اليت تشبعت ا مرافق العمل ؛ بل أن منها ما يفوق حاجة اتمع إليها ، األمـر الـذي   

األوىل أثناء الدراسة والصرف عليها ، والثانية بعد التخـرج  : يرهق ميزانية الدولة مرتني 
  .وما ينجم عن البطالة من مآسي 

ض األمراض ، وخباصة األخصائيني يف عـالج  توفري التخصصات الطبية الالزمة يف بع – 5
أمراض الشيخوخة ، حيث أن هذه الفئة حتتاج إىل عناية خاصة ا ختتلف عـن بـاقي   

  .     التخصصات ، مع إنشاء املراكز العالجية اخلاصة م 
احلد من التوظيف يف قطاع اخلدمات الذي أصبح املسيطر ، وقطب اجلذب الـرئيس   – 6

ال التقنية احلديثة له ، والتقليل من البريوقراطية ، والـروتني اإلداري ،  للخرجيني ، وإدخ
وتسهيل اإلجراءات الالزمة لقيام املشاريع اليت تستقطب أكرب قدر من العاملني يف اجلهاز 

  .اإلداري 
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التوسع يف التعليم ما دون اجلامعي اخلاص ، ولكن بإشراف ومتابعة كـاملتني مـن    – 7
 تنويع التخصصات ، وفتح آفاق معرفية جديدة ، دون االنطواء وراء الدولة للمسامهة يف

  .القدمي والكالسيكي من العلوم متاشياً مع متطلبات العصر 
تشجيع املرأة القتحام مواطن عمل وختصصات جديدة ، وخباصة يف جمـال العمـل    – 8

جمـايل التعلـيم    التقين الذي يتالءم طبيعتها ، وحماولة التخلص من املشاركة احملدودة يف
  .والصحة وبعض جماالت اخلدمات األخرى 

التوجه حنو االستعانة خبربات الدولة األخرى املناظرة لليبيا يف ظروفها املادية والطبيعية  - 9
والبشرية ، والدول اليت تقدمت يف جماالت التخطيط وإعداد املخططات للمدن واملشاريع 

لتفادي األخطاء ، مما يقلـل مـن التكـاليف     التنموية ، واالستفادة من تلك التجارب
  .وخيتصر الوقت 

إن تطور دخل الفرد يف ليبيا ناجم عن ارتفاع أسعار النفط وهو املصـدر الوحيـد    – 10
للدخل الوطين ، األمر الذي حيتم ضرورة خلق مصادر بديلة للـدخل حـىت ال يبقـى    

  .توى إنتاجه مستقبل املواطن مرتبطاً بارتفاع واخنفاض سعر النفط أو مس
أخرياً توصي الدراسة ضرورة القيام بالدراسات الدميوغرافية اليت توضح األسـباب   – 11

الكامنة وراء التذبذب الواضح يف ارتفاع واخنفاض عدد املواليد وتباينـهم مـن شـعبية    
ألخرى ، كذلك تأخر سن الزواج وانتشار الظاهرة وخباصة بني اإلناث ، أيضاً معاجلـة  

مراحل التعليم وتراجع أعداد تالميذ التعليم األساسي ، كما أن التبـاين يف   التسرب من
زيادة أعداد اإلناث بني الشعبيات وارتفاع نسبتهن يف بعضـها واخنفاضـها يف أخـرى    
يتطلب البحث والدراسة  ، ومنو ظاهرة احلضر ، وتوجهات اهلجرة ودوافعها ومنـاطق  

  .استقطاا 
ورة التقيد بالفترة الزمنية الفاصلة بني كل تعدادين سكانيني أثبتت هذه الدراسة ضر – 12

املؤجل إىل موعد غري حمدد سـتترتب عليـه    2005وال جيوز التأخري فيها ، فتعداد سنة 
اضطرابات يف البيانات املطلوبة ملختلف القطاعات وستتأخر بفعل ذلك بعض املشـاريع  

ي ضرورة إجراء الدراسات السكانية بني اليت تعتمد على معلومات إحصائية دقيقة ، فينبغ
كل تعدادين سواء املتعلقة بالسكان ، أو باألنشطة االقتصـادية كالتعـداد الزراعـي ،    

  .والتعداد الصناعي ، وحصر القوى العاملة وغري ذلك 
  



 355

  قائمة المراجع
  :أوالً الكتب العربية 

ماهيرية دراسة في الجغرافيا ، الدار الج) تحرير(أبولقمة ، الهادي مصطفى ، والقزيري ، سعد ،  – 1
  . 1995ليبيا ،  –الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، مصراتة 

الساحل الليبي ، مركز البحوث واالستشارات ، جامعة قاريونس ، ) تحرير(ـــــــــ ،  – 2
  . 1997بنغازي ، 

عة السابع من أبريـل ،  ــــــــــ، االنفجار السكاني دراسة في جغرافية السكان ، جام - 3
  . 1993الزاوية ، 

  . 1980أبوعيانة ، فتحي ، جغرافية السكان ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، بيروت ،   - 4
ــــــــــ ، مشكالت السكان في الوطن العربي ، دار النهضـة العربيـة ، بيـروت ،     - 5

1986 .  
، القـاهرة ،   8، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعـة  إسماعيل ، أحمد على ، أسس علم السكان  – 6

1997 .  
، ة القومية للبحث العلمي ، طرابلسأبوسنينة ، محمد ، الموارد الزراعية والحيوانية في ليبيا ، الهيئ –7

1993 .  
أبوالسعود ، محمد فوزي ، وآخرون ، الموارد واقتصادياتها ، الدار الجامعيـة ، اإلسـكندرية ،    – 8

2001 .  
، األمن الغذائي أبعاده، محدداتـه ، سـبل تحقيقـه ، الجـزء     ) تحرير(األرباح ، صالح األمين ،  – 9
  . 1996، الهيئة القومية للبحث العلمي ، طرابلس ثانيال

خليفة التليسي، الجـزء األول ، الـدار العربيــة    ) ترجمة(أغوستيني ، هنريكو ، سكان ليبيا ،  – 10
  . 1990نس ، تو  –للكتاب ، ليبيا 

إبراهيم ، عيسى علي ، وأبو راضي ، فتحي عبدالعزيز ، جغرافية التنمية والبيئة ، دار النهضة  – 11
  . 2004العربية ، بيروت ، 

إبراهيم ، عبداهللا ، المسألة السكانية وبنية المجال العربي ، الهيئة القومية للبحث العلمي ، معهـد   – 12
  . 1991يا ، بيروت ، ليب –اإلنماء العربي، طرابلس 

بوحفص ، عبدالكريم ، اإلحصاء المطبق فـــي العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية ، ديـوان       – 13
  . 2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

  . 1996، مالطا ،   ELGAالبربار ، عقيل محمد ، دراسات في تاريخ ليبيا الحديث ، دار إلقا  – 14
تـونس ،   –، الزراعة ومقوماتها في ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا الجنديل ، عدنان رشيد  – 15

1978 .  
، لسعودية للنشر والتوزيع ، الرياضالباز ، محمد علي ، االنفجار السكاني وتحديد النسل، الدار ا – 16

1993 .  
  . 1990درية، الجوهري ، يسري ، جغرافية السكان ، منشأة المعارف ، الطبعة الثالثة ، اإلسكن – 17
الجديدي ، محمد ، مسائل في الجغرافيا الحضرية ، المعهد األعلى للتربية والتكوين المسـتمر ،   – 18

  . 1997جامعة تونس األولى لآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ، تونس ، 
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رة دراسة في الجغرافيا السياسية ، دار عـالم الكتـب ، القـاه    –ل . ع . حمدان ، جمال ، ج  – 19
1973 .  

جونسون ، ريتشارد ، ووسترن ، دين ، التحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعـددة مـن الوجهـة     – 20
  . 1998حامد ، دار المريخ ، الرياض ،  يعبد المرض) ترجمة(التطبيقية ، 
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  )أ  -1( ملحق رقم 
 2004مؤشرات سكانية حسب الشعبيات لسنة  

معدل النمو   عدد السكان  الشعبية
1984 - 1995  

  معدل النمو 
1995 – 2005   

  المساحة
  2كلم/

الكثافة 
  2كلم/نسمة

سكان  %  حضر  ريف
  الريف

  19.4  119933  28867  1.77  83860  3.20  2.36  148800  البطنان
  5.03  78777  4172  16.90  4908  1.86  1.88  82949  درنة
  41  59650  41445  6.86  14722  4.62  3.45  101095  القبة

  31.18  138190  62609  25.74  7800  2.67  2.46  200799  الجبل األخضر
  29.98  83960  35948  11.99  10000  2.46  2.27  119908  المرج

  2.07  110053  2326  8.77  12800  3.32  1.78  112379  الحزام األخضر
  34.72  430944  229203  825.18  800  2.58  2.35  660147  يبنغاز

  8.59  162131  15235  1.93  91620  4.32  2.97  177366  أجدابيا
  67.7  9763  20462  0.27  108670  2.87  2.92  30225  الواحات
  18.74  43773  10095  0.11  483510  3.77  3.77  53868  الكفرة
  16.8  138719  28010  2.1  77660  4.23  3.32  166729  سرت 
  0.6  46366  280  0.39  117410  2.82  2.62  46646  الجفرة
  4.07  363117  15406  136.65  2770  4.40  2.92  378523  مصراتة
  46.69  181768  159196  113.65  3000  2.91  2.79  340964  المرقب
  1.6  79075  1286  4.07  18710  3.17  3.14  80361  بني وليد

   14  263330  42868  52.43  5840  2.75  2.71  306198  ترهونة ومسالتة
  13  242325  36209  186.73  1430  3.30  3.13  278534  تاجوراء
  2  878835  17935  2207.32  400  1.29  1.17  896770  طرابلس
  6.1  281640  18296  154.60  1940  2.87  2.68  299936  الجفارة
  6  191196  12204  133.81  1520  2.55  2.48  203400  الزاوية

  19.1  126866  29952  114.46  1370  2.33  2.33  156818  صرمان وصبراتة
  11.2  191308  24129  41.03  5250  2.52  2.46  215437  النقاط الخمس

  47.1  88186  78516  35.77  4660  2.60  2.42  166702  غريان

  40.7  25632  17593  0.59  72180  3.42  3.36  43225  مزدة
  39.71  126866  29952  6.91  13300  3.83  3.09  92023  نالوت
  32.6  191308  24129  0.37  51750  2.34  2.41  19487  غدامس

  0.1  121609  122  13.07  9310  2.74  2.56  121731  يفرن وجادو
  6  71106  4539  2.37  31890  3.44  3.39  75645  وادي الحياة

  52.48  11254  12429  0.32  72700  3.33  3.39  23683  غات
  45.3  72090  59701  8.96  14330  3.17  3.04  131791  سبها

  38  49318  30226  0.81  97610  2.58  2.68  79544  وادي الشاطئ 
  0  70984  0  0.29  244571  2.84  2.85  70984  مرزق
  14.4  5035563  847104  3.8  1669841  2.80  2.40  5882667  ليبيا
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  )ب  – 1( ملحق رقم 
 2004حسب الشعبيات لسنة ) إحصاءات حيوية(مؤشرات سكانية  

  البيان
  

  عبيةالش

عدد 
  المواليد

المواليد 
  الخام

عدد 
  الوفيات

الوفيات 
  الخام

وفيات 
  الرضع

الرضع  
  الخام 

عدد 
حاالت 
  الزواج

زواج 
خام في 
  األلف

عدد 
حاالت 
  الطالق

طالق 
خام في 
  األلف

النوعية % 
 100/ذكر

  أنثى
  104  0.63  94  7.17  1067  8.0  29  2.17  324  24.54  3652  البطنان
  101  0.28  24  9.62  798  34.1  68  3.55  295  24.00  1991  درنة
  102  0.41  42  6.19  626  3.2  3  1.25  127  9.13  924  القبة

  101  1.06  214  7.83  1573  11.0  57  2.42  486  26.43  5308  الجبل األخضر
  100  0.51  62  8.67  1041  11.4  31  2.54  305  22.65  2717  المرج

  100  0.06  7  9.44  1061  7.0  12  1.13  128  15.39  1730  الحزام األخضر
  102  0.15  104  6.43  4246  28.3  405  3.68  2434  21.63  14285  بنغازي
  101  0.12  22  4.58  813  30.0  94  2.01  357  17.68  3136  أجدابيا
  100  0.49  15  8.00  242  19.1  12  2.24  68  20.77  628  الواحات
  100  0.01  1  3.60  194  25.0  25  2.07  112  18.86  1016  الكفرة
  100  0.12  21  4.36  728  15.0  38  2.19  366  15.19  2533  سرت 
  102  0.55  26  7.22  337  15.4  19  2.44  114  26.45  1234  الجفرة
  103  0.21  83  5.56  2108  23.5  164  2.57  973  18.42  6967  مصراتة
  102  0.09  32  6.40  2183  13.0  105  2.93  1000  25.24  8102  المرقب
  102  0.60  49  5.03  405  3.0  5  1.74  140  22.58  1815  بني وليد

  101  0.09  29  5.97  1831  15.5  90  2.70  829  18.96  5808  ترهونة ومسالتة
  103  0.30  85  6.81  1899  3.5  15  1.52  424  15.22  4241  تاجوراء
  103  0.47  424  7.52  6752  9.0  185  2.58  2317  23.14  20752  طرابلس
  102  0.27  82  7.46  2239  12.0  50  1.41  425  14.07  4222  الجفارة
  100  0.20  41  7.32  1489  27.1  103  2.70  550  23.24  3796  الزاوية

  100  0.29  46  8.92  1400  24.4  89  3.16  497  23.24  3645  صرمان وصبراتة
  100  0.12  27  7.09  1529  10.5  41  3.31  675  18.10  3900  النقاط الخمس

  101  0.07  12  5.46  911  9.2  31  2.99  500  20.08  3349  غريان
  100  0.18  8  5.11  221  21.4  18  2.91  126  19.45  841  مزدة
  95  0.13  12  5.56  512  15.1  30  3.10  286  21.90  2016  نالوت
  108  0.10  2  5.69  111  41.0  18  10.82  211  22.63  441  غدامس

  102  0.12  15  6.10  743  18.5  49  2.99  365  21.80  2654  يفرن وجادو
  102  0.33  25  4.46  338  19.1  21  3.43  260  14.47  1095  وادي الحياة

  100  0.29  7  2.57  61  21.0  9  2.82  67  18.24  432  غات
  102  1.01  138  5.64  744  54.0  163  5.28  696  22.92  3021  سبها

  100  0.17  14  6.49  517  7.3  13  2.12  169  22.23  1769  وادي الشاطئ 
  93  0.19  14  5.43  386  13.1  21  2.14  152  22.59  1604  مرزق

  102  0.30  1777  6.64  39105  17.0  2010  2.67  15765  20.33  119633  ياليب
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  )أ  - 2( ملحق رقم 
 2004مؤشرات في مجال التعليم حسب الشعبيات لسنة  
  البيان

  
  الشعبية

المباني 
  التعليمية 

عدد تالميذ 
  األساسي 

% 
سكان ل

  الشعبية

مجموع % 
التالميذ في 

  ليبيا  

   طالبعدد  
  المتوسط 

% 
كان سل

  الشعبية

لمجموع % 
في  الطالب

  ليبيا  
  3.20  7.18  10690  2.79  20.34  30276  108  البطنان
  1.45  5.86  4863  1.65  21.64  17954  51  درنة
  1.52  5.00  5064  1.63  17.48  17679  73  القبة

  3.80  6.30  12646  3.73  20.12  40407  155  الجبل األخضر
  2.40  6.6  8026  1.25  21.79  26134  92  المرج

  2.00  5.93  6665  2.12  20.43  22964  116  الحزام األخضر
  10.62  5.36  35406  11.11  18.22  120344  229  بنغازي
  2.27  4.27  7577  2.70  16.52  29303  67  أجدابيا
  0.52  5.74  1735  0.66  23.70  7164  41  الواحات
  0.77  4.71  2589  0.92  18.61  10026  29  الكفرة
  2.71  5.42  9039  2.97  19.28  32151  109  سرت
  0.67  4.82  2251  0.86  20.10  9376  45  الجفرة
  1.34  6.30  4471  1.49  22.79  63604  78  مرزق
  2.42  6.12  8069  2.71  22.26  69307  66  سبها

  1.50  6.62  5014  1.47  21.13  13422  76  وادي الحياة
  1.64  6.86  5464  1.45  19.77  55507  101  وادي الشاطئ

  4.10  3.61  13681  5.87  16.80  5749  183  مصراتة
  6.42  6.27  21402  6.40  20.32  148207  277  المرقب
  1.60  6.60  5301  1.24  16.60  50397  64  بني وليد

  5.83  6.34  19434  5.12  18.12  37967  381  ترهونة ومسالتة
  5.01  5.97  16703  5.31  20.66  26983  219  تاجوراء

  15.43  5.82  51426  13.69  16.78  38097  290  طرابلس  
  5.00  5.55  16653  4.65  16.80  29669  238  الجفارة
  3.27  5.36  10915  3.50  18.66  7837  162  الزاوية

  2.84  6.03  9462  2.49  17.20  13582  143  صبراتة وصرمان
  3.46  5.35  11528  3.51  17.68  3664  220  النقاط الخمس

  3.12  6.23  10396  2.74  17.79  20372  208  غريان
  0.88  6.79  2935  0.72  18.13  15989  52  مزدة

  2.03  5.57  6788  1.88  16.73  5153  161  يفرن وجادو
  1.33  4.83  4452  1.25  14.75  29347  102  نالوت
  0.38  6.55  1277  0.33  18.80  15733  24  غدامس
  0.34  4.91  1163  0.47  21.75  16183  23  غات
  100.0  5.66  333091  100.0  18.39  1082347  4185  ليبيا
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  )ب - 2( ملحق رقم 
 2004مؤشرات في مجال التعليم حسب الشعبيات لسنة  

  البيان
  الشعبية

معلمو 
  األساسي

  /مدرس
  تلميذ

معلمو 
  المتوسط

  /مدرس
  طالب

فصول 
  األساسي

  /فصل
  تلميذ

فصول 
  المتوسط

  /فصل
  طالب

  عمال  إداريون  

   129  1053  24.2  229  21.0  776  6.0  1786  5.5  5515  البطنان
   102  1779  34.2  131  22.0  538  4.2  1157  3.7  4769  درنة
   100  780  33.0  181  24.5  487  6.3  803  6.3  2783  القبة

   242  2893  17.0  245  17.1  1160  6.0  2178  4.7  8470  الجبل األخضر
  122  1882  22.3  126  24.1  623  6.0  1329  5.2  4954  المرج

  58  886  19.3  123  22.5  543  4.0  1679  6.2  3712  الحزام األخضر
  639  4674  37.4  807  29.0  2798  7.7  4578  9.0  13323  بنغازي
  211  1586  9.0  91  22.1  519  4.0  1906  7.3  4000  أجدابيا
  113  311  32.0  103  22.0  485  6.4  269  9.8  782  الواحات
  1128  416  66.0  72  27.2  225  7.0  367  6.5  1536  الكفرة
  105  652  33.0  197  10.5  851  8.4  1069  8.0  3991  سرت
  109  510  94.5  88  21.0  346  4.5  498  4.2  2232  الجفرة
  549  950  138.0  363  29.0  1638  7.0  1811  5.5  7482  مرزق
  269  1141  36.0  517  30.0  1866  6.3  2635  7.8  11169  سبها

  328  1438  250.0  208  23.3  428  5.3  1207  6.4  2840  وادي الحياة
  412  1089  35.5  407  19.4  2351  3.5  3702  3.2  10949  وادي الشاطئ

  861  1440  28.0  218  25.0  1599  7.5  2167  8.5  9300  مصراتة
  820  1620  16.4  1232  23.0  3394  8.1  10708  6.2  27477  المرقب
  105  356  87.0  614  21.4  1891  4.4  4223  4.7  15861  بني وليد

  2245  1718  27.0  354  18.3  1212  5.2  3683  5.0  10114  ترهونة ومسالتة
  48  1912  16.4  296  29.4  928  7.7  4109  6.2  10293  تاجوراء

  64  8383   31.2  486  26.3  1648  5.0  4051  5.4  15462  طرابلس  
  68  2571  33.1  402  19.0  1214  4.0  2561  3.2  8222  الجفارة
  64  1564  22.0  124  18.2  231  3.0  383  3.7  1202  الزاوية

  246  2230  64.0  123  18.0  390  2.3  1155  2.6  3254  صبراتة وصرمان
  501  2371  44.0  50  17.3  134  3.0  223  2.4  626  النقاط الخمس

  329  1417  44.1  265  17.0  758  4.0  1889  3.6  5291  غريان
  211  235  63.0  205  18.5  479  7.6  947  6.5  2505  مزدة

  240  884  26.0  43  18.0  143  3.6  122  4.0  589  يفرن وجادو
  319  1196  37.0  136  18.5  489  4.0  1283  4.1  3735  نالوت
  81  173  28.4  161  17.5  346  5.7  1550  6.0  4937  غدامس
  45  135  58.0  148  22.0  515  9.5  642  8.7  2906  غات
  10793  50245  27.1  8738  21.2  30805  5.0  67042  5.1  210281  ليبيا
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  )أ  -3( ملحق رقم  
 2004 مؤشرات في مجال الصحة حسب الشعبيات لسنة 

  
  
  
  

  البيان
  الشعبية

مراكز الصحة 
  األولية 

  مستشفيات 
  عامة

مصحات و   األسرة  مواطن /سرير
  عيادات خاصة

مواليد داخل   األسرة
  المستشفى 

مواليد خارج 
  المستشفى 

  29  3623  22  9  480  310  2  70  البطنان

  6  1985  25  8  512  162  1  13  درنة
  7  917  0  0  120  842  2  27  القبة
  40  5268  0  0  692  290  3  45  خضرالجبل األ

  1  2716  0  4  435  275  1  32  المرج
  1  1729  0  3  240  468  4  15  الحزام األخضر

  8  14277  105  54  2965  222  10  47  بنغازي
  2  3134  0  13  342  518  2  19  أجدابيا
  0  628  0  3  120  251  2  16  الواحات
  0  1016  0  2  180  3.4  2  15  الكفرة
  5  2528  0  6  261  638  2  42  سرت
  2  1232  0  3  136  343  1  13  الجفرة
  19  6957  112  29  660  591  3  29  مرزق
  10  8092  60  31  622  274  3  46  سبها

  2  1813  0  5  120  630  1  16  وادي الحياة
  23  5785  0  15  462  442  3  87  وادي الشاطئ

  4  4237  129  24  120  573  1  68  مصراتة
  8  20744  400  134  4657  548  12  63  المرقب
  1  4221  0  22  201  669  1  67  بني وليد

  0  3796  82  36  480  662  1  38  ترهونة ومسالتة
  0  3645  16  3  337  2321  2  31  تاجوراء

  2  3898  63  15  554  128  3  58  طرابلس  
  1  3348  0  9  540  1492  2  83  الجفارة
  3  838  0  12  120  423  1  18  الزاوية

  8  2008  0  0  416  465  4  27  صبراتة وصرمان
  0  441  0  1  136  388  1  10  النقاط الخمس

  8  2646  0  11  330  308  4  57  غريان
  40  1055  0  0  120  360  1  28  مزدة

  3  429  0  0  120  368  1  12  يفرن وجادو
  8  3013  70  19  480  221  1  20  نالوت
  8  1761  0  3  180  143  2  37  غدامس
  20  1584  0  0  120  197  1  36  غات
  269  119364   1084  474  19499  302  84  1253  ليبيا
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  ) ب  -3( ملحق رقم 

 2004مؤشرات في مجال الصحة حسب الشعبيات لسنة 

  
  

  

  البيان
  الشعبية

  /طبيب  أطباء
  مواطن

  /تمريض  تمريض
  مواطن

  /فني  فنيون
  مواطن

  /إداري  إداريون 
  مواطن

  132  1127  373  399  101  1471  744  200  البطنان
  191  433  364  228  148  561  408  203  درنة
  204  496  632  160  106  957  1423  71  القبة

  327  613  432  465  198  1016  979  205  الجبل األخضر
  195  615  452  265  141  848  1332  90  المرج

  163  689  588  191  136  826  1518  74  الحزام األخضر
  301  2193  375  1762  261  2526  364  1814  بنغازي
  366  485  601  295  280  634  1689  105  أجدابيا
  36  834  318  95  111  271  438  69  الواحات
  49  1101  357  151  223  241  1371  40  الكفرة
  171  977  550  303  298  556  602  277  سرت
  148  317  303  154  149  313  405  115  الجفرة
  154  461  100  707  67  701  921  289  مرزق
  180  731  824  160  195  782  766  239  سبها

  144  526  311  243  100  288  1609  81  وادي الحياة
  57  1388  181  440  91  847  1046  228  وادي الشاطئ

  628  603  724  523  540  443  1309  172  مصراتة
  446  765  565  603  468  5330  1426  3013  المرقب
  294  273  820  98  279  1500  992  237  بني وليد

  1024  299  600  51  361  636  1342  304  ترهونة ومسالتة
  3129  89  2360  118  628  902  1619  232  تاجوراء

  210  4268  421  2128  168  1466  297  264  طرابلس  
  750  400  461  651  200  1121  1265  170  الجفارة
  328  619  368  552  320  219  669  60  الزاوية

  294  534  369  452  174  712  676  115  صبراتة وصرمان
  225  958  204  1054  147  258  816  49  النقاط الخمس

  359  476  374  446  149  439  980  125  يانغر
  300  144  2542  17  197  756  720  47  مزدة

  301  404  414  294  277  628  973  18  يفرن وجادو
  108  849  594  155  129  674  800  172  نالوت
  138  141  304  64  75  872  397  76  غدامس
  91  260  423  56  37  1059  1260  77  غات
1338  195  30085  637  9234  ليبيا

7  
440  24071  244  
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  ) 4(ملحق رقم 

  2004ميزانية كل شعبية والدارسات والعامالت في التعليم األساسي والمتوسط سنة 

 

الدارسات بالتعليم   2004ميزانية   لشعبيةا
  األساسي

الدارسات بالتعليم 
  المتوسط

مدرسات       إداريات
  أساسي

مدرسات 
  متوسط

أعمال 
  النظافة

  78  1203  4221  557  6549  14809  37044000  البطنان
  61  724  3827  667  2495  8648  30250000  درنة
  29  533  2139  325  3256  8743  32778000  القبة

  170  1414  6298  981  7237  19351  58873000  الجبل األخضر
  79  807  3526  723  3954  12836  32400000  المرج

  36  1089  2822  510  3788  11136  33428000  الحزام األخضر
  583  2987  11825  1226  22322  60003  133659000  نغازيب

  70  1359  3184  780  4871  14337  37867000  أجدابيا
  55  135  558  175  1089  3486  29348000  الواحات
  334  201  1295  215  1560  4719  16693000  الكفرة
  72  576  2102  315  5586  15365  50021000  سرت
  25  498  2011  167  1223  4534  18396000  الجفرة
  277  608  2349  505  9174  30896  24434000  مرزق
  81  962  3275  377  10515  33261  41964000  سبها

  169  490  1787  773  2529  6614  20419000  وادي الحياة
  150  761  4048  645  11395  26882  29289000  وادي الشاطئ

  696  1086  5450  839  9180  28088  67933000  مصراتة
  727  1525  7290  1052  26369  71872  65404000  المرقب
  92  825  2278  262  9361  24564  25859000  بني وليد

  1961  1831  6864  1220  6234  18335  58930000  ترهونة ومسالتة
  46  1449  7017  1059  5557  12983  61692000  تاجوراء

  48  9317  25140  2182  6669  18565  200774000  طرابلس  
  59  3420  14415  1120  6259  14377  57212000  الجفارة
  51  2886  8681  564  1451  3583  47914000  الزاوية

  234  3260  8696  1157  2536  6647  42671000  صبراتة وصرمان
  325  2955  12705  1151  701  1778  45979000  النقاط الخمس

  304  1949  6985  826  3920  9766  44687000  غريان
  82  174  906  178  2947  7621  22257000  مزدة

  230  1339  4168  632  668  2551  44087000  يفرن وجادو
  195  833  2704  606  4961  14462  32414000  نالوت
  35  148  552  90  2884  7769  11048000  غدامس
  11  48  530  58  2818  7856  16048000  غات
  7365  47392  171178  21892  190058  526437  1467700000  ليبيا
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  ملخص
دراسة جاءت لتوضيح الوضـع السـكاين    2004 – 1954 السكان والتنمية البشرية في ليبيا

سنة وتربز ما كانت عليـه ، ومـا    50وخصائصه ، وتتبع نتائج تطور التنمية عرب حوايل 
  .آلت إليه يف حماولة ملعرفة آفاق املستقبل 

املنهجية مث مقدمة عن ليبيا تناولت الظروف اجلغرافية الطبيعيـة كـاملوقع   مشلت 
اجلغرايف واملساحة ، والبنية اجليولوجية ، والتضاريس ، واملنـاخ ، والتربـة ، والغطـاء    

  .النبايت، واملوارد املعدنية ، ومصادر املياه 
د السكاين عن سكان ليبيا موضحاً يف فصله األول عن التعدا الباب األولوحتدث 

وتعريفه وتطوره ، مث ركز على سكان ليبيا ، يف حملة تارخيية عن أوصـوهلم ، وأعطـى   
توضيحاً عن الوضع السكاين منذ أواخر القرن التاسع عشر وحىت النصـف األول مـن   
القرن العشرين ، تاله بشيء من التفصيل حديث عن التعدادات السكانية الـيت عرفتـها   

 2025، باإلضافة إىل التوقعات املستقبلية حىت  سـنة    1995نة وإىل س 1954البالد منذ 
، وناقش الفصل الثاين تطور منو السكان شامالً الزيادة الطبيعيـة ،   2004وتقديرات عام 

كما متت اإلشارة إىل اخلصوبة ، وتطور منو السكان يف احلضر والريف ، وحتدث الفصل 
ي ، والنوعي ، واألسـري ، واحلالـة   الثالث عن خصائص التراكيب السكانية كالعمر

الزواجية ، والتركيب االقتصادي ، واحلالة التعليمية ، وأخرياً التركيب اإلثنولـوجي يف  
إشارة موجزة عنه ، فيما تناول الفصل الرابع توزيع السكان وكثافتهم والعوامل املـؤثرة  

  .يف ذلك 
لتفصيل يف مقدمة تارخييـة  التنمية البشرية يف ليبيا شارحاً با الباب الثانيودرس 

الوضع التنموي يف ليبيا ، فالفصل األول ناقش حالة األمية والتعليم ، وحتـدث الفصـل   
الثاين الرعاية الصحية ، بينما تناول الفصل الثالث القوى العاملة والبطالة ، وبني الفصـل  

، الرابع مدى حصول السكان على مياه آمنة وطرق التخلص من مياه الصرف الصـحي  
ومعدالت وفيات الرضع ، وأمد احلياة ، وأوضح الفصل اخلامس مشاركة املرأة يف احلياة 

  .السياسية واملهنية ، ومستوى املعيشة ودخل الفرد 
واقع التنمية البشرية داخل التقسيمات اإلدارية املعمول ا يف  الباب الثالثوفَصلَ 
احد منها بالشـعبية ، مستعرضـاً بعـض    تقسيماً إدارياً يعرف كل و 32ليبيا اليت تضم 

مؤشرات التنمية البشرية يف الشعبيات ، فتناول الفصل األول توزيع السكن والسـكان ،  
والفصل الثاين أوضح التباين يف اخلدمات مركَّزاً على أهم خـدمتني متثلتـا يف التعلـيم    
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ة ، أما الفصـل  والصحة ، ودرس الفصل الثالث تعليم اإلناث وعمل املرأة والقوى العامل
موعـة مـن    .S.P.S.Sالرابع فقد ركز على التحليل اإلحصائي باستخدام برنـامج  

  .  2004املؤشرات يف الشعبيات لسنة 
  تنتـهي   خاتمـة ليـوجز مضـموا يف    نتائجوأخرياً عرض الباحث ما توصل إليه من 

  . بتوصيات
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Résumé 
L étude de la Démographie et du développement humain en Libye durant la 
période 1954 – 2004.  
         Est venue pour nous éclairer sur la situation démographique et ses 
particularités, suivons ensuite les résultants de l`évolution du développement sur 
environ 50 années en montrant ce qu`il était ce qu`il en est et ce qu il en 
adviendra dans une tentative pour connaître les horizons futurs. 
           Elle débute d abord  par la méthodologie suivra une introduction sur la 
Libye évoquant les conditions géographiques tel que la situation, la superficie, la 
structure géologique, les reliefs, le climat, les ressources hydriques, le sol , la 
couverture végétale et les ressources minières, en essayant de déterminer leurs  
influence  sur la distribution et la concentration de la population. 
     La 1ere partie traite la population de la Libye  Le chapitre premier  a traité 
le recensement de la population; sa définition et son évolution tout en donnant 
un aperçu historique sur les origines des populations libyennes et évoquant la 
situation démographique depuis la fin du 19eme siècle jusqu`a la première 
moitie de 20eme siècle en donnant des précisions sur les recensement des années 
1954 et 1995, ainsi que l`examen de l`état économique et social de l`année 
2002-2003 et les prévisions des années 2004 et 2005 en plus des prévisions 
futures allant jusqu`en 2025, Le second chapitre discute de l`évolution de la 
démographie et de la croissance naturelle tout en évoquant le taux de fécondité 
et le développement des populations urbaines et rurales alors que le 3eme 
chapitre traite  discute les spécificités structurelles tel que l`age, le sexe, la 
famille et l`état matrimonial, l'économie, la situation éducative et enfin la 
structure ethnologique de manière succincte, le chapitre 4 a traité la distribution 
de la population et sa concentration et leurs  déterminants. 

La seconde partie traite du développement humain en Libye tout en 
détaillant  dans une introduction historique, la situation du développement en 
Libye, Le 1ere chapitre traite de l`analphabétisme et de l`instruction  alors que, 
le second étudie la couverture sanitaire, quant au 3eme chapitre il a trait a la 
main d`œuvre et au chômage et le 4eme chapitre montre comment la population 
s`approvisionnent en eau potable et de qu'elle manière elle se débarrasse des 
eaux usées et le taux de décès infantile et la longévité alors que le chapitre 5 
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nous claire sur la participation de la femme a la vie politique et professionnelles 
, ainsi que du niveau de vie et  du revenu individuel . 

La 3eme partie détaille la réalité du développement humain a l`intérieur 
des division administrative effective en Libye qui en compte 32 divisions 
dénommes (shaabiyates) et s`étalant sur certains index du développement 
démographique dans ces shaabiyates, Le 1er chapitre traite de distribution de 
l`habitat et des habitants, le second chapitre nous éclaire sur les services 
publiques  en particulier l`éducation et la couverture sanitaire, alors que le 
chapitre trois a trait a l`enseignement, le travail des femmes et la main d’œuvre, 
le 4eme chapitre est consacre a l`analyse statistique en employant le programme 
S.P.S.S. sur un ensemble d`index de développement dans les shaabiyates pour 
l`année 2004 . 
En fin le chercheur donnes les résultats auxquels il est parvenu en les résumant 
dans la conclusion et termine avec quelques recommandations qu`il juge 
importantes de ce qui pourrait débloquer  le frein des étapes du développement 
des populations en Libye . 
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Summary 
The Population and Human Development in Libya from 1954 to 2004. 

The prime objective of the work described in this study was to clarify the 
population situation and its characteristics in Libya through population 
development - what it was and what it become to be - over the last 50 years, 
trying to understand its future prospects and evolution. 
The methodology of the study was explained, followed by an introduction to 
Libyan geographic conditions such as geographic location, area, geological 
structure, topography, climate, water resources, soil, ground flora, and mineral 
resources establishing a relationship of each element with its effects on 
distribution and concentration of the population. 

The first chapter constituted Libya's population explaining in its first 
section the population census; its definition and development, concentrating on 
the population from historic point of view, that is from the end of the 19th 
century to the first half of the 20th century. Some details were given on 
population census since 1954 till 1995, economic and social cadastral survey 
between 2002 and 2003, expectations on 2004 and 2005 and future expectations 
till the year 2025.The second section discussed the development of the 
population growth including the natural increase, fertility, and the population 
development in the urban and rural regions. The third section discussed the 
characteristics of the population structure such as age, sex, family and marital 
status, economic and education, ending in brief with ethnology structure. The 
fourth section explained the population distribution and density, and factors 
affecting them. 

The second chapter studied the human development in Libya explaining - 
in a detailed historic introduction - the development situation, discussed 
Illiteracy and Education in section one, Health care in section two, work force 
and Unemployment in section three. Section four showed means of obtaining 
clean water, means of sewage carried away or treated, infant death rate, and life 
span. The fifth section explained Women and their role in the political and 
professional life, Living standards and Income. 

The third chapter detailed the status of human development within the 
administration division in Libya which constitutes 32 divisions known as 
Committees each with its own dedicated region showing some indications of the 
human population within these Committees. The first section studied residence 
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and population distribution. Different services, including the most important 
two; education and health care were shown in section two. Section three looked 
at female education and women at work within the work force. Section four 
showed the statistical analysis - using a computer program known as S.P.S.S. - 
to evaluate a group of development parameters within the Committees for the 
year 2004. 

Finally the researcher presented the results achieved, summarized in overall 
concluding remarks, ending with some suggestions he sees important and 

valuable for future planning of 
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 ملخص األطروحة 
  اللَِّھ الَرْحَمِن الّرِحیِم  ِمْسِب

، وُأصلِّى وُأسلِّم علَى خَيـرِِ الَْأنـاَمِ    ملَعي ما لَم انسم اِإلنْلَّع مِلَالقَبِ ملَّي عذالْ اللَّهحمد َأ
هل شكري واحرتامـي  وأست آله ومن واالَه ،علَىَ محمد صلَّى اُهللا علَيه وسلّم و

لكل من اتسع صدره بتفضل منه وراجع ، وصحح ، وأعان 
، وقرأ ، وناقش ، واستمع ملا محلته هذه األطروحة بـني  

 ... وبعد، جنبیها 
دراسة السكان ذات أمهية قصوى يف خمتلف العلوم ، فحياة اتمعـات تتـأثر    تعد

ن هلـا  إ كل أقطار العامل ، حيث بعضها ببعض ، وهلا ارتباط وثيق بالظواهر السكانية يف
عالقة وثيقة بالسياسات اإلقليمية والدولية اليت تتشابك وختتلط لتكون صورة عامليـة هلـا   

األسـاس لفهـم كـثري مـن     تعد عالقات متبادلة ، وبذلك فإن معرفة احلقائق السكانية 
  .املتغريات الدولية 

ملة لسكان منطقة ، أو إقلـيم  ند التطرق لدراسة أي ظاهرة سكانية ، أو دراسة شاع
 تتمثل يف عدد السكان يف منطقة ، جماالت ثالث  ها عنيف إطارعادةً  فإا ال خترج ، ما 

أو إقليم هلم صفات مميزة يف جمتمع حمدد ، وتوضيح نوع التغريات اليت تطرأ علـى هـذا   
وفيات واهلجـرة ،  احلجم السكاين ، ومدى تأثره بالزيادة أو النقص ، ممثلة يف املواليد وال

دراسة نوع السكان ، وخصائصهم ، ومـا مييـزهم عـن اموعـات      يضاف إىل ذلك
واالقتصادي ، والعرقي ، والتعليمي ، والنوعي ، ، السكانية األخرى أي تركيبهم العمري 

والعوامـل  هم اجلغرايف الذي يعيشون داخلـه  واللغوي ، وغريها ، أيضاً توزيعهم يف إطار
  . تؤثر يف هذا التوزيع والتغريات اليت

عد دراسة حجم السكان ذات أمهية ليس فقط حملاولة معرفة العدد احلايل ومنـوه يف  ت
 وما يطرأ عليه من تغريات مكانية، التزايد السكاين مستقبالً ،مقدار  السابق ، بل يف حتديد

ني الـذين  هذا ذا أمهية كبرية للمخطط دعومن مث تقدير عدد السكان لسنوات قادمة ، وي
  .يضعون سياسة خطط التنمية املختلفة للدولة 

أما التعرف على التغريات السكانية ، وتعليلها ، ومعرفة النمـو املسـتقبلي فيجـب    
السعي جبدية ملعرفة أسباا املتمثلة يف املواليد ، والوفيات ، واهلجرة ، فهذه التغريات تتـأثر  

صادياً ، واجتماعيـاً ، وسياسـياً ، كـذلك    ومتشابكة اقت، بدورها بعدة عوامل مترابطة 
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العمل على فهم هذه املتغريات ، وخباصة احتماالت التزايد ، أو التناقص يف املستقبل مـن  
  .أجل الوصول إىل تقدير تقرييب حلجم السكان لسنوات قادمة 

جـراء  إلتتبع حركة السكان يف ليبيا منذ بداية أول حماولة  األطروحةتناولت هذه 
وحىت آخر من قبل سلطات االحتالل اإليطايل ،  1936 – 1931سكاين ما بني سنيت تعداد 

، غري أن االعتماد الرئيس يف هذه الدراسـة يتركـز    2005تقديرات متوقعة منشورة سنة 
باعتبار أن أول  2004 – 1954على التحليل املكاين للسكان والتنمية البشرية بداية من سنة 

بعد ما يعرف باالستقالل بفترة وجيزة ويعد أول تعداد  1954سنة تعداد سكاين مت إجراؤه 
رمسي موثق حيمل معطيات ما يستخدم من معايري معترف ا دولياً ، وخباصة أنه مت حتـت  
إشراف شبه كامل من طرف خرباء األمم املتحدة اليت كانت تقدم العون واملشورة لليبيـا  

، وانطلقت بعده التعدادات بصفة دورية كل عشـر  باعتبارها من أشد الدول فقراً وختلفاً 
دعت احلاجة إىل دراسة وحتليل السكان والتنمية البشرية يف ليبيا خالل فترة  سنوات تقريباً

واإلحصـاءات  ، شهدت تطوراً واضحاً يف حركة السكان يف ليبيا نظراً لتوفر البيانـات  
 من عقد السـتينيات وحـىت اآلن   عنهم ، إضافة إىل أن الفترة اليت تبدأ من النصف الثاين

شهدت ظهور عائدات النفط على هيئة خطط تنموية ، حيث مكنت هذه الفتـرة مـن   
وضع مقارنة بينها وبني السابقة هلا حىت منتصف اخلمسينيات تقريباً اليت كانت تعد مـن  

  .أشد فترات التخلف والفقر 
اة من اإلحصاءات املتـواترة  حلديث عن مستوى التنمية يف ليبيا تربزه األرقام املستقا

أعطت مؤشرات إجيابية علـى مسـتوى    ، فقدعاماً يف خمتلف ااالت  30منذ أكثر من 
التنميـة   أداءالبالد بغض النظر عن بعض التفاوت بني بعض الشعبيات الذي ال ينقص من 

وخباصة يف جماالت اخلـدمات وحتديـداً   ، أرجاء البالد الذي تشهده تطور الومن مدى 
، فتطـور  لتعليم والصحة اللذين يربزان تطوراً واضحاً على ما كانت عليه وما آلت إليه ا

مستوى اخلدمات الصحية وزيادة دخل الفرد ، وارتفاع معدالت االلتحاق باملـدارس ،  
  .عوامل اجتمعت لتساعد يف الرقي مبستوى املواطن اللييب 

لتنمية على حياة سكان ليبيـا ،  معرفة وإبراز مدى تأثري مسرية اتعمل األطروحة على 
وتوضيح مؤشرات التنمية البشرية على احلالة التعليمية للسـكان ، والرعايـة الصـحية ،    
ومستوى املعيشة ، ومتكني املرأة من املسامهة واملشاركة يف احلياة السياسية ، ونوع املهـن  

لتخرج الدراسة خبريطة ، وغريها من املؤشرات  املتوقع واألعمال اليت تؤديها ، وأمد احلياة
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للتنمية البشرية يف ليبيا حسب التقسيم اإلداري للدولة موضحةً تأثر مناطقها ـ سلباً ، أو  
خبطط التنمية االقتصادية واالجتماعية منذ بداية عقد اخلمسينيات وحـىت ايـة   ـ إجياباً  

ـ  ، القرن املاضي ، ولإلجابة على األسئلة السابقة  ة حجـم  وغريها من الضـروري دراس
السكان ، وتركيبهم ، وتوزيعهم ، وفهم حركة النمو ، واهلجرة ، والوفاة ، حيث تعتمد 
دراسة السكان يف األساس على األرقام املستقاة من مصادرها املختلفة ، كما جيب ربـط  

وبظـروف  ذاته ال معىن له ما مل يرتبط بغـريه   يثة مبا سبقها ، إذ إن الرقم حبداألرقام احلد
  .السائدة املكان 

ستعرض ما حدث عليهم تلسكان ليبيا ، و ةالسكاني اخلصائصسعى لدراسة كما ت 
 العشـرين ، خالل النصف الثاين من القـرن  كالنمو والتركيب والتوزيع من تطور وتغري 
، عن طريق حتليل البيانات السكانية الناجتة عن التعـدادات السـكانية    وبداية هذا القرن

، لتوضيح ما حدث من تغري علـى  ، والتقديرات املستقبلية لسنوية واإلحصاءات احليوية ا
بعـد   التبويبمت ا ، والعوامل املؤثرة يف ذلك ، وسكان ليبيا خالل الفترة اليت سبق حتديده

  :على النحو التايل املقدمة 
ضح طريقة اختيار املوضوع ، وأمهيته ، وفرضـياته ، وأدوات  :  إطار النظري للدراسة* 

، والدراسات السابقة هلـا ، أي   اوالصعوبات اليت واجهت الدراسة ، ومنهجيته دراسته ،
  .أنه مشل املنهجية اليت اتبعها الباحث يف إظهار موضوعه إىل حيز الوجود 

، ، واملساحة ، والبنية اجليولوجيـة تناول الظروف اجلغرافية كاملوقع اجلغرايف :  مـدخل * 
ائية ، والتربة ، والغطاء النبايت ، واملوارد املعدنيـة مـع   والتضاريس ، واملناخ ، واملوارد امل

وخباصة على توزيـع وتركـز    كل عنصر مبدى تأثريه على توزيع السكان ، حماولة ربط
  .السكان 

فتحدث عن سكان ليبيا موضحاً يف فصله األول نبـذة خمتصـرة عـن     الباب األولأما * 
، مث ركز على سكان ليبيا اليت أجري ا  التعداد السكاين وتعريفه وتطوره ، وأول الدول

وإعطاء توضيح عـن الوضـع    ،تارخيية عن أصوهلم ، واختالطهم بشعوب أخرى  يف حملة
، تـاله  ىت النصف األول من القرن العشـرين  السكاين منذ أواخر القرن التاسع عشر وح

ـ  1954السكانية اليت عرفتها البالد منـذ   شيء من التفصيل عن التعدادات ،  1995ىت وح
،  2005و  2004وتقـديرات  ،  2003و  2002 واالجتمـاعي احلصر االقتصادي  وكذلك

بينما يناقش الفصل الثاين تطور النمو السـكاين  ،  2025باإلضافة إىل التوقعات املستقبلية 



 4

 ة ، كما متت اإلشارةيف ليبيا شامالً الزيادة الطبيعية املتمثلة يف املواليد ، والوفيات ، واهلجر
احلضر والريف ، أما الفصـل الثالـث فتحـدث عـن     يف ، وتطور السكان إىل اخلصوبة

خصائص التركيب السكاين الذي ضم التركيب العمري حسب فئات السن ونسبة كـل  
، فئة عمرية لعدد السكان ، مث التركيب النوعي الذي يوضح نسبة النوع مـن الـذكور   

 بعد ذلك احلالـة الزواجيـة والتركيـب    سنة املاضية ، يأيت 50وتطورها عرب ، واإلناث 
األسري ، ومؤشرات العزوبة والزواج والطالق والترمل وحجم األسرة ، ورابعاً التركيب 

ومسامهتها يف االقتصاد الـوطين ،  ، ونوعيتها ، االقتصادي الذي يشري إىل القوى العاملة 
سب احلالة التعليميـة  وتركيب السكان ح، ومعدل البطالة بني السكان النشطني اقتصادياً 

الذي يبني معدل األمية بني السكان ، وعدد األميني وعدد امللتحقني مبقاعد الدراسة شاملة 
 بني الذكور واإلناث ، وأخرياً التراكيب اللغوية والدينيـة  نيبذلك توزيع املتعلمني واألمي

  .ثرة يف ذلك ، وتوزيع السكان وكثافتهم والعوامل املؤوالعرقية يف إشارة موجزة عنها 
الوضـع   ة تارخييةالتنمية البشرية يف ليبيا شارحاً بالتفصيل يف مقدم الباب الثاني تناول*  

أهم املؤشرات اليت توضح الواقع احلـايل للتنميـة يف الـبالد     عرضمث ،  التنموي يف ليبيا
ن والتعليم ، والرعاية الصحية ، والقوى العاملة ، ومدى حصول السـكا ، كحالة األمية 

ومعدالت وفيات الرضـع ، وأمـد   على مياه آمنة وطرق التخلص من الصرف الصحي ، 
  .، ومشاركة املرأة يف احلياة السياسية واملهنية ، ومستوى املعيشة ودخل الفرد احلياة 

 *ا يف ليبيـا   الباب الثالـث  لَفَص واقع التنمية البشرية داخل التقسيمات اإلدارية املعمول
حيث يوضح هذا الباب مـا   ،قسيماً إدارياً يعرف كل واحد منها بالشعبية ت 32اليت تضم 

، والعمل على د املختلفةقد يكون من تفاوت بني خدمات التنمية ونتائجها بني أجزاء البال
كشف أسبابه إن وجد ، وبالتايل تظهر جبالء الشعبيات ذات التنمية املرتفعـة ، أو الـيت   

  .ك اليت تعد ذات معدالت تنموية منخفضة تسودها تنمية متوسطة ، أو تل
 تنتهي باخلروج خاتمة يف ليوجز مضموا نتائج أخرياً عرض الباحث ما توصل إليه من* 

يراها مهمة قد تفيد يف تنفيذ ما قد يعتري خطط التنمية البشرية يف ليبيـا مـن    بتوصيات
  .نقص أو قصور 

صاءات والتقـارير والنشـرات   متكنت الدراسة بعد ما جالت بني البيانات واإلح
  :والكتب والدراسات السابقة من الرسائل العلمية والبحوث ، من اخلروج بالنتائج التالية 



 5

أظهرت الدراسة حصول تغري ملموس يف حياة السكان بعد االستقرار الذي شـهدته   – 1
ـ   نفط البالد منذ بداية عقد اخلمسينيات وحىت اآلن بفعل اهلدوء السياسي ، واكتشـاف ال

الذي بدأت عائداته تظهر على هيئة خطط تنموية اعتباراً من أواخر الستينيات ، مما ساعد 
وتراجع قليالً ما بـني   1964 – 1954ما بني % 3.8يف زيادة معدل النمو السكاين الذي بلغ 

زيـادة يف   1984 – 1973، فيما شهدت الفترة ما بـني  % 3.4ووصل إىل  1973 – 1964
متجاوزة املعدالت العاملية ، يف حني أخذ يف التراجـع الواضـح   % 4.2 معدل النمو بلغت

، بينما ميكن أن يبقى على حاله % 2.8وبلغ حوايل  1995 – 1984خالل املدة الفاصلة بني 
  . 2005وتقديرات  1995يف الفترة ما بني 

يف مث أخـذ   1993وحىت سـنة   1971اجتاه معدل املواليد حنو الصعود بداية من سنة  – 2
حىت وصل سنة  2002، مث يتجه صعوداً تدرجياً من سنة  2001التراجع ليصل إىل أدناه سنة 

يف األلف ، بينما يالحظ على معدل الوفيات التدين ليصل أدنـاه سـنة    20.33إىل  2004
يف األلف ، وقد بلغ أمد احلياة  17.0يف األلف ووصل معدل الرضع إىل  2.67حوايل  2004

  . 2004سنة يف املتوسط سنة  71إىل حوايل  )العمر املتوقع(
تغري التركيب العمري حسب فئات السن العريضة عما كان عليه ، ففئات السن مـا   – 3

من جمموع السكان واليت مل متثل يف عام % 61.6حوايل  2003سنة بلغت سنة  64 – 15بني 
، حيث كانـت   سنة تراجعاً 14 – 0، فيما شهدت فئات السن ما بني % 55.3إالّ  1954
، أما فئات السن الكبرية الـيت  % 34.1وتصبح  2003، وتدنت سنة % 52.0إىل  1973سنة 

  . 2003سنة % 4.2إىل  1954سنة  %6.2سنة فتراجعت من  65فاقت 
شهد التركيب النوعي للسكان ميالً واضحاً باالجتاه حنو زيادة نسبة اإلناث ، فبالرغم  – 4

مرتفعة عن نسبة اإلناث ، إالَّ أن الفارق بدأ يتضاءل ، ففـي   من أن نسبة الذكور ما تزال
% 49.5من جمموع السكان لترتفع النسـبة إىل  % 49.0شكل اإلناث ما نسبته  1995سنة 
أنثـى   100ذكر لكل  103، فيما سجلت النسبة النوعية للسنتني على التوايل  2004سنة 

وعلى املستوى اجلهوي تتسـاوى   2004أنثى ، ويف سنة  100ذكر لكل  102لتتراجع إىل 
النسبة املئوية ، والنوعية يف بعض الشعبيات كما يف املرج ، احلزام األخضر ، الواحـات ،  
الكفرة ، سرت ، الزاوية ، صرباتة وصرمان ، النقاط اخلمس ، مـزدة ، غـات ، وادي   

تفع يف باقي الشاطئ ، بينما تقل نسبة الذكور إىل اإلناث يف شعبييت نالوت ، مرزق ، وتر
  .الشعبيات نسبة الذكور بشكل متفاوت 
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بالرغم من بقاء بؤريت التركز السكاين املتمثلتني يف إقليم طرابلس ، وإقليم بنغـازي ،   – 5
فقد ظهرت مناطق جذب سكاين جديدة كان من أمهها املنطقة املمتدة ما بني سـرت يف  

ثلةً يف مصايف التصدير ، ومعامـل  الغرب وأجدابيا يف الشرق بفعل وجود املدن النفطية مم
التكرير ، باإلضافة إىل نقل جل إدارات الدولة إىل مدينة سرت ليجعل منها قطب جـذب  

على مساحة  1984من سكان ليبيا يعيشون سنة % 55.3سكاين ولو بقدر حمدود ، فحوايل 
،  1995سـنة  % 53.6من اموع الكلي للمساحة ، تراجعت نسبتهم إىل % 1.22نسبتها 

، مما يعين أن هناك أجزاء أخرى بدأت تستقطب املهاجرين  2004سنة % 48.0وتدنت إىل 
  .إليها للعمل أو االستقرار 

يف األلف بعد أن شـهدت   6.4إىل حوايل  2004زادت معدالت الزواج لتصل يف سنة  – 6
يف  2.0وزت تذبذباً واضحاً يف بداية الثمانينيات ، بينما تراجعت معدالت الطالق اليت جتا

، وهذا يربز مدى متاسـك   2004يف األلف سنة  0.3األلف مع اية السبعينيات لتتدىن إىل 
األسر الليبية والرغبة يف تكوين أسر جديدة ، والالفت لالنتباه هنـا أن متوسـط حجـم    

أفراد  6.9اليت بلغ فيها متوسط حجمها  1973األسرة الليبية بقى على حاله تقريباً منذ سنة 
وسجل  1995يف األلف ، يف حني بلغ املعدل أقصاه سنة  6.6إىل  2003نخفض قليالً سنة لي

  . 1984سنة  فرداً 6.84فرداً ، و 6.95حوايل 
وصل عدد املشتغلون  2003فرداً سنة  3610221بلغ جمموع أفراد القوة العاملة البشرية  – 7

، ممـا يعـين أن    263900منهم  نيفرداً ، فيما بلغ عدد املتعطل 1357063منهم إىل حوايل 
إذ مل يتجاوز  1995مسجالً ارتفاعاً عما كان عليه سنة % 17.28معدل البطالة بلغ حوايل 

10.86 %.   
من حيث العمل واإلنتاج يعد قطاع اخلدمات املهيمن الرئيس على التركيـب املهـين    - 8

ـ  1973من العاملني سنة % 36.7والوظيفي يف ليبيا إذ استحوذ على  سـنة  % 54.0وايل وح
، ويف سنة % 54.3حوايل  2002، الذي كان سنة % 50.0حوايل  2004فيما بلغ سنة  1995
، هذا التراجع مرده إىل سياسة الدولة الداعية إىل تقلـيص اجلهـاز   % 53.65حوايل  2003

اإلداري وتشجيع موظفيه على تركه مبنحهم بعض املزايا والقروض للقيام بإنشاء مشـاريع  
ة خاصة ، وكذلك التقليل من توجيه الباحثني عن عمـل إىل الوظـائف اإلداريـة    إنتاجي

  .  واخلدمية 
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شهد النشاط الزراعي والغابات والصيد البحري تراجعاً يف األفراد القائمني عليه ليصل  - 9
% 14.4، بينما ترتفع نسبة العاملني يف قطاع الصناعة إىل حوايل  2004فقط سنة % 6.7إىل 

مـن جممـوع   % 1.4القوة العاملة الوطنية ، وال يسجل البنـاء والتشـييد إالّ    من جمموع
العاملني، إذ أن هذا اال تسيطر عليه العمالة األجنبية بنسبة عالية ، فيما تتذبذب نسـب  

  .باقي املهن كالتجارة ، والنقل واملواصالت ، والكهرباء والغاز واملاء 
ىل حتسن واضح يف التعليم ، فقد بلغ جممـوع تالميـذ   أمثرت جهود التنمية يف ليبيا إ – 10

تلميذاً وتلميذة يتوىل تدريسهم ما جمموعـه   1082347حوايل  2004التعليم األساسي سنة 
، فيما بلغ  5:  1تلميذ أكثر بقليل من /معلماً ومعلمة ، حبيث وصل معدل مدرس 210281

تلميذ أكثـر  /فصل بالستيعافصالً ، مما جعل متوسط طاقة ا 30805عدد الفصول قرابة 
طالباً  333091، بينما يف مرحلة التعليم املتوسط وصل جمموع طالا إىل  21:  1بقليل من 

معلماً ومعلمة ، وهو ما جعل متوسط عـدد املعلمـني    67042وطالبة ، يقوم بتدريسهم 
 طالـب ، /فصل 27:  1 قدره بفصالً مبتوسط استيعا 8738، يدرسون يف  5:  1للطالب 

طالباً وطالبة ميثل اإلناث منهم حوايل  286413وبلغ عدد طالب التعليم العايل ما يزيد عن 
، غري أن املالحظة اجلديرة بالذكر أن هناك تراجعاً يف عدد تالميذ التعليم األساسي % 52.6

و العـام   2004 – 2003تلميذاً وتلميذة كفرق بني العـام الدراسـي    29439مبا جمموعه 
، الذي ميكن إعادته إىل التراجع يف عدد املواليـد منـذ بدايـة     2005 – 2004الدراسي 

التسعينيات ، وترك مقاعد الدراسة باكراً لظروف اجتماعية أو حلاجة ماديـة ، أو فشـل   
  . دراسي مبكر 

تطورت اخلدمات الصحية وتوسعت جماالا ، مما انعكس اجيابياً على حياة الفرد متثل  – 11
دالت الوفيات ، وزيادة متوسط أمد احلياة املتوقع ، واختفت تقريباً عديد ذلك يف تدين مع

األمراض املتوطنة والسارية ، ومل تسجل إالّ حاالت حمـدودة مـن الـوالدات خـارج     
مستشفى عام وقروي وختصصي بلغ عـدد   84املستشفى ، وهذا ميكن إرجاعه إىل انتشار 

مـواطن ، ووصـل عـدد     302سرير لكل سرير ، حبيث كان املعدل  19499األسرة ا 
مـواطن ، وهيئـة    637طبيباً يف خمتلف التخصصات مبعدل طبيب لكل  9234األطباء إىل 

مـواطن ،   195مبتوسط ممرض أو ممرضـة لكـل    30085التمريض وصل جمموعها إىل 
وانتشرت العيادات اخلاصة على مستوى بعض الشعبيات ذات الكثافة السـكانية العاليـة   

  .سرير  1084تضم حوايل  474ملدن الكربى ووصل عددها إىل ومراكز ا
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تتمتع املرأة يف ليبيا على املستوى اإلداري والقانوين بوضع خيتلف عـن كـثري مـن     – 12
نظرياا يف الدول األخرى ملا حتظى به من اهتمام فال تشريع أو قانون مينعها من العمل يف 

عمال حمظورة عليها ، غري إن العادات والتقاليـد  أي جمال ميكنها العمل فيه وال توجد أية أ
واألعراف االجتماعية هي اليت تتحكم فيما متارسه املرأة ، ففي جمال التعليم بلغ عدد مـن  

يف التعلـيم   190058يف التعليم األساسـي ، وقرابـة    526437إلتحق من اإلناث حوايل 
جمموع طالبه ، ويعمل حـوايل   من% 53.0املتوسط ، ويف التعليم العايل جتاوزن ما نسبته 

مدرسة  47392ومدرسة يف التعليم األساسي ،  171178وإدارية يف جمال التعليم ،  21892
، وتبلغ نسبة مشاركتهن يف جمموع القوة العاملة الوطنيـة   2004يف التعليم املتوسط سنة 

ء املؤمترات من جمموع أعضا% 35.0، ويف العمل السياسي بلغت نسبتهن % 32.0أكثر من 
كعضوة فيه ، ويف اللجنة الشعبية ) الربملان(الشعبية ، وظهرت املرأة يف مؤمتر الشعب العام 

، ) سـفرية (، وأمينة مكتب شـعيب يف اخلـارج   ) وزيرة(كأمينة ) جملس الوزراء(العامة 
مـم  ومندوبة لليبيا يف اجلامعة العربية ، ورئيسة اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان التابعـة لأل 

املتحدة ، يف الوقت الذي ال يسمح فيه للمرأة يف بعض الـدول العربيـة حـىت بقيـادة     
  .السيارة 

تطور مستوى معيشة املواطن اللييب جاء نتيجة حتمية السـتثمار عائـدات الـنفط     – 13
وانطالق خطط التنمية املتوالية ، فتساوى املقيم يف الريف واحلضـر تقريبـاً يف مسـتوى    

من جمموع % 85.5مة بالرغم من ارتفاع نسبة سكان احلضر إىل ما يزيد عن اخلدمات املقد
السكان ، وحتسن نوع السكن باختفاء أكواخ الصفيح والقصب حىت وصلت نسبة مـن  

، فيما يقـيم   2004من مجلة السكان سنة % 93.0ميلكون مساكن يف ليبيا إىل ما يزيد عن 
دينـار   12د متوسط دخل الفرد السنوي من الباقون يف مساكن مملوكة للدولة ، بينما زا

دوالر ،  1995بلـغ   1970، ويف سـنة   1968سنة ) دوالر 144(دينار  44إىل  1961عام 
 4837.8، وبلـغ   2001دوالر سنة  7570، وحوايل  1980دوالر سنة  7190ووصل إىل 
ت ، فتطور اخلدمات الصحية ، وزيادة دخل الفرد ، وارتفـاع معـدال   2003دينار سنة 

  .االلتحاق باملدارس ، عوامل اجتمعت لتساعد يف الرقي مبستوى معيشة الفرد اللييب 
ضرورة التقيد بالفترة الزمنية الفاصلة بني كل تعدادين سكانيني ، وال جيوز التـأخري   – 14

املؤجل إىل موعد غري حمدد ستترتب عليه اضطرابات يف البيانات  2005فيها ، فتعداد سنة 
ختلف القطاعات وستتأخر بفعل ذلك بعض املشاريع اليت تعتمد على معلومات املطلوبة مل
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إحصائية دقيقة ، فينبغي ضرورة إجراء الدراسات السكانية بني كل تعدادين سواء املتعلقة 
بالسكان ، أو باألنشطة االقتصادية كالتعداد الزراعي ، والتعداد الصناعي ، وحصر القوى 

  .العاملة وغري ذلك 
15 – عد النتائج السابقة من بني أهم ما أحدثته التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ليبيا اليت ت

سعت على مر مراحلها من أجل الرقي مبستوى معيشة الفرد لتحقيق أكرب قدر من الرفاهية 
واحلياة الكرمية ملن يعيشون على هذه األرض دون متييز أو حماباة ، غـري أن املالحـظ أن   

لتباين بني بعض الشعبيات إذا ما أُمعن النظر على املستوى اجلهوي حسـب  هناك بعض ا
التقسيمات اإلدارية ، فاملالحظ االختالف الصارخ يف بعض األحيان سواء مـن حيـث   
التقسيم اجلغرايف للشعبيات وتباين مساحاا واختالف معدل النمو السكاين يف بعضـها ،  

، مما نتج عنه سوء توزيع للسكان كان العامل وارتفاع نسبة احلضر عن الريف أو العكس 
األساس يف هذا التشتت والتباعد هو قسوة الظروف الطبيعية مـن تطـرف يف ارتفـاع    
درجات احلرارة ، وبالتايل زيادة معدل التبخر ، وندرة يف األمطار ، وحمدودية يف مصادر 

ياة النباتية ، وقلـة املـوارد   املياه ، ونقص شديد يف التربة الصاحلة للزراعة ، مع فقر يف احل
املعدنية ، باستثناء النفط والغاز ، اليت إن وجدت فإن صعوبة احلصول عليها يرفـع مـن   

  .تكاليف إنتاجها ، األمر الذي حيد من استثمارها 
 اعتماداً على ما تبني من خالل النتائج اليت خرجت ا الدراسة ميكن استنتاج االقتراحاتو

اليت يرى الباحث أا قد تفيد يف الدفع مبسرية التنمية وتفادي الكثري من التالية  والتوصيات
  :املعوقات اليت حتد من تنفيذ بعض املشاريع ، وتساهم يف توجيه حركة السكان 

العمل على إعادة توزيع السكان والدفع بأعداد من املقـيمني يف مـنطقيت طـرابلس     – 1
ما إىل مناطق جتمع جديدة تسـاهم يف خلـق   وبنغازي ، للتقليل من الكثافة السكانية 

  .مواطن عمل وبعث أماكن جديدة للمهاجرين إليها من مناطق التركز 
الرفع من كفاءة القائمني على إعداد خطط التنمية سواء على مستوى الدولة أو علـى   – 2

 املستوى اجلهوي ، وتوفري املوارد املادية من أموال وأجهزة ، وبيانات ومعلومـات عـن  
  .الوضع السكاين 

زيادة االهتمام باخلدمات واملشاريع يف املناطق الريفية ، وتقدمي التسهيالت اليت تشـد   – 3
من أزر املقيمني ا والدفع بالراغبني يف اهلجرة إليها ، للحد من نزيف اهلجرة إىل املـدن  

  .والتخلص من االكتظاظ الذي تعاين منه املدن 
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م التخصصات التقنية والفنية ملواجهة الطلب الذي بـدأ عليهـا   فتح اال واسعاً أما  – 4
يزداد متاشياً مع التطور الصناعي والتقين ، والتقليل من معظم ختصصات العلوم اإلنسـانية  
اليت تشبعت ا مرافق العمل ؛ بل أن منها ما يفوق حاجة اتمع إليها ، األمر الذي يرهق 

ناء الدراسة والصرف عليها ، والثانية بعد التخـرج ومـا   األوىل أث: ميزانية الدولة مرتني 
  .ينجم عن البطالة من مآسي 

توفري التخصصات الطبية الالزمة يف بعض األمراض ، وخباصة األخصائيني يف عـالج   – 5
أمراض الشيخوخة ، حيث أن هذه الفئة حتتاج إىل عناية خاصة ا ختتلـف عـن بـاقي    

  .     العالجية اخلاصة م التخصصات ، مع إنشاء املراكز 
احلد من التوظيف يف قطاع اخلدمات الذي أصبح املسيطر ، وقطب اجلذب الـرئيس   – 6

للخرجيني ، وإدخال التقنية احلديثة له ، والتقليل من البريوقراطيـة ، والـروتني اإلداري ،   
ني يف اجلهـاز  وتسهيل اإلجراءات الالزمة لقيام املشاريع اليت تستقطب أكرب قدر من العامل

  .اإلداري 
التوسع يف التعليم ما دون اجلامعي اخلاص ، ولكن بإشراف ومتابعة كاملتني من الدولة  – 7

للمسامهة يف تنويع التخصصات ، وفتح آفاق معرفية جديدة ، دون االنطواء وراء القـدمي  
  .والكالسيكي من العلوم متاشياً مع متطلبات العصر 

ام مواطن عمل وختصصات جديدة ، وخباصة يف جمال العمل التقين الدفع باملرأة القتح – 8
الذي يتالءم مع طبيعة املرأة ، وحماولة التخلص من املشاركة احملدودة يف جمـايل التعلـيم   

  .والصحة وبعض جماالت اخلدمات األخرى 
والطبيعيـة  التوجه حنو االستعانة خبربات الدولة األخرى املناظرة لليبيا يف ظروفها املادية  - 9

والبشرية ، والدول اليت تقدمت يف جماالت التخطيط وإعداد املخططات للمدن واملشاريع 
التنموية ، واالستفادة من تلك التجارب لتفادي األخطاء ، مما يقلل من التكاليف وخيتصر 

  .الوقت 
إن تطور دخل الفرد يف ليبيا ناجم عن ارتفاع أسعار النفط وهو املصـدر الوحيـد    – 10

للدخل الوطين ، األمر الذي حيتم ضرورة خلق مصادر بديلة للدخل حىت ال يبقى مستقبل 
  .املواطن مرتبطاً بارتفاع واخنفاض سعر النفط أو مستوى إنتاجه 

أخرياً توصي الدراسة ضرورة القيام بالدراسات الدميوغرافية اليت توضـح األسـباب    – 11
اخنفاض عدد املواليد وتباينـهم مـن شـعبية    الكامنة وراء التذبذب الواضح يف ارتفاع و
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ألخرى ، كذلك تأخر سن الزواج وانتشار الظاهرة وخباصة بني اإلناث ، أيضاً معاجلـة  
التسرب من مراحل التعليم وتراجع أعداد تالميذ التعليم األساسي ، كمـا أن التبـاين يف   

فاضها يف أخرى يتطلب وارتفاع نسبتهن يف بعضها واخن الشعبياتزيادة أعداد اإلناث بني 
  .والدراسة  ، ومنو ظاهرة احلضر ، وتوجهات اهلجرة ودوافعها ومناطق استقطاا  البحث

ويف اخلتام یطیب يل أن أتقدم جبزیل الشكر 
والتقدیر والعرفان لألستاذ الـدكتور حممـد   
اهلادي لعروق الذي منحين من وقته وعلمـه ،  

اف وتوىل بكل سعة صدر ، وصـرب كـبريین اإلشـر   
على هذه الرسالة ، وأدین له بكـل توجیـه   

 .وتصحیح ملسار البحث ، جزاه اهللا خري جزاء 
 


