
دعم االتحاد األوروبي للمساواة
بين الجنسين في ليبيا



من  األوروبي  االتحاد  استراتيجية 
اجل المساواة بين الجنسين

من اجل مجتمع نزيه ومستقر 

األساسية  القيم  من  واحدة  الجنسين  بين  المساواة  تعد 
لالتحاد األوروبي، منصوص عليها في قانون االتحاد األوروبي 
منذ أكثرمن 60 عاًما. و ينص ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق 
األساسية على أن المساواة بين الرجل و المرأة يجب ان تكون 
واالجتماعية  السياسية   - المجاالت  جميع  في  مضمونة  
قوي  مدافع  هو  األوروبي  االتحاد  فإن  لذلك  واالقتصادية. 
عن النساء و الفتيات داخل اروبا و في انحاء العالم على حد 

السواء .

مسائل  في  االستثمار  دواعي 
المساواة بين الجنسين

في ليبيا، كما هو الحال في أي مكان آخر، يعد االستثمار في 
الحقوق المحتملة والمتساوية للنساء والفتيات استثماًرا في 
المرأة  مشاركة  زيادة  تؤدي  أن  يمكن  اذ  بأكمله.  المجتمع 

وقيادتها في سوق العمل إلى تعزيز االقتصاد.

مع تزايد عدد النساء في مناصب صنع القرار، ستكون الحياة 
السياسية أكثر تمثيال وأكثر فعالية لتلبية احتياجات الجميع.

والعدالة  األمن  قطاعي  في  المرأة  مشاركة  تعزز  أن  يمكن 
احترام سيادة القانون والمساعدة في بناء سالم دائم في 

ليبيا.
إن تكافؤ الفرص أمام النساء للوصول إلى العدالة والتعليم 
والتوظيف والرعاية الصحية يمكن أن يجعل المجتمع الليبي 

أكثر ازدهاًرا ونزاهًة واستقراًرا.

بل  فقط،  المشاريع  يمول  ال  األوروبي  االتحاد  فإن   ، لذلك 
يعمل على تعزيز حقوق المرأة بشكل مباشر و يتجاوز ذلك 
ما  )وهذا  مشاريعها.  مختلف  في  المساواة  مبدا  لتكريس 

يعرف أيًضا باسم “تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين”(.

تعاون االتحاد األوروبي وليبيا
دعم االتحاد األوروبي للمساواة بين الجنسين في ليبيا
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هل كنت تعلم هذا

التعليم  سن   في  فتاة  مليون   31 العالم،  أنحاء  جميع  -في 

االبتدائي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة

-سنة إضافية من التعليم االبتدائي للبنات يمكنها زيادة اجورهن 

بنسبة تصل إلى 20 ٪ ، وسيتم إعادة استثمار معظمها في أسرهن 

ومجتمعاتهن.

في  للمرأة  التعليمية  الفرص  لزيادة  يكون  أن  المرجح  -من 

المرحلتين الثانية و الثالثة تأثير أكبر على النمو ، ال سيما في البلدان 

المتوسطة الدخل

فستقل   ، ثانوي  تعليم  على  حاصالت  النساء  جميع  كانت  -إذا 

 ٪64 بنسبة  المبكر  الزواج    ،  ٪49 بنسبة  األطفال  بين  الوفيات  نسبة 

ونسبة حمل القاصرات بنسبة ٪59

- يمكن للتنظيم االسري أن يمنع 30 ٪ من جميع وفيات األمهات و 

20 ٪ من الوفيات لحديثي الوالدة

 2030 العمل بحلول عام  الجنسين في  فرص  بين  الفجوة  -إغالق 

قد يؤدي إلى زيادة محتملة بنسبة 12 ٪ في  حجم االقتصاد الكلي 

في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

)دراسة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(
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االقتصادية  الحقوق  تعزيز   .2
واالجتماعية للفتيات والنساء

ومشاركة  صوت  تعزيز   .3
النساء والفتيات في المجتمع

لمشاركة  الرئيسية  المجاالت 
بين  المساواة  في  األوروبي  االتحاد 

الجنسين في ليبيا

منع العنف وتعزيز الحقوق وتعزيز المشاركة

من أجل ترجمة استراتيجيتها على أرض الواقع ، فإن االتحاد 
االروبي قد عزز جهوده إلدماج المساواة بين الجنسين  بشكل 

كامل في جميع المشاريع التي يمولها في ليبيا. 
مجاالت  ثالثة  على  خاصة  األوروبي  االتحاد  دعم  يركز  و 

رئيسية:

 1.  منع العنف وتعزيز الحقوق
و تعزيز المشاركة

بشكل  العمل  فرص  وخلق  االقتصاد  نمو  في  للمساهمة 
النساء  تمكن  التي  اإلجراءات  األوروبي  االتحاد  يمول   ، أسرع 
بشكل  والمشاركة  التعليم  إلى  الوصول  من  والفتيات 
كما   . ملموس  بشكل  و  االقتصاد  في  ونشاًطا  إنصاًفا  أكثر 
المشاريع  من  عديد  في  ليبيا   في  األوروبي  االتحاد  يساهم 
التحتية  والبنية  التكنولوجيا  مجال  في  المساواة  تعزز  التي 

والتعليم الجيد للنساء والفتيات.
تنمية  مشروع  أيًضا  األوروبي  االتحاد  يمول   ،  2019 عام  من  و 

قطاع ريادة االعمال النسائية.  

إعطاء  في  المساهمة  على  األوروبي  االتحاد  يعمل  
تؤثر  التي  القرارات  على  أكبر  سيطرة  والفتيات  النساء 
للتغلب  االعتداءات  ضحايا  ودعم  بدنيا   و  عقليا  عليهن 

على االنتهاكات و منع إعادة حدوثها.

تمويل  بهدف  ليبيا   في  األوروبي  االتحاد  يساهم  و 
المشاريع التي ترفع مستوى الوعي حول العنف القائم 
خالل  من  وأيًضا   ، منه  والوقاية  االجتماعي  النوع  على 
على  والفتيات  النساء  حصول  تعزز  التي  اإلجراءات  دعم 
االتجار  على  القضاء  بهدف  والعقلية  الصحية  الرعاية 

بالنساء و الفتيات.

األوروبي  االتحاد  مقاربة  في  األخير  الرئيسي  المجال  يهدف 
للمساواة بين الجنسين في ليبيا إلى ضمان أن يكون للنساء 
يكن  ان  و   ، المجتمع  مستويات  جميع  على  صوت  والفتيات 
في  رأي  لهن  يكون  وأن  بفعالية  المشاركة  على  قادرات 
القرارات التي تؤثر على حياتهن. هذه هي الطريقة الوحيدة  

لضمان مجتمع أكثر شمواًل توازنا  وتمثيال.

اهتماما  تولي  األوروبي  االتحاد  يمولها  التي  المشاريع  ان 
البلدية، المجالس  في  أعضاء  ليكن  اإلناث  لدعم   خاصا 
الوطنية، و  المحلية  االنتخابات  في  مشاركتهن  تعزيز   و 

مساهمة  تقديم  على  المدونات  و  الصحفيات  تدريب  و 
نسائية في النقاش العام.



من  المنتخبات  النساء  تمكين 
تغيير المجتمعات

تأسيس “هم يقدن “ في مدينة بنغازي

حملة في زليتن

حملة في مصراتة
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دعم حملة ليبية ضد العنف 
القائم على النوع االجتماعي

المرأة  تمكين   : يقدن  هن 
الليبية من خالل التكنولوجيا 

وريادة األعمال

المشروع الممول من االتحاد األوروبي والذي تنفذه منظمة 
النساء  و  الفتيات  من  مجموعات  يضم  غيرحكومية  دولية 
من مختلف االعمار و الشرائح االجتماعية في مدينة مصراتة .

النفسية  و  الجسدية  الصحة  تعزيز  إلى  المشروع  يسعى 
دعم  مجموعات  تنظيم  خالل  من  للنساء   االجتماعية  و 
مجاالت  في  متخصصون  اجتماعيون  أخصائيون  يسيرها 

السيدة نجالء في بنغازي هي واحدة من ابرز النساء القائدات.
   يعود جزء من نجاح المرأة األفريقية في وسائل اإلعالم في 

عام 2019 إلى المساعدة التي تلقتها من االتحاد األوروبي. 
خالل  من  الليبية  المرأة  يمكن   ، يقدن«  »هن   ، نجالء  مشروع 
الكمبيوتر خاصة و  ؛ مهارات  الكمبيوتر  برمجة  تدريبها  على 
انها مهارات مطلوبة بشدة من قبل الشركات الليبية والدولية.

تم انتخاب فايزة الحمدي ، وهي أم لثالثة أطفال ، تبلغ من 
 .2014 زلتان في عام  ، لعضوية مجلس مدينة  28 عاًما  العمر 
على  شجعها  قد   ، عام  موظف  وهو   ، فايزة  والد  وكان 

الترشح لالنتخابات البلدية للفوز بالمقعد المخصص للنساء.
للنساء  مخصص  مركز  إنشاء  هو  حلمي  فائزة:«كان  تقول   
الذي  المدينة  مجلس  على  الفكرة  اقترحت  لقد  واألطفال، 
وافق على الفور على تنفيذ المشروع ، و هذا بفضل المشروع 
مشروع  و  المحلية  ليبيا   « االوروبي  االتحاد  من  الممول 

في  المرأة  دور  على  والتأكيد   ، والرفاهية  الصحة  مختلفة: 
المجتمع والثقة بالنفس. 

والفتيات  للنساء  يمكن  كيف  استكشاف  هو  الهدف 
المساهمة في صنع مجتمع فيه اكثر نزاهة و انصاف.

 اذ يسمح  التدريب للفتيات والنساء من الحصول على وظائف ،
لكنه يعزز أيضا استقاللهن. 

االتحاد  من  بتمويل  يقدن«  »هن  مشروع  إطالق  تم  و 
التنمية  و  االقتصادي  التكامل  أجل  من  ليبيا  لدعم  األوروبي 

المستديمة، و الذي يتم تنفيذه بواسطة الخبرات الفرنسية.

الحوكمة و تحقيق االستقرار«.
على  الحصول  من  فايزة  تمكنت   ، الدولي  المستوى  على    
زلتان  »مركز  اسم  عليه  أطلقت  الذي  المركز  إلنشاء  الدعم 
زلتان  في  النساء  تتمتع   ، اليوم  و  والطفل«.  المرأة  لتمكين 
الوقت  بعض  قضاء  يمكنهن  حيث  اجتماعية  بمساحة 
مختلف  في  قدراتهن  وبناء  حقوقهن  على  والتعرف 

المجاالت.

تعاون االتحاد األوروبي وليبيا
قصص نجاح من مشاريعنا



العنوان

في   المساهمة  في  للمراة  الكامل   التمكين  من  االستفادة 
جهود بناء الدولة في ليبيا.

تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في ليبيا

العنوان

التعليم والتدريب التقني والمهني )TVET( تقديم وتطوير

)EU4PSL( االتحاد األوروبي للقطاع الخاص في ليبيا

التننمية  و  العمل  و  والتنويع  االقتصادي  التكامل  دعم 
)SLEIDSE( المستدامة في ليبيا

ذلك  في  بما   ، ليبيا  في  الضعفاء  لألطفال  دعم  بناء  برنامج 
المجتمعات المضيفة وأطفال المهاجرين والالجئين

دعم تطوير اإلعالم في ليبيا

التنمية البلدية في سياق الهجرة المختلطة

تعزيز حماية ودعم السكان المشردين في ليبيا

على  والالجئين  للمهاجرين  الدائمة  والحلول  الحماية  توفير 
طول وسط البحر المتوسط

على  والالجئين  للمهاجرين  الدائمة  والحلول  الحماية  توفير 
طول وسط البحر المتوسط

الكلفة الجملية للمشروع

الكلفة الجملية للمشروع

اتريد معرفة المزيد؟

تقديم عام لمشاريع االتحاد األوروبي التي تساهم في دعم المساواة بين الجنسين 
في ليبيا.

مشاريع مخصصة  بالكامل لدعم المساواة بين الجنسين

مشاريع مع عناصر تدعم المساواة بين الجنسين
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