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متهيد
شــهد العــامل يف العقــود األخــرة اهتاممــا ملحــوظ بحقــوق املــرأة وخصصــت األمــم املتحــدة أحــد أهــداف التنميــة املســتدامة
لتحقيــق املســاوة بــن الجنســن ،وقــد تصــدرت رضورة متكــن املــرأة يف جميــع الجوانــب السياســية و االقتصاديــة و االجتامعيــة
يف العديــد مــن االجتامعــات و املحافــل الدوليــة.
يف الســنوات التــي تلــت ثــورات الربيــع العــريب زاد االهتــام بــإرشاك املــرأة الليبيــة يف املناصــب السياســية ومراكــز صنــع القــرار
عــى املســتوى الوطنــي و املحــي .و نظــرا ً ألهميــة الــدور املنــوط باملجالــس البلديــة و مســاهمتها يف تعزيــز العمــل بنظــام الحكــم
املحــي ،فانــه مــن املهــم أن يتــم تحليــل وضعهــا و فهــم احتياجاتهــا و املعوقــات التــي تحــد مــن مســاهمتها بشــكل فعــال يف
املجالــس البلديــة.
كــا أن دراســة مســتوى مشــاركة املــرأة يف االدارة املحليــة سيســاعد عــى التوجــه ألصحــاب القــرار وحثهــم عــى تحســن وضــع
النســاء العضــوات يف املجالــس البلديــة حتــى يســتطعن القيــام بواجبهــن عــى أفضــل وجــه ،وكــا ســتمنح الفرصــة ألصحــاب
االختصــاص لتحديــد التحديــات واملعوقــات التــي الزالــت تحــد مــن مشــاركة النســاء الليبيــات يف املناصــب السياســية وتؤثــر عــى
فاعليتهــن يف مواقــع صنــع القــرار.

أ .هالة بو قعيقيص
املدير التنفيذي
مركز جسور للدراسات والتنمية
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أوال :نبذة عن مشاركة املرأة السياسية يف ليبيا
 1.1املرأة يف املشاركة السياسية
كان متثيــل املــرأة يف املناصــب السياســية منخفضـاً للغايــة يف املرحلــة السياســية مــا قبــل ثــورة فربايــر  ،2011ومل تشــغل ســوى
أربعــة نســاء مناصــب وزاريــة يف وزارات غــر ســيادية مثــل اإلعــام والشــؤون االجتامعيــة والثقافــة وعــى املســتوى الترشيعــي مل
تشــغل ســوى امــرأة واحــدة منصــب مديــر أدارة الرقابــة اإلداريــة.
منــذ فربايــر  2011أيــدت معظــم النســاء الليبيــات عمليــات التغيــر نحــو الدميقراطيــة؛ فشــاركت يف كل املراحــل االنتقاليــة رغــم كل
التحديــات التــي تواجــه النســاء يف مجتمــع يســوده النظــام االبــوي ،فأسســت النســاء الجمعيــات الخرييــة ،و املنظــات املدنيــة،
وســاهمت يف تأســيس االحــزاب السياســية وعضويتهــا ،وقــادت العديــد مــن الحمــات املنــارصة للمــرأة ،ومل تحــر نفســها يف
قضايــا املــرأة خاصــة بــل تعدتهــا اىل املطالبــة بــكل حقــوق االنســان ونــر ثقافــة الدميقراطيــة ومامرســتها ،وعــى صعيد املشــاركة
السياســية للمــرأة فقــد شــاركت الناشــطات يف املجتمــع املــدين باإلعــداد إلنتخابــات املؤمتــر الوطنــي حيــث حرصــن عــى ان تكــون
هنــاك تدابــر خاصــة يف قانــون االنتخابــات مبــا يضمــن مشــاركة املــرأة ،فشــكلن حــراك نســايئ رافــض ملســودة قانــون انتخابــات
املؤمتــر الوطنــي التــي أقــرت نســبة  10%ككوتــا للمــرأة ،هــذا الحــراك شــكل ضغطـاً عــى لجنــة وضــع قانــون االنتخابــات ،فتــم ادخــال
نظــام “الزيــرا” للمقاعــد يف القوائــم االنتخابيــة الحزبيــة ،مــا شــجع الكثــر مــن الناشــطات السياســيات لاللتحــاق يالكيانــات واالحــزاب
السياســية لضــان فوزهــا باالنتخابــات ،وبفضــل هــذا النظــام ترأســت  140امــرأة القوائــم الحزبيــة التــي وصلــت اىل  371قامئــة،
وتحصلــت النســاء عــى 32مقعــد ،يف حــن مل توفــق النســاء املرشــحات عــى القوائــم الفرديــة اال مبقعــد واحــد مــن  120مقعــد،
لتصــل مشــاركة املــرأة يف املؤمتــر الوطنــي اىل نســبة  ،16.5%ويف انتخابــات الهيئــة التأسيســة للدســتور تحصلــت النســاء عــى 6
مقاعــد مــن أصــل  60مقعــد أي نســبة  60%عــن طريــق الكوتــا.

 1.2املرأة يف الترشيعات الليبية
جــاء الدســتور الليبــي مبكتســبات مهمــة للمــرأة ،فقــد نصــت مــواد الدســتور عــى حــق اإلنتخــاب و التصويــت للمــرأة وفــق ملــا جــاء
يف املــادة  102مــن دســتور  1951و التــي نصــت عــى إن (االنتخــاب حــق الليبيــن البالغــن إحــدى وعــرون ســنة ميالديــة عــى الوجه
املبــن يف القانــون ويجــوز للمــرأة أن متــارس هــذا الحــق وفقــا للــروط التــي يضعهــا القانــون) ،و قــد نصــت مــواد الدســتور عــى
حقــوق املواطنــة كاملــة حســب مــا جــاء يف املــادة  11مــن دســتور (( )1951حيــث أن الليبيــن لــدى القانــون ســواء وهــم متســاوون
يف التمتــع بالحقــوق املدنيــة والحقــوق السياســية ويف تكافــؤ الفــرص وفيــا عليهــم مــن الواجبــات والتكاليــف العامــة ال متيــز
بينهــم يف ذلــك بســبب الديــن أو املذهــب أو العنــر أو اللغــة أو الــروة أو النســب أو اآلراء السياســية واالجتامعيــة) .و كــا نــص
الدســتور عــى إلزاميــة و مجانيــة التعليــم ،وفتــح املجــال للجنســن ملزاولــة النشــاط التجــاري .و بهــذا زاد تواجــد املــرأة يف األعــال
الخرييــة و الثقافيــة.
و قــد شــهدت املرحلــة مــا بعــد  1969ســيطرة للتوجــه القومي-االشــرايك الــذي ســاد املنطقــة عــى أغلــب الترشيعــات الليبيــة،
و أدى ذلــك الصــدار العديــد مــن الترشيعــات املنــارصة للمــرأة نتــج عنهــا زيــادة اإلقبــال عــى التعليــم و املشــاركة يف االنتــاج و
العمــل .و تعــد أهــم مكتســبات املــرأة يف هــذه املرحلــة قانــون تعزيــز الحريــة رقــم  20لعــام 1991و الــذي أكــد يف نصوصــه عــى
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،و نصــت املــادة األوىل منــه عــى اآليت “ :املواطنــون يف الجامهرييــة العظمــى – ذكــورا أو إناثــا – أحــرار
متســاوون يف الحقــوق وال يجــوز املســاس بحقوقهــم” .كــا أكــد عــى حــق املــرأة يف العمــل و الــزواج بــدون إكــراه و كفــل لهــا حقهــا
يف التعليــم و كذلــك منــح لهــا الحــق يف الدفــاع عــن الوطــن.
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يف املرحلــة مــا بعــد  17فربايــر  ،2011تنحــر املكتســبات املهمــة يف صعيــد املشــاركة و التمثيــل الســيايس ،مبــا فيــه فــرض
قوانــن الكوتــا يف االنتخابــات و كذلــك مشــاركة املــرأة يف العمــل املــدين اإل إن بعــض الحقــوق املكتســبة يف مجــال األحــوال
الشــخصية تــم انتزاعهــا و مل يصــدر إىل اليــوم أي ترشيــع يعــزز مكانــة املــرأة و ال يحســن أحوالهــا بصفــة عامــة يف الترشيعــات الليبيــة.
مــا ال شــك فيــه بــأن اإلطــار القانــوين يعــد مــن األطــر املنصفــة بشــكل كبــر للمــرأة ،فكافــة القوانــن تلــزم بعــدم التمييــز و الحــق
يف تكافــؤ الفــرص ،و متنــح للمــرأة ميــزات جوهريــة و حوافــز هامــة .و عــى الرغــم مــن هــذا تعــد هــذه امليــزات حــر عــى ورق ،و ال
وزن لهــا يف املــؤرشات الجندريــة ،فــازال نســبة متثيــل املــرأة متواضعــة و مفروضــة بنظــام الكوتــا ،و يــكاد يكــون وجــود النســاء يف
املناصــب القياديــة يف االدارات و املؤسســات العامــة و الخاصــة شــبه معــدوم .و الزالــت النظــرة العامــة و الثقافــة الســائدة للمــرأة
بأنهــا غــر قــادرة عــى تــويل عمليــة صنــع القــرار.

 1.3مشاركة النساء يف انتخابات املجالس البلدية
بعــد ثــورة  2011يف ليبيــا تقدمــت البــاد نحــو حكــم محــي أكــر ،ففــي  2012مــرر املؤمتــر الوطنــي العــام قانونــا حــول اإلدارة املحليــة
( القانــون رقــم  )59مقســا البــاد إىل  99بلديــة .ففــي وضــع انتقــايل مثــل حالــة ليبيــا ,تصبــح مؤسســات الدولــة املركزيــة وبشــكل
متزايــد غــر قــادرة عــى تحمــل مســؤولياتها ،ولذلــك يــزداد دور ناشــطي الحكــم املحــي يف انهــم الضامنــون األساســيون الســتيفاء
االحتياجــات القاعديــة وحقــوق الشــعب الليبــي ،والبلديــات الجديــدة يحتمــل أن تلعــب الــدور الحاســم يف تقويــة الحكــم املحــي ،عــن
طريــق تزويــد الخدمــة الفعالــة وكذلــك املســاهمة يف حــل الــراع ويف أمــن املجتمــع.
تتكــون كل بلديــة مــن مجلــس بلــدي بعــدد  9 7-مقاعــد (والتــي واحــد منهــا محجــوز للمــرأة) ،إدارة البلديــة (الديــوان) ،ويف معظــم
الحــاالت يوجــد مجلــس شــورى ،يتألــف مــن خــراء وشــخصيات محليــة تضطلــع بتقديــم النصــح إىل املجلــس البلــدي.
و قــد اصبحــت البلديــة تبعــا للقانــون “مكلفــة بتعزيــز اللوائــح البلديــة ،وتأســيس وإدارة املرافــق العامــة” مبــا يف ذلــك عــى ســبيل
املثــال شــؤون الصحيــة واالجتامعيــة والخدمــات العامــة.
شــاركت النســاء الليبيــات يف انتخابــات الحكــم املحــي ،ســواء كمرشــحات  ،او ناخبــات  ،و موظفــات يف اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات،
وكذلــك كمتطوعــات يف منظــات املجتمــع املــدين التــي شــاركت بالتوعيــة لالنتخابــات والتعريــف بقانــون  59وآليــات الرتشــح
والتســجيل لالنتخابــات ومراقبــة لعمــل وســر العمليــة االنتخابيــة ،شــحيحة هــي البيانــات املتوفــرة عــن انتخابــات املجالــس البلديــة
وغــر كافيــة  ،حيــث أكــدت هــذه البيانــات ان عــدد الناخبــن املســجلني يف انتخابــات املجالــس البلديــة مليــون و 300الــف ،ذكــور
 700الــف ،بينــا عــدد االنــاث  600الــف ،ووصــل اجــاىل املرتشــحني لالنتخابــات  3500مرشــح ،ومل تتوفــر أي معلومــة عــن عــدد
النســاء املرتشــحات ،كــا ان هنــاك بلديــات مل ترتشــح فيهــا نســاء ومنهــا الزنتــان ،زليــن و جــادو ،أمــا فيــا يخــص مجالــس الشــورى
بالبلديــات فــا توجــد بهــا نســاء ،كــا انــه مل تســتعني وزارة الحكــم املحــي بأيــة مستشــارات ،اال ان حــوايل نصــف موظفــي الــوزارة
مــن العنــر النســايئ.
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ثانياً :العوائق التي تحد من فاعلية دور املرأة يف املجالس البلدية
 2.1معوقات املشاركة السياسية و صنع القرار
يعتــر ضعــف تواجــد املــرأة يف املناصــب السياســية أحــد التحديــات التــي تواجــع املــرأة ،و يرجــع هــذا لضعــف العمــل الســيايس يف
ليبيــا بصفــة عامــة عــر التاريــخ و الــذي أثــر ســلباً عــى التمثيــل الســيايس للمــرأة الليبيــة .و يف الوقــت الحــارض ،أدى الوضــع األمنــي
إىل عــزوف النســاء عــن املشــاركة تفادي ـاً للتهديــدات األمنيــة و تعريــض ســامتهن للخطــر ،و كــا أدى غيــاب ســلطة القانــون إىل
زيــادة جرائــم التشــهري و التشــويه مــا زاد مــن ضعــف مشــاركة املــرأة السياســية.
و مــن خــال نتائــج التقريــر أفــادت املشــاركات بــأن رغــم وجــود الكوتــا و انتخــاب عــدد مــن النســاء يف املجالــس البلديــة إال أن
مشــاركتهن تأطــرت يف الصــور النمطيــة التقليديــة ،حيــث انعــدم وجــود النســاء يف اللجــان النوعيــة الهامــة و تســليمهن مهــام تتعلــق
بالشــؤون االجتامعيــة و مشــاكل املــرأة و الطفــل و مــا إىل ذلــك .و أضافــت املشــاركات بــأن تهميــش العضــوات مــن قبــل باقــي
أعضــاء املجلــس البلــدي كان هــو الســائد و مل يتــم إرشاك أغلــب العضــوات يف القــرارات الهامــة يف املجلــس و ال يف مجالــس
املصالحــة و مبــادرات الحــوار املجتمعــي.

 2.2املعوقات الثقافية و االجتامعية
الثقافــة املجتممعيــة الســائدة تشــكل أحــد املعوقــات الرئيســية ملشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية ،فاملــوروث الثقــايف الليبــي
الزال ال يعــرف بقــدرات املــرأة يف عمليــة القيــادة و صنــع القــرار و هــو مــا أوضحتــه نتائــج االســتبيان الــذي رفــض أغلبيتــه وجــود املــرأة
يف منصب رئيس الدولة و املناصب القضائية.
و قــد انحــرت مســاهامت املــرأة يف الصــور التقليديــة و األدوار النمطيــة التــي رســمها لهــا املجتمــع ،و أدت بالتــايل للحــد بشــكل
كبــر مــن االســتفادة مــن قدراتهــا .و خلقــت هــذه الثقافــة بيئــة ترســخ التمييــز النوعــي يف املجتمــع ،حيــث تصــدر الرجــال عمليــة
صناعــة القــرار ،و أعاقــت اســتفادة النســاء مــن الخدمــات و فــرص العمــل و شــغل املناصــب االداريــة العليــا.
مــن املهــم التأكيــد عــى إن املعوقــات الثقافيــة يف ليبيــا مســألة مجتمعيــة و ليــس لهــا عالقــة مبــارشة بالنظــام األبــوي ،و هــو عائــد
بالدرجــة األوىل للتنشــئة االجتامعيــة و التــي رســخت الصــور النمطيــة التقليديــة ضــد املــرأة ،مــا أدى الفتقــاد القــدوة و النــاذج
النســائية القياديــة الناجحــة ،و كذلــك يــرى البعــض إن تــدين تقديــر النســاء ودعمهــم لبعضهــن هــو أحــد أهــم املعوقــات الثقافيــة التــي
تحــد مــن تقــدم املــرأة يف مختلــف املجــاالت.

 2.3االحتياجات التدريبية و املعرفية
إن الرغبــة يف خدمــة املجتمــع كانــت الســبب الرئيــي لرتشــيح أغلــب العضــوات أنفســهن النتخابــات املجالــس البلديــة ،باإلضافــة
لطموحاتهــن الشــخصية لتحقيــق ذواتهــن ،و صنــع تغيــر يف مجتمعاتهــن ،مبــا ميتلكــن مــن مهــارات و معــارف.
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تجربــة الحكــم املحــي تجربــة جديــدة يف ليبيــا مــا يتحتــم وجــود برامــج لبنــاء قــدرات أعضــاء املجالــس البلديــة بصفــة عامــة لســد هــذه
الفجــوات املعرفيــة النجــاح العمــل عــى املســتوى املحــي .و عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا يف انجــاح عمــل املجالــس البلديــة إال أنــه
مل تخصــص ميزانيــات للتدريــب و التطويــر ،و مل تعتمــد أي خطــط أو اســراتيجيات تدريبيــة للبلديــات أو مــن وزارة الحكــم املحــي.
وحســب مــا أظهــرت نتائــج التقريــر ،فــإن لــدى بعــض العضــوات مجموعــة مــن االحتياجــات التدريبيــة و املعرفيــة ،ففــي مجــال
االحتياجــات مــن املهــارات اإلداريــة والفنيــة ،شــكلت االحتياجــات مــن التدريــب عــى املهــارات القياديــة لفــرق العمــل ،و التخطيــط
االســراتيجي ،وإدارة العالقــات مــع العمــاء أعــى نســب .بينــا كانــت أعــى ثــاث نســب يف مجــال االحتياجــات مــن املهــارات
الشــخصية هــي :مهــارات مهــارات التواصــل مــع اآلخريــن ،مهــارات التفــاوض و التشــاور و اقتــاع الغــر ،خلــق املبــادرات و تصميــم
املشــاريع لخدمــة املجتمــع املحــي؛ وأخــرا شــكلت أعــى نســب مــن االحتياجــات مــن املعرفــة الترشيعيــة يف مجــال التعــرف عــى
القوانــن و الترشيعــات املتعلقــة بالعمــل يف املجالــس البلديــة ،و الحاجــة ملعرفــة القوانــن و االتفاقيــات املحليــة و الدوليــة
املتعلقــة بحقــوق املــرأة ،و أنظمــة العمــل داخــل املجالــس البلديــة.
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التوصيات

عىل املستوى الحكومي و الترشيعي
تخصيــص عــدد ملــزم للجــان مــن وزارة الحكــم املحــي التــي ترأســها و تشــارك بهــا النســاء يف داخــل البلديــة مــع مراعــاة التنــوع
وعــدم الرتكيــز عــى شــوؤن املــراة و االجتامعيــة فقــط.
التأكيــد عــى وجــود الكوتــا النســائية و عــى زيــادة التوســع فيهــا يف االنتخابــات القادمــة حتــى ميكــن احــداث اثــر حقيقــي للنســاء
يف البلديــات.
العمــل عــى توظيــف االعــام الرســمي للتوعيــة عــى أهميــة وجــود املــراة يف مراكــز صنــع القــرار مــع الرتكيــز عــى فوائــده و
التجــارب الناجحــة حــول العــامل.
تخصيــص بنــود يف امليزانيــة املخصصــة لــكل بلديــة لدعــم املشــاريع خاصــة باملــرأة يف املجالــس املحليــة ،مــن أجــل العمــل
عــى ارشاك املــرأة يف مشــاريع التنميــة املحليــة.
رضورة وضع خطط تدريبية ثابتة تالمس االحتياجات الحقيقية للعضوات للتأكد من فاعلية عمل املجالس املحلية.

عىل املستوى الغري حكومي
مبــا أن املعوقــات الثقافيــة مســألة مجتمعيــة و ليــس لهــا عالقــة مبــارشة بالنظــام األبــوي ،عليــه يجــب أن تســتهدف جهــود
التوعيــة و التثقيــف لــدور املــرأة يف املجتمــع الرجــال و النســاء عــى حــد ســواء.
الرتكيــز عــى خلــق قصــص نجــاح و منــاذج يقتــدى بــه للعمــل عــى تغيــر الصــور النمطيــة للمــرأة و اظهــار قدرتهــا عــى قيــادة
التغيــر و النجــاح يف ذلــك.
رضورة تأســيس شــبكة تواصــل بــن العضــوات لتعزيــز قــدرات عضــوات املجالــس البلديــة ،وزيــادة إمكانيــة الوصــول إىل مصــادر
املعرفــة وتبــادل الخــرات فيــا بينهــن ،مــا يســاعد عــى زيــادة تأثريهــن كقائــدات و زيــادة املشــاركة الفعالــة للمــرأة يف الحكــم
املحــي.
تصميــم برامــج للتدريــب و رفــع قــدرات النســاء يف املجالــس البلديــة وبنــاء قدراتهــن لتحســن أدائهــن و قدرتهــن عــى اتخــاذ القــرار
بطــرق حديثــة و مبتكــرة تبتعــد عــن الطــرق التقليديــة يف برامــج رفــع القــدرات.
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