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توطئة
عــى الرغــم مــن الوعــي املتنامــي بأهميــة مشــاركة املــرأة ،واملنعكــس يف الحصــص املفروضــة واملحــددة قانونــا ،فــإن
القليــل مــن النســاء يشــاركن بالفعــل يف الحكــم املحــي ،ســواء كسياســيات ،كمصوتــات أو كعامــات يف البلديــات.
مل يشــمل أي مجلــس بلــدي مــن البلديــات  99أكــر مــن امــرأة واحــدة ،وال واحــدة مــن النســاء تــم انتخابهــا كعمــدة بلديــة مــا.
وحيــث أن البلديــات تلعــب دورا هامــا يف هــذه املرحلــة يف ليبيــا ،حيــث تســاهم بنجــاح يف تعزيــز نظــام الحكــم املحــي؛ فمــن
املهــم أن تقــوم املــرأة بــدور فعــال يف وضــع بصمــة إيجابيــة للمســاهمة يف مشــاركة املــرأة يف مواضــع صنــع القــرار عــى
املســتوى املحــي.
ويشــكل هــذا التقريــر مســاهمة مهمــة يف جهــود متكــن النســاء يف ليبيــا ،ويعطــي صــورة عــن مكانــة املــرأة الفعليــة بعــد
ســت ســنوات مــن جهــود التمكــن الســيايس ،وكــا يســلط الضــوء عــى األســباب الجذريــة للتمييــز وكيــف ميكــن معالجتــه
لتعزيــز املشــاركة السياســية للمــرأة الليبيــة.
وآمــل أن يدعــم هــذا التقريــر تعزيــز االلتــزام مبشــاركة املــرأة يف املناصــب القياديــة ،ويحــدوين األمــل أيضــا يف أن يكــون التقريــر
مفيــدا ملختلــف الجهــات الفاعلــة املحليــة والدوليــة يف جهودهــم الراميــة إىل الحــد مــن عــدم املســاواة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة ليكــون لهــا صــوت يف عمليــة صنــع القــرار.

هالة بوقعيقيص
املدير التنفيذي
مركز جسور للدراسات والتنمية

9

شكر وتقدير
يــأيت هــذا التقريــر نتيجــة لتعــاون ،يف مجــال متكــن املــرأة يف الحكومــات املحليــة ،بــن املعهــد الجمهــوري الــدويل ومركــز
جســور للدراســات والتنميــة ،وقــد عكــف باحثــي مركــز جســور عــى جمــع البيانــات يف كافــة مراحــل البحــث و تــم التعــاون يف
تحريــر التقريــر مــع الباحثــات:
األستاذة تركية عبد الحفيظ ،الباحثة الرئيسية.
األستاذة فريحة بو عمود و التي ساهمت يف تحليل البيانات الكمية.
و كام ساهمت د .سعاد العباين يف تحليل نتائج مجموعات النقاش البؤرية.
وكــا يــود فريــق البحــث مــن مركــز جســور أن يعــرب عــن تقديــره الخالــص للدعــم و تعــاون و تقديــم املســاهامت القيمــة مــن
عضــوات املجالــس البلديــة.
و نقــدم شــكر خــاص للســيدة مــرام الطويــل والســيدة خديجــة الرمــايل لجهودهــا لتنســيق عمليــة تحريــر و ترجمــة التقريــر؛ و
نشــكر الدكتــور محمــد عمــر الــذي ســاهم يف تقديــم النصــح و املشــورة حــول إطــار الدراســة و أدوات البحــث ،و نشــكر الســيد
آدم املــرايت عــى إخــراج التصميــم الفنــي للتقريــر و الســيد نــادر القــايض عــى صــورة الغــاف.
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الفصل األول  :اإلطار العام للتقرير
مقدمة :
تعــد مســألة متكــن املــرأة وإرشاكهــا مــن اهــم اهــداف اســراتيجية التنميــة  ،2030واملتمثلــة يف كفالــة مشــاركة املــرأة
مشــاركة كاملــة والقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز وأشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،ووضــع سياســات الحاميــة
االجتامعيــة ،كــا تنــص اغلــب القوانــن الوطنيــة والدوليــة عــى حــق كل شــخص باملشــاركة يف الحيــاة العامــة بغــض النظــر
عــى اللــون والجنــس وغريهــا ،غــر ان تحقيــق املشــاركة الحقيقيــة الفاعلــة يف اطــار مــن الدميقراطيــة الضامنــة للجميــع؛ مــازال
يشــكل تحديــا كبــرا ً ،ومســتمرا ً والســيام يف صنــع القــرار عــى املســتوى املحــي والوطنــي؛ خاصــة يف الــدول واملناطــق
التــي بهــا رصاعــات ،او تشــهد مراحــل انتقاليــة كــا يحــدث يف ليبيــا اآلن .2017-2011
يف املراحــل االنتقاليــة للــدول ،نحتــاج دامئــا يف فــرة مــا بعــد الــراع اىل بنــاء الدولــة وبنــاء الســام وذلــك بإرســاء الســلم
االجتامعــي فيهــا والقيــام بالتســويات السياســية ،وتوزيــع مراكــز صنــع القــرار والوظائــف العليــا واملتوســطة ،وهــذا تحــدي كبــر
يتطلــب احــداث تــوازن بــن الكثــر مــن االولويــات منهــا املســاواة بــن الجنســن وإرشاك املــرأة يف عمليــة بنــاء الدولــة وصنــع
الســام.
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 صعيــد 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  %10ككوتــا 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  ،%16.5ويف انتخابــات الهيئــة التأسيســة للدســتور تحصلــت النســاء عــى  6مقاعــد مــن أصــل  60مقعــد أي نســبة
 %60عــن طريــق الكوتــا .
يف وضــع انتقــايل مثــل حالــة ليبيــا ،أصبحــت مؤسســات الدولــة املركزيــة ،وبشــكل متزايــد غــر قــادرة عــى تحمــل مســئولياتها،
وحيــث ان االدارة املحليــة تشــكل ضامــن اســايس الســتيفاء االحتياجــات القاعديــة وحقــوق املواطنــن ،عــن طريــق تقديــم
البلديــات الخدمــة الفعالــة وكذلــك املســاهمة يف حــل الــراع ويف أمــن املجتمــع ،لذلــك أصــدر املؤمتــر الوطنــي العــام يف
 2012قانونــاً حــول اإلدارة املحليــة ( القانــون رقــم  ،)59والبلديــة تبعــا للقانــون «مكلفــة بتعزيــز اللوائــح البلديــة ،وتأســيس
وإدارة املرافــق العامــة» مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال الشــؤون الصحيــة واالجتامعيــة والخدمــات العامــة ،يقســم قانــون
 59البــاد إىل ( )99بلديــة ،و تتكــون كل بلديــة مــن مجلــس بلــدي بعــدد ( )7مقاعــد احــدى هــذه املقاعــد مخصــص للمــرأة،
وأخــرى إلدارة البلديــة (الديــوان)  ،وعــى الرغــم مــن الوعــي املتنامــي بأهميــة مشــاركة املــرأة ،و مطالبــات النســاء الناشــطات
يف املجتمــع املــدين بتمثيــل عــادل للمــرأة مــن خــال كوتــا وبنســبة  ،%30اال ان الحصــة املفروضــة للمــرأة كــا جــاءت يف
قانــون  59كانــت ضعيفــة جــدا فلــم تتعــدى املقعــد الواحــد يف كل بلديــة ،و تبعــا لدراســة حديثــة لـــ  ،2015 UNDPفــان %19
فقــط مــن موظفــي إدارة البلديــة هــم مــن النســاء ،ومعظمهــن مســتخدمات يف وظائــف إداريــة بينــا القليــل منهــن فقــط
تضطلــع بوظائــف إداريــة عليــا؛ ويعتــر نشــاط املجتمــع املــدين املحــي هــو البدايــة ملشــاركة املــرأة يف الحكــم املحــي،
وتفعيــل دور املــرأة يف االنخــراط املــدين والعمــل االجتامعــي يجــب ان يتــم تعزيــزه ودعمــه مــن قبــل البلديــات عمومــا.
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مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية :
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 ،و وصــل اجــاىل املرتشــحني لالنتخابــات 3500
مرشــح ،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 .
ويف ظــل االفتقــار اىل بيانــات عــن هــذه املشــاركة ،وانطالق ـاُ مــن الحاجــة املاســة لتوثيــق هــذه التجربــة الوليــدة أجــرى مركــز
جســور للدراســات و التنميــة و بدعــم مقــدم مــن املعهــد الجمهــوري الــدويل بدراســة تحليليــة بهــدف تقديــم تقريــر عــن وضــع
مشــاركة املــرأة يف الحكــم املحــي بســياقاتها الثقافيــة واالجتامعيــة ،والتعــرف عــى االتجــاه العــام نحــو هــذه املشــاركة
،ومحاولــة تحديــد بعــض أهــم التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه مشــاركة املــرأة يف املؤسســات العامــة وتــويل املناصــب
العليــا وصنــع القــرار عــى املســتوى املحــي والوطنــي ،وكذلــك تحديــد االحتياجــات الرضوريــة لبنــاء القــدرات والتطويــر املهنــي
والحاميــة وإرســاء الســام وتعزيــز قيــم الدميقراطيــة الضامنــة للجميــع.
ويقصــد مبشــاركة املــرأة يف هــذه التقريــر « بأنهــا جميــع صــور ارشاك وإســهامات املــرأة يف توجيــه عمــل اجهــزة الحكومــة
الوطنيــة  ،او يف احــد اجهــزة الحكــم املحــي ،او ملبــارشة القيــام باملهــام التــي يتطلبهــا املجتمــع ســواء كان طابعهــا استشــارياً
او تقريري ـاً او تنفيذي ـاً او رقابي ـاً ،يف اطــار مــن املشــاركة الكاملــة ،واملامرســة الدميقراطيــة الضامنــة للجميــع «.

أوالً  :الهدف العام للتقرير:
يهــدف هــذه التقريــر اىل تقديــم صــورة عــن وضــع مشــاركة املــرأة الليبيــة يف الحكــم املحــي ،والتعــرف عــى االتجــاه نحــو
مشــاركة النســاء يف املناصــب القياديــة وصنــع القــرار عــى املســتوى املحــي والوطنــي يف محاولــة الكتشــاف العوامــل
املحــددة لهــذه املشــاركة ،وكذلــك الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه النســاء العضــوات باملجالــس البلديــة يف عــدد مــن
البلديــات بليبيــا ،ويســعى التقريــر ايض ـاً اىل تقييــم االحتياجــات التدريبيــة لعضــوات املجالــس البلديــة ،وذلــك بغــرض إعــداد
مجموعــة مــن السياســات للرفــع مــن قدراتهــن االداريــة ،وكفاءتهــن املهنيــة ،وزيــادة معرفتهــن الحقوقيــة والترشيعيــة لتعزيــز
وزيــادة مشــاركتهن يف املجتمــع املحــي ،و يتحــدد االطــار العــام للتقريــر يف مجموعــة مــن االســئلة :
 -1ما هو وضع ومستوى مشاركة املرأة يف االدارة املحلية ؟
 -2ما هي أهم التحديات التي تحد من مشاركة النساء الليبيات يف تويل املناصب القيادية وصنع القرار عىل مستوى
املحيل والوطني؟
 -3ما هي السياسات والربامج التي ينبغي أن تتخذ لزيادة مشاركة النساء السياسية واملدنية يف البلديات؟
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ثانيا :املنهجية وادوات جمع البيانات :
اعتمد التقرير املنهج الوصفي التحلييل ،ولجمع البيانات صممت مجموعة من االدوات ،وهي كالتايل :
أدوات جمع البيانات :
 -1دليــل مقابلــة فرديــة مخصــص لعضــوة املجلــس البلــدي ،لعــدد  6بلديــات مــن مناطــق مختلفــة للتعــرف عــى اوضاعهــن
املهنيــة واالجتامعيــة وكذلــك االســتقصاء عــن ظــروف املشــاركة املدنيــة والسياســية للنســاء ،واهــم الصعوبــات
االجتامعيــة والثقافيــة والقانونيــة التــي تحــد مــن تلــك املشــاركة ،باإلضافــة اىل تحديــد احتياجاتهــن املعرفيــة والتدريبيــة
كعضــوات يف املجالــس البلديــة.
 -2دليــل مناقشــة جامعيــة ملجموعــات مــن النســاء عــى مســتوى بعــض البلديــات تجمــع نســاء موظفــات بــاإلدارة
املحليــة ،ومســتخدمات للخدمــات البلديــة ،وناشــطات يف املجتمــع املــدين ،واســتخدمت هــذه االداة ملــا تحققــه مــن
مــردود اســتقصايئ معــريف ،حيــث يتيــح العصــف الذهنــي ملجموعــات النقــاش تحديــد ادق لواقــع النســاء ،والتعــرف
عــى اوضاعهــن ومشــاركتهن يف مجموعــة البلديــات املســتهدفة بالتقريــر.
 -3اســتامرة اســتبيان لقيــاس االتجــاه نحــو مشــاركة املرأة،عنــد عينــة بلغــت ألــف مفــردة مــن االنــاث والذكــور ،يف بلديــات
مختلفــة مــن ليبيــا بلــغ عددهــا  57بلديــة – حددتهــا األوضــاع االمنيــة  ، -وذلــك الســتطالع رأي هــذه العينــة يف عــدد
مــن املســائل املتصلــة مبوضــوع الدراســة عــى مســتوى مجموعــة مــن البلديــات ،و الصعوبــات التــي تحــد مــن عمــل
وإرشاك املــرأة يف املحليــات ،كذلــك لتحديــد االحتياجــات املعرفيــة والتدريبيــة للنســاء يف االدارة املحليــة .

ثالثاً  :عينة التقرير ومنهجية تحليل البيانات:
 -1بالنســبة للمقابــات الفرديــة مــع عضــوات املجالــس البلديــة فقــد تــم اســتهداف ســتة بلديــات ،بلديتــان مــن املنطقــة
الغربيــة ،وبلديتــان مــن املنطقــة الرشقيــة ،وبلديتــان مــن املنطقــة الجنوبيــة ،مــع االشــارة ان هــذا االختيــار حددتــه االوضــاع
االمنيــة التــي تعيشــها البــاد.
 -2بالنســبة ملجموعــات النقــاش البؤريــة فــكان عددهــا  6مجموعــات  :مجموعتــان تخــص املنطقــة الغربيــة ؛ مجموعــة عىل
مســتوى بلديتــي ( طرابلــس املركــز وحــي االندلــس) ،واملجموعــة الثانيــة عــى مســتوى بلديتــي (ســوق الجمعــة وســواين
بــن يــادم) ،ومجموعتــان تخــص املنطقــة الرشقيــة عــى مســتوى بلديــة ( بنغــازي ) ومجموعــة اخــرى لبلديــة (املــرج و
جــردس العبيــد) ،ومجموعتــان تخــص املنطقــة الجنوبيــة مجموعــة عــى مســتوى بلديتــي (البوانيــس و الشــاطئ)،
واملجموعــة الثانيــة عــى مســتوى بلديــة ســبها ،واســتخدم يف تحليــل البيانــات التحليــل الرباعــي (. ) S.W.O.T
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 -3تــراوح عــدد املشــاركات يف كل مجموعــة مــن  7اىل  11مشــاركة ،مــن العامــات بالبلديــة ،والقطاعــات ،ومؤسســات
املجتمــع املــدين ،ومــن الناخبــات والباحثــات عــن العمــل عــى مســتوى البلديــة ،واســتخدم يف تحليــل البيانــات التحليــل
الرباعــي (.)S.W.O.T
 -4عينــة املســح وعددهــا  1000مفــردة مــن االنــاث والذكــور مــن بلديــات مختلفــة ،واســتخدمت اســتامرة اســتبيان كأداة
لجمــع البيانــات مــن هــذه العينــة ،وهــي عينــة عشــوائية نســبية طبقيــة وفــق االطــار العــام ملجتمــع العينــة ،وهــم مجموعــة
البلديــات ،واســتخدم يف تحليــل البيانــات برنامــج  SPSSاالحصــايئ .

رابعاً  :هيكلية التقرير:
 -1واقع مشاركة املرأة يف املجتمع املحيل :تحديات وفرص.
 -2سياسات اصالح البيئة التمكينية ملشاركة املرأة يف الحكم املحيل.
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الفصل الثاني :نتائج تقرير مشاركة المرأة في المجتمع المحلي
(واقع  ،فرص ،تحديات)

أوالً  :نتائج التحليل الرباعي ملقابالت عضوات املجالس البلدية:
لإلجابة عىل الهدف الرئييس للتقرير الساعي اىل رسم صورة تقريبية لوضع مشاركة املرأة الليبية يف االدارة املحلية،
والتعرف عىل واقع تجربة عضوات املجالس البلدية املهنية واالجتامعية ،وكذلك االستقصاء عن ظروف املشاركة املدنية
والسياسية للنساء ،واهم الصعوبات االجتامعية والثقافية والقانونية التي تحد من تلك املشاركة ،باإلضافة اىل تحديد
احتياجاتهن املعرفية والتدريبية كعضوات يف املجالس البلدية ،تم تطوير دليل مقابلة فردية مخصص للمقابلة الشخصية
لعدد من العضوات ببعض املجالس البلدية كحاالت للدراسة والتقييم ،واستخدام التحليل للرباعي سوات لتحليل البيانات
املتحصل عليها من استامرات املقابلة الشخصية؛ انظر الجداول (. ) 6( ،) 5( ،) 4( ،) 3( ،)2( ،)1
فيام ييل نستعرض نقاط القوة والضعف ملشاركة العضوات يف املجالس البلدية ،والفرص املتاحة ملشاركة النساء،
وكذلك التحديات التي تواجه هذه املشاركة ،لعدد ستة بلديات من مناطق مختلفة بلديتان من املنطقة الغربية ،وبلديتان
من املنطقة الرشقية ،وبلديتان من املنطقة الجنوبية ،وتم اختيارهن حسب النمط املعييش (ريف – حرض) وحسب امكانية
الظروف األمنية التي تعيشها البالد ،ونظرا ً لحساسية اوضاع العضوات املهنية واالجتامعية سيتم التحفظ عىل ذكر اسامء
البلديات .

 01مواطن القوة يف مشاركة املرأة :
 1.1مواطن القوة يف املنطقة الغربية:
التعليم جامعي وعايل.
الفوز يف انتخابات املجالس البلدية عىل املقعد املخصص للمرأ ة.
نشاط خريي.
تواصل جيد مع بعض االعضاء.
رئاسة أكرث من لجنة وعضوية يف لجان اخرى.
تواصل مع املجتمع املحيل عن طريق صفحة البلدية ومؤسسات املجتمع املدين.
توافق كل من العضوتني عىل ان نسبة متثيل املرأة اىل  %30يف مراكز اتخاذ القرارات مثل الربملان والحكومة
والبلدية.
كل من العضوتني تحرص عىل ارشاك النساء يف الربامج التدريبية ويف ورش العمل.
كلتا العضوتني توافق عىل عمل املرأة املختلط.
اصبح هناك بعد  2011احرتام ملشاركة املرأة وتوليها مناصب سيادية.
احرتام املجتمع للمرأة يف املناصب السيادية.
دعم الناس.
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 1.2مواطن القوة يف املنطقة الرشقية :
مستوى تعليمي جامعي.
الفوز يف انتخابات املجالس البلدية عىل املقعد املخصص للمرأ ة.
احدى العضوتني هي رئيسة لجنة الشؤون االجتامعية وعضو متابع لشؤون القطاعات.
عضوة يف منظمة نسائية.
اطلعت عىل مسودة الدستور و معرفة بالقوانني واالتفاقيات الدولية.
تواصل جيد مع اعضاء املجتمع البلدي.
تواصل مع املجتمع املحيل واملشاركة يف النشاطات املحلية.
توافــق عــى نســبة متثيــل املــرأة اىل  % 30يف مراكــز اتخــاذ القــرارات يف الربملــان والبلديــة فقــط وتراهــا مراعيــة
للنــوع االجتامعــي وتراهــا كافيــة مبدئي ـاً.
مشاركة املرأة يف املصالحة مهمة جدا ً لبناء االستقرار املجتمعي.
نشاط مدين يهتم مبرشوع الدستور ومنارصة قضايا ومتكني املرأة.
النساء اصبحن يقدن السيارات وأكرث حرية يف الحركة.
دعم القبيلة.
دعم الزوج ومساعدتها يف االلتزامات االرسية.
االختالط يف املناطق الريفية غري مستهجن.

 1.3مواطن القوة يف املنطقة الجنوبية:
مستوى تعليمي  :جامعي و دبلوم عايل.
الفوز يف انتخابات املجالس البلدية عىل املقعد املخصص للمرأة.
تحصلت نساء عىل أصوات أكرب من التي حصل عليها الرجال يف انتخابات البلدية.
رئيسة ملف التعليم وشؤون املرأة والشباب.
مشــاركة املــرأة بالحكــم املحــي يســاعد عــى توفــر احتياجــات النســاء وايصــال اصواتهــن وتواجدهــن يف مراكــز
صنــع القــرار.
أحــدى العضوتــن فاعلــة باملجتمــع املــدين و هنــاك مشــاركة مــن العضوتــن يف برامــج منــارصة وتأهيــل وتدريــب
املــرأة كداعمــة للنســاء .
توافق عىل نسبة متثيل املرأة  % 30يف البلدية فقط ستكون القرارات اكرث مساواة ومراعية للنوع االجتامعي.
تواصل يومي مع االعضاء.
تواصــل مبــارش واندمــاج مــع املجتمــع املحــي واملشــاركة يف النشــاطات املحليــة  ،واملشــاركة يف املحافــل
ومراقبــة ســر االعــال الخدميــة.
املشــاركة يف لجــان املصالحــة للعديــد مــن الخالفــات داخل الجنوب واملســاهمة مع نســاء اخريــات يف املصالحات
االجتامعيــة بني العائــات املتخاصمة.
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أطلعــت عــى الدســتور وهــو منصــف اىل حــد مــا  ،ووجــود خلفيــة جيــدة للقوانــن واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة
باملــرأة.
املوافقــة عــى نســبة متثيــل املــرأة  % 30يف البلديــة فقــط ســتكون القــرارات اكــر مســاواة ومراعيــة للنــوع
االجتامعــي.
تغيري  2011اعطى للمرأة الحق يف الرتشح واالنتخاب.
القوانني والترشيعات الليبية الخاصة باملرأة جيدة جدا.
وجــود النســاء يف الحكــم املحــي يســاعد عــى إيصــال صــوت النســاء يف املجتمعــات املحافظــة  ،وهــذا يســهل
التواصــل مــع املجتمــع أكــر.
تنوع فرص التعليم ساعد النساء للحصول عىل مناصب قيادية متنوعة من غري التعليم والصحة.
االهل يقدمون الدعم و العون.

 02نقاط الضعف يف مشاركة املرأة :
 2.1نقاط الضعف يف املنطقة الغربية:
كريس واحد فقط غري عادل.
تهميش مشاركة عضوة البلدية من قبل بعض االعضاء.
ضعف التواصل مع املجتمع املحيل.
ليست عضوة يف أي منظمة مدنية.
مقاومة انشاء لجنة دعم ومتكني املرأة.
التمييز يف املناصب القيادية.
ضعف املعرفة القانونية والترشيعية.
عدم املشاركة يف أي لجان املصالحة أو الحوار يف أي عمل له عالقة باملصالحة او بناء السالم.
ضعف وغياب متكني املرأة و منارصة قضاياها ،وهذه تريد مبادرات من املجتمع املدين.
ضعف الخربة واملعرفة القانونية والترشيعية.
عدم وجود دعم مادي لتمكني املرأة وتأهيلها يف البلدية.
وعدم وجود حوافز مشجعة ملشاركة املرأة.
ضعف الكادر الوظيفي النسايئ يف البلدية.
العامل االجتامعي يحدد مجاالت عمل املرأة.
 2.2نقاط الضعف يف املنطقة الرشقية:
كريس واحد فقط متثيل غري عادل.
عدد النساء العامالت بالبلدية  7سيدات اىل  52رجل.
ال ترأس أي لجنة يف املجلس البلدي.
ضعف التواصل مع كل االعضاء وهناك تهميش جزيئ للمشاركة حيث ال تدعى لكل االجتامعات  ،وان هناك
اجتامعات تعقد يف بيوت بعض االعضاء ويف املساء.
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ال وجود لالئحة داخلية تحدد العمل الداخيل وتسيريه.
تهميش مشاركتها يف البلدية وال تدعى لكل االجتامعات وال تشارك يف صنع القرار وال يؤخذ رأيها يف أي
موضوع.
ال يوجد انصاف للمرأة يف مرشوع الدستور.
ضعف وغياب متكني املرأة و منارصة قضاياها.
ضعف املعرفة القانونية والترشيعية وباالتفاقيات واملعاهدات الدولية « .ال اعرف االجابة برصاحة».
مل تشرتك يف أي لجنة من لجان املصالحة أو الحوار  ،ومل تدعى ألي نشاط له عالقة باملصالحة.
التمييز يف املناصب القيادية.
قلة وضعف تأهيل النساء  ،وال وجود أي اسرتاتيجية للتدريب بالبلدية مل توفر البلدية تدريبات وورش عمل للنساء.
ضعف الكادر الوظيفي النسايئ يف البلدية.
 2.3نقاط الضعف يف املنطقة الجنوبية :
الكوتا ضعيفة جدا .
عدد النساء العامالت بالبلدية قليل جدا مقارنة بعدد الرجال.
ال تؤيد الكوتا يف مراكز صنع القرار(الربملان والحكومة) .
ال وجود لحوافز تشجيعية للمرأة يف املجلس البلدي ويف املناصب القيادية.
هناك بلديات مل تنتخب نساء ورفضت الكوتا.
تهميش مشاركتها من قبل بعض االعضاء.
مل تطلع عىل مسودة الدستور.
اقتصار تواجد املرأة يف املناصب القيادية يف التعليم كمديرات املدارس او رئيسات قسم التمريض.
احدى العضوتني ليست مع الكوتا.
احدى العضوتني غري موافقة عىل نسبة متثيل  %30للنساء  ،وان نسبة  %17كافية لو هناك كفاءات .
انعدام فرص التدريب داخل املنطقة  ،وضعف مشاركة النساء يف ورش العمل خارج املنطقة بسبب صعوبة
التنقل والسفر للنساء.
ضعف مشاركة االناث غري املتزوجات.
انتخابات املؤمتر الوطنى افرزت مناذج نسائية غري كفوءة مام اعطى صورة غري مشجعة للمشاركة السياسية
للمرأة.
الوجود ألي حمالت منارصة لقضايا املرأة.
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 03فرص تعزيز املشاركة :
 3.1فرص املشاركة يف املنطقة الغربية :
زيادة نسبة الكوتا لعضوية النساء يف املجالس البلدية.
التدريب والتطوير والتأهيل والتوعية .
حراك املجتمع املدين النسوي ملنارصة قضايا املرأة.
منارصة قضايا املرأة.
انشاء منظومة الكرتونية لكل حي لتقديم الشكاوي.

 3.2فرص املشاركة يف املنطقة الرشقية :
زيادة نسبة الكوتا.
التمكني السيايس للمرأة.
االحزاب تدعم املرأة .
املحاصصة القبلية ودعم القبيلة.
زيادة الهياكل االدارية التي تقودها النساء.
التدريب والتطوير.
تغيري الصورة النمطية للمرأة .
منارصة قضايا املرأة.
انشاء صندوق لشكاوي الناس يف البلدية.
 3.3فرص املشاركة يف املنطقة الجنوبية:
زيادة نسبة متثيل النساء يف املجالس املحلية واعطاء فرص اكرب.
حق الرتشح وحق االنتخاب.
اقحام املرأة لنفسها يف ميادين العمل ألنه حق من حقوق املرأة.
دعم االحزاب.
دعم العائلة الكبرية (نظام العائالت).
برامج املجتمع املدين الداعمة للمرأة وتأهيلها ومنارصة قضاياها.
مشاركة املرأة عىل املستوى الوطني.
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الثقة بقدرات املرأة وزيادة تدريبها.
الحراك املدين والسيايس .
الربامج التثقفية والتوعوية واالنشطة التدريبية الخاصة فقط بالنساء (بدون اختالط).
التدريب والتأهيل السيايس للمرأة  ،وتوعية املرأة سياسيا وبالدستور  ،واحتياجاتها.
ان يرتكز الدستور املرتقب عىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية فيام يخص املرأة.

 04تحديات مشاركة املرأة :
 4.1تحديات مشاركة املرأة يف املنطقة الغربية :
التحديات األمنية.
األزمة االقتصادية.
ضعف التمثيل للنساء.
منارصة قضايا املرأة.
الصورة التقليدية للمرأة و النظرة النمطية ألدوارها .
املكانة الدونية للمرأة واضطهادها وتقييد حريتها.
املسؤوليات االجتامعية واالعباء املنزلية و غياب املؤسسات املعينة للمرأة العاملة .
صعوبة املشاركات الخارجية.
املسؤوليات االجتامعية واالعباء املنزلية تقييد املرأة .

 4.2تحديات مشاركة املرأة يف املنطقة الرشقية :
ارشاك النساء وزيادة متثيلهن.
دستور منصف للمرأة و قوانني لصالح االحوال الشخصية للمرأة .
احتكار الرجال للمناصب القيادية.
املوروث الثقايف و التفكري الذكوري املستعيل عىل قدرات املرأة .
العادات والتقاليد.
عدم القدرة عىل املشاركات الخارجية .
تطوير املرأة الريفية وتأهيلها.
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 4.3تحديات مشاركة املرأة يف املنطقة الجنوبية :
التحديات األمنية.
زيادة متثيل املرأة وخاصة يف املجالس البلدية .
تعديل القوانني إلدماج مشاركة املرأة يف املجتمع املحيل.
مشاركة النساء يف الربامج التوعوية.
املجتمع الذكوري يعرقل متكني املرأة يف املناصب القيادية.
العادات والتقاليد االجتامعية.
كفاءة املرأة وأهليتها .
النظرة النمطية للمرأة كزوجة ومربية لالطفال فقط.
املسؤوليات االجتامعية املرهقة تعيق مشاركة املرأة .
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خالصة تقييمية عامة لنتائج التحليل الرباعي :
حســب التحليــل الرباعــي للمقابــات التــي أجريــت مــع عضــوات مــن املجالــس البلديــة املســتهدفة مــن مناطــق مختلفــة (غــرب
ورشق وجنــوب) ،والتــي تعمدنــا عــدم االفصــاح عنهــا نــزوالً عنــد رغبــة العضــوات ،اتضــح ان هنــاك الكثــر مــن أوجــه الشــبه يف
نتائــج التحليــل الرباعــي ،وحيــث ان عينــة العضــوات كانــت قليلــة جــدا ً ســتة عضــوات فقــط فــأن هــذه النتائــج ال ميكــن تعميمهــا
ولكــن ميكننــا االســتفادة مــن هــذه النتائــج كمــؤرشات هامــة ملشــاركة املــرأة يف الحكــم املحــي ،والفــرص املتاحــة والتــي
ميكــن االســتفادة منهــا ملعالجــة أوجــه القصــور والضعــف يف هــذه املشــاركة ،وصــوالً اىل التحديــات التــي تعرقــل مســرة
مشــاركة املــرأة .
بالنســبة لنقــاط الضعــف يتضــح ان التمثيــل غــر عــادل مــع ان احــدى العضــوات مــن املنطقــة الجنوبيــة ال توافــق عــى نســبة
 %30لتمثيــل النســاء فتقــول «ان  %19كافيــة لــو كانــت هنــاك كفــاءات « كــا ان العضــوات مــن الجنــوب ومن الــرق يؤيدن
هــذه النســبة فقــط يف املجالــس البلديــة والربملــان دون الحكومــة ،و يبــدو واضح ـاً ان هنــاك تهميــش لبعــض العضــوات
مــن قبــل زمالئهــن ،وعــدم ارشاك لبعضهــن يف القــرارات الهامــة ،ويف هــذا ايضـاً ذكــرت النســاء يف املجموعــات البؤريــة مــن
الجنــوب ان املربوعــة مــن يقــرر ،لذلــك فــان الكثــر مــن االجتامعــات الهامــة للمجلــس البلــدي تعقــد يف املرابيــع ويف اوقــات
ال تســمح للعضــوة بحضورهــا ،مــع االشــارة اىل ان املربوعــة حيــز جغــرايف محــرم عــى النســاء يف التقاليــد املحافظــة .
ومــن نقــاط الضعــف والتــي تحتــاج اىل العمــل عــى عالجهــا هــو ضعــف الخلفيــة القانونيــة لبعــض العضــوات ،ويف هــذا
الســياق نستشــهد بإجابــة احداهــن عــن القوانــن والقــرارات الخاصــة باملــرأة فقالــت  « :ال اعــرف القوانــن االخــرى ألننــي لســت
قانونيــة» ،وعــن املشــاركة يف اعــال لهــا عالقــة ببنــاء الســام او الحــوار الوطنــي و لجــان املصالحــة قالــت أحــدى العضــوات
مــن املنطقــة الغربيــة بــأن« :املصالحــة والحــوار مــن املوضوعــات التــي تخــص الرجــال كبــار الســن وهــي صعبــة عــى النســاء»،
واخــرى قالــت بأنهــا مل تدعــي للمشــاركة ،يف املنطقــة الغربيــة أكــدت العضوتــن ضعــف وغيــاب برنامــج متكــن املــرأة و
منــارصة قضاياهــا ،اقرتحــت احداهــن ان عــى املجتمــع املــدين تقديــم مبــادرات يف هــذا املجــال بالرغــم مــن انهــا انشــئت
لجنــة خاصــة لدعــم ومتكــن النســاء
وباالطــاع عــى جــداول التحليــل الرباعــي نجــد ان هنــاك اجــاع مــن العضــوات املشــاركات عــى أنــه ال توجــد اســراتيجيات
خاصــة بالتدريــب وعــدم تخصيــص ميزانيــات للتدريــب والتطويــر ،بــل ان احداهــن اشــارت اىل عــدم وجــود الئحــة تنظــم العمــل
الداخــي بالبلديــة ،كــا اتفقــت جميعهــن عــى ان هنــاك متييــز ضــد النســاء .
كــا ان عضــويت املنطقــة الجنوبيــة والرشقيــة أكــر اندماج ـاً مــع املجتمــع املحــي ومشــاركة يف النشــاطات املحليــة مــن
عضــويت املنطقــة الغربيــة ،وبالنســبة للتواصــل مــع النــاس فــأن عضــوة مجلــس بلــدي يف منطقــة ذات طابــع ريفــي تقــول
بأنهــا تســتقبل النــاس حتــى يف بيتهــا عــى عكــس عضــوة املجلــس البلــدي مبنطقــة ذات طابــع حــرى والتــي تقــول ان
التواصــل يكــون عــر صفحــة البلديــة أو عــن طريــق منظــات املجتمــع املــدين ،كــا انهــا تخطــط ملنظومــة الكرتونيــة لتلقــي
شــكاوي النــاس ،وتتفــق معهــا عضــوة مجلــس بلــدي مــن املنطقــة الرشقيــة فيــا يخــص انشــاء صنــدوق للشــكاوي ،امــا يف
الجنــوب فــأن هنــاك تواصــل جيــد مــع النــاس بالهاتــف ويف املكتــب.
الحظنــا ايض ـاً ان فــرص املشــاركة لــدى عضويتــي املنطقــة الجنوبيــة أكــر مــن فــرص املنطقتــن الغربيــة والرشقيــة ،اال ان
جميعهــن اتفقــن عــى زيــادة متثيــل النســاء ،واهميــة التدريــب والتطويــر والتأهيــل و منــارصة دعــم املــرأة ومتكينهــا اقتصاديــا
وسياســيا ،كــا ان هنــاك دعــم قبــي وعائــي يف املنطقتــن الرشقيــة والجنوبيــة ،كــا توقفنــا عنــد شــهادة عضــوة مجلــس
بلــدي باملنطقــة الغربيــة التــي قالــت ان النــاس دعمتنــي يف الغــرب يف االنتخابــات رغــم ان أصــويل مــن الــرق وليســت يل
قبيلــة تدعمنــي حيــث أنــا .
أهــم مــا ميــز نتائــج هــذا التحليــل هــو ان هنــاك اتفــاق كبــر اىل حــد مــا عــى التحديــات التــي تواجــه مشــاركة املــرأة ونوجــز اهمهــا
يف النقــاط التاليــة :
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التحديات األمنية.
األزمة االقتصادية .
ارشاك النساء وزيادة متثيلهن وخاصة يف الحكم املحيل.
منارصة قضايا املرأة  ،و دستور منصف للمرأة  ،و تعديل القوانني إلدماج مشاركة املرأة يف املجتمع املحيل.
الصورة التقليدية للمرأة و النظرة النمطية ألدوارها .
املكانة الدونية للمرأة واضطهادها وتقييد حريتها.
املسؤوليات االجتامعية واالعباء املنزلية و غياب املؤسسات املعينة للمرأة العاملة.
صعوبة املشاركات الخارجية.
املوروث الثقايف و التفكري الذكوري املستعيل عىل قدرات املرأة .
مشاركة النساء يف الربامج التوعوية ،تطوير املرأة الريفية وتأهيلها.
املجتمع الذكوري يعرقل متكني املرأة يف املناصب القيادية.
كفاءة املرأة واهليتها.
جداول التحليل الرباعي (سوات) لبيانات عضوات املجالس البلدية :
فيام ييل نستعرض نقاط القوة والضعف ملشاركة العضوات يف املجالس البلدية ،والفرص املتاحة ملشاركة النساء،
وكذلك التحديات التي تواجه هذه املشاركة ،وذلك بإستخدام منوذج التحليل الرباعي « سوات « للبيانات املتحصل عليها
من استامرات املقابلة الشخصية مع عضوات البلديات يف الرشق والغرب والجنوب .
جدول رقم (  )1يوضح نتائج تحليل سوات لبيانات عضوة مجلس بلدي باملنطقة الغربية
نقاط القوة
•املستوى التعليمي
عايل  :ماجستري
•فازت بالكوتا
•عدد  4مرتشحات
•رئيسة لجنة التفتيش
الصحي والبيئي
•رئيسة لجنة دعم
ومتكني املرأة
•عضوة يف اربعة لجان
هي :التعليم والصحة
والرعاية االجتامعية
والشباب والرياضة

نقاط الضعف
•كريس واحد فقط غري
عادل عىل االطالق
وهناك بعض املجالس
البلدية ال يوجد بها اي
أمراة
•تهميش مشاركتها من
قبل بعض االعضاء
•مل تشرتك يف أي لجنة
من لجان املصالحة أو
الحوار يف أي عمل له
عالقة باملصالحة او بناء
السالم .

الفرص

التحديات

•زيادة نسبة الكوتا

•ضعف التمثيل للنساء

•التدريب والتطوير

•منارصة قضايا املرأة

•حراك املجتمع املدين
النسوي

•النظرة النمطية للمرأة
وألدوارها

•منارصة قضايا املرأة

•العادات والتقاليد التي تعيق
حركة املرأة .

•منظومة الكرتونية لكل حي
لتقديم الشكاوي والتواصل
.

•ضعف املعرفة
القانونية والترشيعية.

•املسؤوليات االجتامعية
وغياب املؤسسات املعينة
للمرأة العاملة الوضع االمني
•عدم القدرة عىل املشاركات
الخارجية
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•تتواصل عن طريق
صفحة البلدية وعن
طريق مؤسسات
املجتمع املدين
•وجود النساء يف الحكم
املحيل يساعد عىل
وضع برامج وترشيعات
اكرث تعبري عن احتياجات
املرأة ومتكينها يف
املجتمعات املحلية
•أطلعت عىل مسودة
الدستور
•توافق عىل نسبة
متثيل املرأة اىل
 %30يف مراكز اتخاذ
القرارات مثل الربملان
والحكومة والبلدية
ستكون القرارات اكرث
مساواة ومراعية للنوع
االجتامعي

•ضعف التواصل مع
املجتمع املحيل
•ليست عضوة يف أي
منظمة مدنية
•مقاومة انشاء لجنة دعم
ومتكني املرأة
•التمييز يف املناصب
القيادية
•ضعف وغياب متكني
املرأة و منارصة
قضاياها ،وهذه تريد
مبادرات من املجتمع
املدين
•العامل االجتامعي يحدد
مجاالت عمل املرأة
•ال وجود لحوافز

•احرتام املجتمع للمرأة
يف املناصب السيادية
•تحرص عىل مشاركة
النساء يف ورش العمل
(امرأة يف كل ورشة
عمل)
•عىل املستوى
الشخيص المتانع من
عمل املرأة املختلط
•املرأة الجسورة
تستطيع ان تتحدى
العامل االجتامعي
•دعم الزوج
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جدول (  ) 2يوضح نتائج تحليل سوات لبيانات عضوة مجلس بلدي باملنطقة الغربية
نقاط القوة

نقاط الضعف

•مستوى تعليمي :
دبلوم معلامت

•كريس واحد متثيل غري
عادل

•فازت بالكوتا  +عدد
املرتشحات 2

•عدد النساء العامالت
بالبلدية  7سيدات
مقابل  30رجل

•رئيسة لجنة االزمات
والطوارئ
•رئيسة لجنة املرأة
واالحتياجات الخاصة

•عضوة يف جمعية
خريية

•البلدية مل توفر أي
فرص تدريبية ألعضاء
املجلس البلدي

•تواصل ممتاز مع
االعضاء
•يتم استشارتها يف كل
القضايا و املوضوعات
داخل املجلس البلدي
ومل تسجل أي تهميش
لها او لرأيها
•التواصل مع املجتمع
املحيل عىل الهاتف
و صفحة خاصة عىل
مواقع التواصل
االجتامعي وتواجد
يومي مبكتبها
وتستقبل الناس حتى
بيتها

•زيادة نسبة الكوتا

•الوضع االمني

•تدريب وتوعية وتأهيل املرأة

•ضعف متثيل النساء

•تخصيص ميزانية لدعم
ومتكني النساء

•منارصة قضايا املرأة

•ضعف الخربة واملعرفة
القانونية والترشيعية
•مل تشرتك يف أي لجنة
من لجان املصالحة أو
الحوار يف أي عمل له
عالقة باملصالحة او
بناء السالم

•عضوة يف لجنة
الدستور

الفرص

التحديات

•الصورة التقليدية ألدوار
املرأة
•العادات والتقاليد التي تقيد
الحرية
•املسؤوليات االجتامعية
واالعباء املنزلية تقييد املرأة
•األزمة االقتصادية
•املكانة الدونية للمرأة
واضطهادها وتقييد حريتها

•ضعف وغياب متكني
املرأة و منارصة
قضاياها
•التنشئة االجتامعية
القامئة عىل التمييز
الجنساين
•عدم وجود دعم مادي
لتمكني املرأة وتأهيلها
يف البلدية
•عدم وجود حوافز
مشجعة ملشاركة
املرأة
•عدم التزام املرأة
مبسئولياتها وأهاملها

•وجود املرأة يف الحكم
املحيل لتدفع باملرأة
اىل األمام
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•اطلعت عىل مسودة
الدستور وتراها منصفة
للمرأة
•توافق عىل نسبة
متثيل املرأة اىل%30
يف مراكز اتخاذ
القرارات مثل الربملان
والحكومة والبلدية
ستكون القرارات اكرث
مساواة ومراعية للنوع
االجتامعي وتراها كافية
حالياً
•التدريب والتطوير من
قبل املعهد الجمهوري
ومكتب دعم املرأة يف
بعثة االمم املتحدة
•دعم الناس رغم ان
أصولها من الرشق
الليبي
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جدول (  ) 3يوضح نتائج تحليل سوات لبيانات عضوة مجلس بلدي باملنطقة الرشقية
نقاط القوة

نقاط الضعف

•مستوى تعليمي
جامعي – ليسانس آداب

•كريس واحد فقط متثيل
غري عادل

•فازت بالكوتا  +عدد 4
مرتشحات

•عدد النساء العامالت
بالبلدية  7سيدات اىل
 52رجل

•عضوة يف منظمة
نسائية
•اطلعت عىل مسودة
الدستور
•معرفة بالقوانني
واالتفاقيات الدولية
•توافق عىل نسبة متثيل
املرأة اىل  30%يف
مراكز اتخاذ القرارات يف
الربملان والبلدية فقط
وتراها مراعية للنوع
االجتامعي
•مشاركة املرأة يف
املصالحة مهمة
جدا ً لبناء االستقرار
املجتمعي
•تشارك يف نشاطات
وبرامج املجتمع
املحيل
•نشاط مدين يهتم
مبرشوع الدستور
ومنارصة قضايا ومتكني
املرأة

•ال ترأس أي لجنة يف
املجلس البلدي
•ضعف التواصل مع كل
االعضاء
•تهميش مشاركتها يف
البلدية وال تدعى لكل
االجتامعات وال تشارك
يف صنع القرار وال يؤخذ
رأيها يف أي موضوع

الفرص

التحديات

•زيادة نسبة الكوتا

•ارشاك النساء

•االحزاب تدعم املرأة

•قوانني لصالح االحوال
الشخصية للمرأة

•املحاصصة القبلية
•زيادة الهياكل االدارية التي
تقودها النساء
•التدريب والتطوير
•منارصة قضايا املرأة
•تغيري الصورة النمطية للمرأة

•ضعف املعرفة
القانونية والترشيعية
وباالتفاقيات
واملعاهدات الدولية
•مل تشرتك يف أي لجنة
من لجان املصالحة
أو الحوار  ،ومل تدعى
ألي نشاط له عالقة
باملصالحة
•التمييز يف املناصب
القيادية
•قلة وضعف تأهيل
النساء
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•دستور منصف للمرأة
•املوروث الثقايف
•التفكري الذكوري املستعيل
عىل قدرات املرأة
•عدم القدرة عىل املشاركات
الخارجية

•النساء اصبحن يقدن
السيارات وأكرث حرية يف
الحركة

•ضعف وغياب متكني
املرأة و منارصة
قضاياها

•دعم القبيلة.
•دعم الزوج ومساعدتها
يف االلتزامات االرسية

•ال وجود أي اسرتاتيجية
للتدريب بالبلدية
•ال وجود لحوافز تشجيعة

جدول (  ) 4يوضح نتائج تحليل سوات لبيانات عضوة مجلس بلدي باملنطقة الرشقية
نقاط القوة

نقاط الضعف

•مستوى تعليمي
جامعي

•كريس واحد فقط

•الكوتا

•عدد النساء العامالت
بالبلدية  3سيدات اىل
 25رجل

•مشاركة املرأة يف
االنتخابات

•فازت بالكوتا  +عدد 2
مرتشحات
•رئيسة لجنة الشؤون
االجتامعية وعضو متابع
لشؤون القطاعات
•عضوة يف جمعية
نسائية
•تواصل جيد مع اعضاء
املجتمع البلدي
•تواصل مع املجتمع
املحيل واملشاركة يف
النشاطات املحلية
•اطلعت عىل مسودة
الدستور

•ضعف املعرفة
القانونية والترشيعية
•ال يوجد انصاف للمرأة
يف مرشوع الدستور
•ال وجود لالئحة داخلية
تحدد العمل الداخيل
وتسيريه
•تهميش جزيئ
ملشاركتها حيث ال تدعى
لكل االجتامعات  ،وان
هناك اجتامعات تعقد
يف بيوت بعض االعضاء
ويف املساء

الفرص

•االحزاب
•دعم القبيلة
•تغيري النظرة النمطية
للمرأة وفرص أكرب للعمل
السيايس
•تدريب و منارصة
•انشاء صندوق لشكاوى
ومشكالت الناس يف
املجتمع املحيل

•توافق عىل ان نسبة
متثيل املرأة اىل%30
يف مراكز اتخاذ القرارات
يف البلدية والربملان
مراعية للنوع االجتامعي
وتراها كافية مبدئياً
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التحديات
•سيطرة التفكري الذكوري
واحتكار الرجال للمناصب
القيادية
•العادات والتقاليد
•تطوير املرأة الريفية

•وجود منارصة لتمكني
وقضايا املرأة

•مل توفر البلدية تدريبات
وورش عمل للنساء

•االختالط يف املناطق
الريفية غري مستهجن

•مل تشرتك يف أي لجنة
من لجان املصالحة أو
الحوار يف أي عمل له
عالقة باملصالحة او بناء
السالم
•وجود متييز يف
املناصب القيادية
•املجلس يبعد عن
املنطقة ب25كم مام
يعيق التواصل وعمل
النساء بالبلدية
•ال وجود ألية حوافز
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جدول (  ) 5يوضح نتائج تحليل سوات لبيانات عضوة مجلس بلدي باملنطقة الجنوبية
نقاط القوة
•مستوى تعليمي :
دبلوم عايل
•فازت بالكوتا  +عدد 3
مرتشحات
•رئيسة ملف التعليم
وشؤون املرأة والشباب
•مشاركة املرأة بالحكم
املحيل يساعد عىل
توفري احتياجات النساء
وايصال اصواتهن
وتواجدهن يف مراكز
صنع القرار
•عضوة باالتحاد النسايئ
بالجنوب الليبي
•توافق عىل نسبة متثيل
املرأة  %30يف البلدية
فقط ستكون القرارات
اكرث مساواة ومراعية
للنوع االجتامعي

نقاط الضعف
•الكوتا ضعيفة جدا حيث
تحصلت نساء عىل
أصوات أكرب من التي
حصل عليها الرجال يف
انتخابات البلدية ومل
يفزن بسبب املقعد
الواحد
•عدد النساء العامالت
بالبلدية سيدة واحدة مع
 4رجال
•ال تؤيد الكوتا يف مراكز
صنع القرار(الربملان
والحكومة)
•ال وجود لحوافز
تشجيعية للمرأة يف
املجلس البلدي ويف
املناصب القيادية

الفرص
•زيادة نسبة متثيل النساء يف
املجالس املحلية
•حق الرتشح وحق االنتخاب
•دعم االحزاب
•برامج االتحاد النسايئ للمرأة
وتأهيلها
•مشاركة املرأة عىل
املستوى الوطني
•الثقة بقدرات املرأة وزيادة
تدريبها
•اقحام املرأة لنفسها يف
ميادين العمل
•العمل حق من حقوق املرأة

•قبيلة ضعيفة

•تواصل مبارش واندماج
مع املجتمع املحيل
واملشاركة يف
النشاطات املحلية
•املشاركة يف لجان
املصالحة للعديد من
الخالفات داخل مدينة
سبها
•أطلعت عىل الدستور
وهو منصف اىل حد ما
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التحديات
•تعديل القوانني إلدماج
مشاركة املرأة يف املجتمع
املحيل
•زيادة متثيل املرأة وخاصة
يف املجالس البلدية
•املجتمع الذكوري يعرقل
متكني املرأة يف املناصب
القيادية
•العادات والتقاليد االجتامعية

•وجود خلفية جيدة
للقوانني واالتفاقيات
الدولية الخاصة باملرأة
•توافق عىل نسبة متثيل
املرأة  %30يف البلدية
فقط ستكون القرارات
اكرث مساواة ومراعية
للنوع االجتامعي
•للمراة الحق يف الرتشح
واالنتخاب
•القوانني والترشيعات
الليبية الخاصة باملراة
جيدة جدا
•تشارك يف برامج
منارصة وتأهيل وتدريب
املرأة كداعمة للنساء
ومشاركة
•املسؤليات االجتامعية
ال تعيق مشاركتي
واالهل يقدمون يل
العون
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جدول ( )6يوضح نتائج تحليل سوات لبيانات عضوة مجلس بلدي باملنطقة الجنوبية
نقاط القوة
•املستوى التعليمي
جامعي – ليسانس
•فازت بالكوتا +منافسة
واحدة

نقاط الضعف
•كريس واحد فقط
•هناك بلديات مل تنتخب
نساء ورفضت الكوتا

الفرص
•زيادة نسبة الكوتا واعطاء
فرصة اكرب
•ان تقام التدريبات داخل
املنطقة التاحة فرصة أكرث
للنساء

•ضعف عدد العامالت
االناث باملجلس البلدي
مقارنة بعدد الذكور

•الحراك املدين والسيايس

•رئيسة ملف الصحة
والتعليم

•تهميش مشاركتها من
قبل بعض االعضاء

•دعم السلم واالمن
االجتامعي

•وجود النساء يف الحكم
املحيل يساعد عىل
إيصال صوت النساء يف
املجتمعات املحافظة،
وهذا يسهل التواصل
مع املجتمع أكرث

•مل تطلع عىل مسودة
الدستور

•منارصة قضايا املرأة

•رئيسة ملف املرأة
والشباب

•تواصل يومي مع
االعضاء واملجتمع
املحيل  ،واملشاركة يف
املحافل ومراقبة سري
االعامل الخدمية
•امل املشاركة مع نساء
اخريات يف املصالحات
االجتامعية بني العائالت
املتخاصمة
•عرفة بالقوانني
واالتفاقيات الدولية
كالسيداو و قرار 1325
واعالن بكني

•اقتصار تواجد املرأة
يف املناصب القيادية
يف التعليم كمديرات
املدارس او رئيسات
قسم التمريض
•ليست مع الكوتا
•غري موافقة عىل نسبة
متثيل  %30للنساء،
وان نسبة  %17كافية
لو هناك كفاءات
•انعدام فرص التدريب
داخل املنطقة
•ضعف مشاركة النساء
يف ورش العمل

التحديات
•نسبة التمثيل للنساء
•كفاءة املرأة وأهليتها
•الفكر الذكوري
•النظرة النمطية للمرأة كزوجة
ومربية لالطفال
•العادات والتقاليد
•املسؤوليات االجتامعية
املرهقة تعيق مشاركة
املرأة

•التدريب والتأهيل السيايس
للمراة

•الوضع االمني

•توعية املرأة سياسياً،
بالدستور ،واحتياجاتها

•مشاركة النساء يف الربامج
التوعوية والتثقفية

•ان يرتكز الدستور
املرتقب عىل االتفاقيات
واملعاهدات الدولية فيام
يخص املرأة
•دعم العائلة الكبرية (نظام
العائالت)
•الربامج التثقفية والتوعوية
واالنشطة التدريبية الخاصة
فقط بالنساء (بدون اختالط)

•معظم فرص التدريب
خارج املنطقة بسبب
صعوبة التنقل والسفر
للنساء
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•تنوع فرص التعليم
ساعد النساء للحصول
عىل مناصب قيادية
متنوعة من غري التعليم
والصحة
•املشاركة مع نساء
اخريات يف املصالحات
االجتامعية بني العائالت
املتخاصمة

•ضعف مشاركة غري
املتزوجات
•انتخابات املؤمتر
الوطنى افرزت مناذج
نسائية غري كفوءة
مام اعطى صورة غري
مشجعة للمشاركة
السياسية للمرأة
•ال وجود ألي حمالت
منارصة لقضايا املرأة

ثانياً  :نتائج التحليل الرباعي للمجموعات البؤرية:
للتعــرف عــى أوضــاع وأمنــاط مشــاركة املــرأة الليبيــة يف اإلدارة املحليــة؛ تــم اســتخدام أداة املجموعــات البؤريــة (مجموعــات
النقــاش) للحصــول عــى بيانــات أكــر عمــق و مالمســة لواقــع مشــاركة املــرأة الليبيــة عــى مســتوى املجتمع املحــي (فرص)،
وكذلــك مواقفهــن واتجاهاتهــن نحــو مشــاركة املــرأة عــى املســتويني املحــي والوطنــي (تحديــات).
وتــم اســتخدام منــوذج التحليــل الرباعــي « »SWOATللبيانــات املتحصــل عليهــا مــن مجموعــات ،و تــم تصنيــف النتائــج حســب
التوزيــع الجغــرايف لتشــمل:
 01املنطقــة الغربيــة  :بلديتــي طرابلــس املركــز وحــي األندلس(مجموعــة بؤريــة) ،وبلديتــي ســوق الجمعــة و ســواين بــن يــادم
(مجموعــة بؤرية)
 02املنطقة الرشقية :بلدية بنغازي (مجموعة بؤرية) ،وبلدية املرج (مجموعة بؤرية)

 03املنطقة الجنوبية  :بلدية سبها (مجموعة بؤرية) ،وبلديتي البوانيس والشاطئ (مجموعة بؤرية)
فيــا يــي نســتعرض نتائــج التحليــل الرباعــي للمجموعــات البؤريــة املســتهدفة ،بحيــث يتضمــن ذلــك نقــاط القــوة والضعــف
ملشــاركتهن ،والفــرص املتاحــة ،وكذلــك التحديــات التــي تواجــه هــذه املشــاركة.
 01مشاركة املرأة عىل املستوى املحيل والوطني حسب موقف واتجاه عينة املجموعة الغربية :
يتناول هذا الجانب طرح وتحليل نتائج املجموعات البؤرية للنقاش و التي متت يف املنطقة الغربية وتشمل :
مجموعــة نقــاش طرابلــس املركــز وحــي األندلــس ،و مجموعــة نقــاش ســوق الجمعــة و ســواين بــن يــادم ،و بلــغ عــدد النســاء
املشــاركات يف كل مجموعــة ( )7ســيدات .وميكــن اســتعراض أهــم النتائــج كالتــايل :
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 1.1مواطن القوة يف مشاركة املرأة :
أكــدت بعــض النســاء املشــاركات يف مجموعــات النقــاش من الغربية عــى أن هناك العديد من االيجابيات يف املشــاركة
املحليــة ،و مــن خــال اســتعراض الجــدول (  )1وكذلــك الجــدول ( )2اللذيــن يتضمنــان مخرجــات التحليــل الرباعــي SWOAT
ملجموعتــي النقــاش باملنطقــة الغربيــة ،نالحــظ ان هنــاك اتجــاه قــوي لــدى النســاء املشــاركات يف مجموعــات النقــاش
مــن بلديتــي طرابلــس وســوق الجمعــة عــى أن هنــاك العديــد مــن االيجابيــات يف املشــاركة املحليــة للمــرأة الليبيــة،
مثــل تطــور مشــاركة املــرأة بعــد تغيــر  ،2011وان املجالــس البلديــة تجربــة جديــدة يف ليبيــا اتاحــت الفرصــة ملشــاركة
املــرأة ،وان هنــاك مرشــحني رجــال للمجلــس البلــدي قدمــوا يف حمالتهــم االنتخابيــة برامــج لدعــم ومتكــن النســاء ،كــا
أكــد بعضهــن عــى رغبــة بعــض العاملــن بالبلديــات يف تطويــر املجتمــع وتنميــة املــرأة وتطويرهــا ،وان هنــاك زمــاء
يف العمــل يقدمــون للمواطــن الخدمــات املمكــن تقدميهــا يف ظــل اإلمكانيــات املتاحــة ،واشــارت بعضهــن اىل ان
هنــاك تواصــل جيــد اىل حــد مــا مــع املجلــس البلــدي مــن خــال مقــر البلديــة ،أو صفحتهــم عــى الفيســبوك ،واكــدت
احــدى الســيدات عــى تطــور أهميــة دور االخصائيــة االجتامعيــة يف البلديــة ،وتقديــر أكــر لدورهــا يف العمــل البلــدي،
واصبــح هنــاك قبــول مجتمعــي ومؤســي ألهميــة تحويــل االرس املحتاجــة اىل منتجــة ،و كذلــك مشــاركة أغلبهــن يف
مبــادرات و أعــال تطوعيــة ،وال تختلــف مــا اشــارت اليــه هــذه املجموعــة عنــا اشــارت اليــه مجموعــة بلديتــي ســوق
الجمعــة وســواين بــن يــادم يف نقــاط القــوة الــواردة يف التحيــل الرباعــي ملشــاركة املــرأة ،فأكــدن ان هنــاك تغــر يف
موقــف املجتمعــي نحــو عمــل املــرأة ،وخاصــة نحــو بعــض الوظائــف املســتهجنة اجتامعيــا مثــل وظيفــة الســكرترية،
وان العمــل اصبــح مصــدر دخــل مهــم للنســاء ،واشــارت احدهــن اىل ان العمــل مهــم لبنــاء عالقــات اجتامعيــة جديــدة ،و
يتيــح فــرص بنــاء عالقــات اجتامعيــة جديــدة ،وعــن التواصــل مــع املجلــس البلــدي أكــدن عــى انــه ال توجــد صعوبــة يف
التواصــل مــع املجلــس البلــدي ،وان هــذا التواصــل يكــون مبــارشا ً يف مقــر البلديــة ،وغــر مبــارش عــن طريــق صفحــة
البلديــة عــى الفيســبوك .
 1.2نقاط الضعف يف مشاركة املرأة :
أشــارت بعــض النســاء املشــاركات يف مجموعتــي النقــاش للمنطقــة الغربيــة عــى أن هنــاك بعــض الجوانــب الســلبية
التــي توثــر عــى مشــاركة املــرأة ،فأكــدت مجموعتــي النقــاش يف املنطقــة الغربيــة عــى اســتمرار تــدين مكانــة املــرأة
برغــم املشــاركة الضعيفــة ،و تــدين نســبة متثيــل النســاء يف املجالــس املحليــة غــر عادلــة ،وكذلــك ضعــف املشــاركة
يف انتخابــات املجلــس البلــدي ،وبــررت ذلــك بعــض الســيدات املشــاركات بــأن هــذا الضعــف كان بســبب التجربــة
الســيئة النتخابــات املؤمتــر الوطنــي ،واشــارت بعــض الســيدات يف مجموعــة طرابلــس املركــز و حــي االندلــس اىل ان
هنــاك بعــض اعضــاء املجالــس البلديــة مل يلتزمــوا بربامــج دعــم ومتكــن النســاء التــي قدموهــا يف حمالتهــم االنتخابيــة،
رمبــا بســبب عــدم وجــود وصــف وظيفــي والئحــة داخليــة لبعــض البلديــات كــا اكــدت أحــدى املشــاركات يف مجموعــة
ســوق الجمعــة وســواين بــن يــادم.
واكــدت النســاء يف مجموعــة طرابلــس املركــز وحــي االندلــس اســتمرار االقتنــاع بعــدم قــدرة املــرأة عــى النجــاح يف
عملهــا دون مســاعدة الرجــال ،و عــدم تقبــل فكــرة أن املــرأة قــادرة عــى االنجــاز وتقديــم األفضــل وأكــدت عــى ذلــك أيضـاً
املشــاركات يف مجموعــة ســوق الجمعــة وســواين بــن يــادم  ،مــا ادى اىل متييــز نوعــي يف مجــال العمــل امليــداين
للبلديــة تجــاه العضــوات واملوظفــات بالبلديــة ،وأكــدن ايضــاً يف نفــس املجموعــة عــى ان هنــاك محاربــة للمــرأة
ومحاولــة إعاقــة مشــاركتها بتشــويه الســمعة ،وكذلــك عــدم دعــم النســاء لبعضهــن البعــض ،واشــارت املشــاركات اىل
ان هنالــك متييــز يف فــرص التدريــب يف آماكــن العمــل ،وان هنــاك إحبــاط تتعــرض لــه املــرأة بســبب محــاوالت التقليــل
مــن مجهودهــا ان هــذا بســبب التنشــئة االجتامعيــة القامئــة عــى التمييــز الجنســاين  ،وان مهــام املــرأة حســب طبيعــة
املجتمــع هــو خدمــة بيتهــا مؤكــدات عــى ان صــور التمييــز تبــدأ مــن املنــزل عندمــا مييــز األهــل بــن البنــات والصبيــان
،كــا اكــدت بعضهــن يف مجموعــة طرابلــس املركــز وحــي االندلــس عــى ان هنــاك رفــض ألن تكــون مديــرة العمــل
ســيدة مــن قبــل بعــض الرجــال ،و اســتغالل ملجهــودات النســاء لصالــح املــدراء او الزمــاء الرجــال انعــدام املســؤولية
األخالقيــة يف أماكــن العمــل ،كــا ان هنــاك مامطلــة و تأخــر يف انهــاء معامــات النســاء عــى عكــس معامــات الرجــال،
معظــم النســاء املشــاركات يف مجموعــات النقــاش مــن بلديــة ســوق الجمعــة وســواين بــن يــادم أكــدن عــى أن املســاواة
بــن الجنســن غــر مكفولــة يف ليبيــا ،وادلــت بعــض املشــاركات يف نفــس املجموعــة عــى أن الوســاطة واملحســوبية
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اداة لقضــاء االشــغال يف بعــض املجالــس البلديــة ،كــا اشــارت بعضهــن اىل ان حرمــان املــرأة العاملــة تحــرم يف كثــر
مــن الحــاالت مــن مرتبهــا مــن قبــل الــزوج أو األهــل ،كــا ان املــرأة العاملــة أكــر تعرض ـاً للعنــف (داخــل البيــت وخارجــه)،
وحســب وجهــة نظــر بعــض الســيدات ان املــرأة العاملــة لهــا قــدرة عــى مواجهــة العنــف أكــر مــن املــرأة الغــر عاملــة إذا
تعرضــت لــه ،وعــن صــور العنــف فهــي كثــرة منهــا (جســدي ومعنــوي) ،كــا ان هنــاك انعــدام لألمــن الشــخيص النتشــار
الخطــف والقتــل والتنكيــل بالجثــث ،و مــع هــذا فــأن بعضهــن أكــدن عــى أن العنــف النفــي أو اللفظــي أكــر تأثــرا ً مــن
العنــف املــادي .
واجــاالً أكــدت النســاء املشــاركات يف مجموعتــي النقــاش باملنطقــة الغربيــة عــى ان هنــاك ضعــف للمشــاركة
املدنيــة والسياســية (خاصــة الحزبيــة ) للمــرأة ،والخــوف مــن النشــاط املــدين الحــزيب ،واوعــزت بعــض الســيدات ذلــك
اىل ســببني :األول هــو اســتهجان املجتمــع النخــراط املــرأة يف العمــل الســيايس ،والثــاين بســبب عــدم وضــوح رؤيــة
االحــزاب ،وقصــور اســراتيجياتها  ،كــا هنــاك اســتياء كبــر لتوجــه بعــض املنظــات املدنيــة للعمــل الســيايس  ،ضعــف
اداء معظــم منظــات املجتمــع املــدين ،وان مــن اســباب ضعــف مشــاركة مؤسســات املجتمــع املــدين هــو نــذرة
الدعــم املــادي مــا أدى اىل توقــف نشــاطات الكثــر مــن تلــك املؤسســات .
مــن نقــاط الضعــف ايضـاً ان املشــاركات يف كلتــا املجموعتــن لديهــن افتقــار يف املعرفــة القانونيــة فهــن مل يطلعــن
عــى اتفاقيــة  CEDAWوال عــى اعــان بكــن  ،وكذلــك قــرار  ،1325وال توجــد لديهــن خلفيــة جيــدة عــى مســودة الدســتور،
ايضـاً مل يشــاركن يف لجــان للمصالحــة ،أو بنــاء الســام عــى املســتوى املحــي والوطنــي .
 1.3فرص تعزيز مشاركة املرأة :
شــددت جميــع النســاء املشــاركات يف مجموعــات النقــاش يف املنطقــة الغربيــة عــى رضورة رفــع نســبة متثيــل النســاء،
وتخصيــص كوتــا اداريــة ،إعطــاء املــرأة كافــة الحقــوق واالمتيــازات (متثيــل – مواقــع قــرار -فــرص عمــل وتدريــب) ،و اتفقــن
جميع ـاً عــى أهميــة املشــاركة يف لجــان املصالحــة ويف الحــوار الوطنــي وبنــاء الســام حيــث أكــدت النســاء مــن بلديــة
طرابلــس املركــز وحــي االندلــس انــه يجــب العمــل عــى تأســيس ووضــع ركائــز العمــل البلــدي املحــي ،الدراســات
والتخطيــط االســراتيجي و وضــع خطــة وطنيــة للنهــوض باملــرأة تتضمــن تعديــل و تفعيــل القوانــن التــي مــن شــأنها
ضــان حقــوق املــرأة ،و متكــن املــرأة اقتصادي ـاً.
أكــدت النســاء املشــاركات يف مجموعــة بلديتــي ســوق الجمعــة وســواين بــن يــادم عــى رضورة توفــر كافــة أنــواع
التدريبــات للمــرأة والتأهيــل ،والتوعيــة املجتمعيــة ،وتوفــر ســبل املشــاركة مثــل املواصــات العامــة ،و أن تعطــى لهــا
كافــة الحقــوق واالمتيــازات التــي تعطــى للرجــل حيــت أن هنــاك بعــض الوظائــف املتاحــة عندمــا يتقــدم لهــا رجــل وامــرأة
يتــم اختيــار الرجــل عــى الرغــم مــن أن مــن املمكــن أن تكــون مؤهــات وخــرة املــرأة أفضــل ،وكذلــك تقديــم الدعــم
النفــي واملعنــوي للمــرأة ،و توفــر األمــان والحاميــة لهــا عنــد تعرضهــا للعنــف ،وإعطائهــا املجــال والفرصــة إلثبــات
نفســها مــن أجــل أن يتقبلهــا املجتمــع ،واكــدت النســاء يف مجموعــة بلديتــي ســوق الجمعــة وســواين بــن يــادم عــى
رضورة توعيــة وتأهيــل النســاء فكريـاً مــن اجــل وضــع الثقــة يف املــرأة واالقتنــاع بأنــه بإمكانهــا العمــل وتقديــم األفضــل،
واهميــة اســتغالل الوســائل االعالميــة يف تغيــر الصــورة النمطيــة للمــرأة .
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 1.4تحديات مشاركة املرأة :
بالنظــر اىل الجدولــن ( )1و ( )2ميكــن تلخيــص التحديــات التــي تواجــه النســاء يف عمليــة املشــاركة حســب وجهــة نظــر
النســاء بالبلديــات الغربيــة:
الفوىض وانعدام األمن والعنف وعدم استقرار الدولة ومؤسساتها .
بيئة عمل تتعهد باملسؤولية االخالقية اآلمنة للنساء.
ضعف املشاركة املدنية السياسية.
التمكني االقتصادي للمرأة وتحويل االرسة املحتاجة اىل ارسة منتجة.
الصورة النمطية للمرأة وتدين مكانتها  ،وعدم اعطاء الفرصة للمرأة لتقلد املناصب القيادية.
التمييــز النوعــي الســائد يف املجتمــع الــذي يعيــق اســتفادة النســاء مــن الخدمــات وفــرص العمــل واملناصــب
االداريــة العليــا .
عدم تكافؤ عالقات القوة داخل األرسة  ،و املسؤليات االرسية والضغوطات االجتامعية .
عقــدة النقــص لــدى املــرأة و تــدين تقديــر النســاء ودعمهــم لبعــض و افتقــاد القــدوة والنــاذج القياديــة النســائية
الناجحــة.
تنوع التعليم وفرص الحصول عليه.
املعرفة بالحقوق القانونية  ،والترشيعة يف مجال حقوق النساء.
املساواة وفق الرشيعة اإلسالمية.
دعم مؤسسات املجتمع املدين.
ارشاك املرأة يف لجان املصالحة والحوار املجتمعي.
جدول ( )7يوضح نتائج التحليل الرباعي سوات للمجموعة البؤرية (املنطقة الغربية  /بلديتي طرابلس املركز وحي األندلس)
نقاط القوة
•تطور مشاركة املرأة بعد
تغيري 2011
•مرشحني رجال للمجلس
البلدي قدموا يف
حمالتهم االنتخابية
برامج لدعم ومتكني
النساء
•املجالس البلدية تجربة
جديدة يف ليبيا
•رغبة العاملني بالبلدية
يف تطوير املجتمع
وتنمية املرأة وتطويرها

نقاط الضعف
•نسبة متثيل النساء يف
املجالس املحلية غري
عادلة
•ضعف املشاركة يف
انتخابات املجلس
البلدي
•اثر تجربة انتخابات
املؤمتر الوطني واداءه
عىل انتخابات املجالس
البلدية
•مل يلتزم بعض اعضاء
املجالس البلدية بربامج
دعم ومتكني النساء
التي قدموها يف
حمالتهم االنتخابية

الفرص
•رفع نسبة متثيل النساء
•تخصيص كوتا ادارية
•تأسيس ووضع ركائز العمل
البلدي املحيل
•الدراسات والتخطيط
االسرتاتيجي ووضع خطة
وطنية للنهوض باملرأة
•تعديل و تفعيل القوانني
التي من شأنها ضامن
حقوق املرأة
•توفري األمان والحامية لها
عند تعرضها للعنف
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التحديات
•الفوىض وانعدام األمن
والعنف
•الصورة النمطية للمرأة
•عقدة النقص لدى املرأة
•التمييز النوعي السائد يف
املجتمع
•عدم تكافؤ عالقات القوة
داخل األرسة
•املسؤوليات األرسية
•نقص التعليم وعدم كفايته

•تعاون الزمالء يف العمل
عىل أن مينحوا للمواطن
الخدمات املمكن
تقدميها يف ظل
اإلمكانيات املتاحة
•تواصل جيد اىل حد ما
مع املجلس البلدي
من خالل مقر البلدية
و صفحتهم عىل
الفيسبوك
• أهمية دور االخصائية
االجتامعية يف البلدية
وتقدير دورها
•قبول املجتمع ألهمية
تحويل االرس املحتاجة
اىل منتجة
•املشاركة يف مبادرات
وأعامل تطوعية

•عدم اطالعهن عىل
اتفاقية  CEDAWوال
عىل اعالن بكني ،
وكذلك قرار 1325

•توفري الدعم النفيس
واملعنوي للمرأة

•افتقاد الخربة يف الشؤون
العامة

•متكني املرأة اقتصاديا

•عدم االطالع عىل
مسودة الدستور

•التنمية املجتمعية  :توعية
وارشاد وتأهيل

•عدم معرفة املرأة بحقوقها
القانونية والدستورية

•املكانة الدونية للمرأة

•طبيعة العمل والتخصص
يقلل من الصعوبات

•التمييز لنوعي يف مجال
العمل امليداين للبلدية

•افتقاد القدوة والنامذج
القيادية النسائية الناجحة
•تدين تقدير النساء ودعمهم
لبعض
•الدين والرشيعة متنع من
االختالط

•التأخري واملامطلة يف
انهاء معامالت النساء
عىل عكس الرجال

•بيئة عمل تتعهد باملسؤولية
االخالقية اآلمنة للنساء

•استغالل مجهود
النساء لصالح املدراء
او الزمالء الرجال انعدام
املسؤولية األخالقية
يف أماكن العمل

•املساواة وفق الرشيعة
اإلسالمية
•تحويل االرسة املحتاجة اىل
ارسة منتجة

•عدم االقتناع بقدرة
املرأة عىل النجاح يف
عملها دون مساعدة
الرجال
•العمل امليداين البلدي
حكر عىل الرجال
•تغيب بعض موظفي
املجلس البلدي
•عدم املشاركة يف لجان
املصالحة وبناء السالم
عىل املستوى املحيل
والوطني
•ضعف املشاركة
املدنية السياسية
(خاصة الحزبية )
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•عنف موجه للمرأة :
(جسدي ومعنوي –اداري)
وانعدام األمن الشخيص
(خطف وقتل وتنكيل
بالجثث)
•حرمان املرأة العاملة من
مرتبها
•املرأة العاملة أكرث تعرضاً
للعنف (خارج البيت
وداخله)

جدول (  ) 8نتائج التحليل الرباعي سوات للمجموعة البؤرية (املنطقة الغربية  /بلديتي سوق الجمعة و سواين بن ادم)
نقاط القوة

نقاط الضعف

•تغري املوقف نحو
عمل املرأة  ،وخاصة
نحو بعض الوظائف
املستهجنة اجتامعيا
مثل وظيفة السكرترية

•متثيل النساء مل يكن
عادل

•تخصيص كوتا يف املناصب
اإلدارية

•عدم اطالعهن عىل
اتفاقية  CEDAWوال
عىل اعالن بكني ،
وكذلك قرار 1325

•إعطاء املرأة كافة الحقوق
واالمتيازات (متثيل – مواقع
قرار -فرص عمل وتدريب)

•العمل اصبح مصدر
دخل مهم للنساء
•العمل مهم لبناء
عالقات اجتامعية جديدة
•دعم مدراء العمل
للموظفات
•العمل يتيح بناء عالقات
اجتامعية جديدة

•عدم املشاركة يف لجان
املصالحة وبناء السالم
عىل املستوى املحيل
والوطني
•وبناء السالم
•مهام املرأة حسب
طبيعة املجتمع هو
خدمة بيتها
•اإلحباط التي تتعرض له
املرأة ومحاولة التقليل
من مجهودها

الفرص

•تقديم الدعم املادي
واملعنوي
•وضع الثقة يف املرأة
واالقتناع أنه بإمكانها العمل
وتقديم األفضل
•التواصل والتفاعل من خالل
جميع وسائل اإلعالم
•التدريب والتطوير والتأهيل
للمرأة  ،والتوعية املجتمعية
•اإلميان بأهمية مشاركة
املرأة يف لجان املصالحة

38

التحديات
•استقرار الدولة ومؤسساتها
•النظرة الدونية للمرأة  ،وعدم
إعطاء الفرصة للمرأة لتقلد
املناصب القيادية
•التمييز النوعي يف الحصول
عىل الخدمات وفرص العمل
واملناصب االدارية العليا
•ندرة دعم مؤسسات
املجتمع املدين
•ضعف املشاركة املدنية
السياسية
•املسؤليات والضغوطات
االجتامعية
•تعزيز املشاركة السياسية
للمرأة

•اىل حد كبري التوجد
صعوبة يف التواصل
مع املجلس البلدي
(التواصل مبارش يف مقر
البلدية وغري مبارش عن
طريق صفحة البلدية عىل
الفيسبوك)

•عدم تقبل فكرة أن املرأة
قادرة عىل االنجاز وتقديم
األفضل

•توفري مواصالت عامة
مخصصة للنساء

•محاربة املرأة ومحاولة
إعاقة مشاركتها

•ارشاك املرأة يف لجان
املصالحة والحوار
املجتمعي
•التمكني االقتصادي للمرأة

•التنشئة االجتامعية القامئة
عىل التمييز الجنساين
•عزوف البعض عن
التصويت واملشاركة يف
االنتخابات البلدية
•اثر تجربة انتخابات املؤمتر
الوطني واداءه عىل
انتخابات املجالس البلدية
•الوساطة واملحسوبية اداة
لقضاء االشغال يف بعض
املجالس البلدية
•ال يوجد وصف وظيفي
والئحة داخلية لبعض
البلديات
•التمييز يف فرص التدريب
يف آماكن العمل
•ضعف املشاركة املدنية
السياسية (خاصة الحزبية )
•الخوف من النشاط
املدين الحزيب
لعدم وضوح األفكار
واالسرتاتيجيات
•ضعف اداء منظامت
املجتمع املدين
•وتوجه املنظامت املدنية
للعمل السيايس
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 02مشاركة املرأة عىل املستوى املحيل والوطني حسب موقف واتجاه عينة املجموعة الرشقية :
يتناول هذا الجانب من التقرير طرح وتحليل نتائج املجموعات البؤرية للنقاش ،و التي متت يف املنطقة الرشقية
ببلديتي بنغازي واملرج ،كان عدد النساء املشاركات يف مجموعة بنغازي ( )8سيدات ،و( )5سيدات من بلدية املرج،
وميكن استعراض أهم النتائج كالتايل :
 2.1مواطن القوة يف مشاركة املرأة :
تعتــر تجربــة االنتخابــات البلديــة جديــدة نســبيا يف ليبيــا بعــد التغيــر الســيايس ،حيــث فتحــت أفاقـاً جديــدة نحــو تعزيــز
قيــم العدالــة االجتامعيــة واملســاواة ،ويف هــذا االطــار تؤكــد النســاء املشــاركات يف مجموعــات النقــاش مــن مدينــة
بنغــازي عــى زيــادة مشــاركة النســاء مــن  2011ايل غايــة  ،2013واهــم أســباب املشــاركة املدنيــة تتبلــور أساسـاً يف
الرغبــة يف التغيــر واإلميــان بأنــه عمــل حقيقــي وشــجاع ملســاندة الحكومــة ،واكــدن عــى اكتســابهن معــارف يفتخــرن
بهــا ،حيــث منــا اتجــاه عــام لقبــول عمــل املــرأة يف كافــة املؤسســات يف املجتمــع ،كــا أكــدت بعــض املشــاركات
عــى أن صــور التهميــش لعملهــن كانــت محــدودة وأرشن إىل مســاندة بعــض الزمــاء الرجــال اليهــن ،كــا تشــر
نتائــج املجموعــات البؤريــة ملدينــة بنغــازي إىل أن هنــاك وعــي ودرايــة لهــذه املجموعــة بالعديــد مــن االتفاقيــات
الدوليــة ومنهــا –الســيداو  CEDAWوإعــان بكــن  1995وقــرار مجلــس األمــن رقــم  1325املــرأة والســام واألمــن.
كــا كانــت هنــاك جوانــب جيــدة يف املشــاركة املدنيــة يف مدينــة بنغــازي ،حيــث شــاركت بعــض املفــردات يف
العينــة بتقديــم الدعــم لصناديــق اإلســعافات األوليــة يف بدايــة أحــداث  ،2011و مســاعدة النازحــن ،والتعــاون مــع
الهــال األحمــر وحركــة الكشــافة  ،ايضـاً شــاركت بعــض الســيدات يف لجــان املصالحــة وبنــاء الســام عــى املســتوى
املحــي والوطنــي وعــى ســبيل املثــال عــى املســتوى املحــي كانــت هنــاك مشــاركات لحــل النــزاع بــن مرصاتــة
و تاورغــاء و املصالحــة يف املنطقــة الوســطى و الزلــن يعملــن عــى هــذا امللــف مــع منظــات اخــرى رشيكــة مــن
املنطقــة الغربيــة ،كــا كانــت هنــاك بعــض املشــاركات مــع لجنــة الحكــاء عــى املســتوى املحــي والوطنــي .
أمــا مواطــن القــوة يف مشــاركة النســاء يف بلديــة املــرج ،فقــد أكــدت املشــاركات عــى مشــاركة النســاء يف
االنتخابــات ،وتــرأس املــرأة للكثــر مــن املراكــز االنتخابيــة ،وان هنــاك قبــول مجتمعــي لــدور املــرأة يف بعــض املهــن
مثــل الخدمــة االجتامعيــة ،وتوفــر الدعــم العائــي للمــرأة ،وتزايــد الوعــي بأهميــة متكــن املــرأة وتطويرهــا ،وان هنــاك
نســاء مــن بلديــة املــرج يتبــوأن مراكــز قياديــة ،وانــه ال توجــد صعوبــة يف التواصــل والتشــبيك مــع املجلــس البلــدي،
كــا ان هنــاك مشــاركات للمــرأة يف لجــان املصالحــة وبنــاء الســلم ،واكــدن عــى ان هنــاك منــارصة لتمكــن النســاء
والتوعيــة بالدســتور والحقــوق.
 2.2نقاط الضعف يف مشاركة املرأة :
وعىل الرغم من حصول النساء عىل بعض املكاسب والدعم ،إال أنه تربز العديد من نقاط الضعف التي تواجه
مشاركة املرأة الليبية؛ حيث أكدت جميع املشاركات من بلديتي بنغازي واملرج عىل أن املساواة بني الجنسني
غري مكفولة يف ليبيا ،وان نسبة متثيل النساء عىل املستوى املحيل والوطني غري عادلة ،وان اهم صور التمييز
الوظيفي ترتكز يف عدم استحقاق اإلضايف يف العمل و ال تتقاىض مثنه يف بعض االدارات ،كام ال تعطي النساء
مثال سيارة عندما تكون مدير إدارة وهذا من حقها ،اشارت بعض السيدات اىل حدوث تالعب يف صناديق االقرتاع
يف انتخابات املجلس البلدي ببنغازي ،وان تجربة االنتخابات الزالت جديدة وخربات خوض النساء فيها ضعيفة
وتحتاج اىل االموال ،بينام أكدت مجموع املرج عىل نزاهة االنتخابات .
ويف هذا السياق تربز إشكالية التمييز النوعي يف الحصول عىل تعليم متنوع حسب وجهة نظر مجموعة املرج،
واكدت بعض النساء يف مجموعة بنغازي إىل أن هناك توجه لتفضيل الرجال عن النساء يف بعض الوظائف،
وعدم مراعاة الدرجات العلمية والخربة للمرأة التي تؤهلها لتويل منصب قيادي؛ حيث يتم تعيني من هو أقل منها
خربة وعلم فقط ألنه رجل ،ومعظم اإلمتيازات الوظيفية للمهن االدارية العليا تكون من نصيب الرجال ،مثل عدم
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املساواة يف فرص الدورات الخارجية ،ناهيك عن التهكم وتشويه صورتها يف حال توليها أي منصب ،باإلضافة
إىل النظرة الدونية للمرأة عىل أنها أقل درجة من الرجل يف العمل ،بل ان املرأة نفسها ال تثق بذاتها و أنها ال تصلح
لتويل أي منصب ،وأشارت بعض املشاركات يف مجموعة املرج لعدم تقبل ا ملجتمع النخراط املرأة يف بعض
املجاالت كاملجال االمنى و العسكري ،كام أشارت بعض السيدات يف مجموعات النقاش إىل اآلثار النفسية
واالقتصادية بسبب التقليص الوظيفي يف قطاع التعليم الذي يضم رشيحة كبرية من النساء العامالت ،كام
اشارت احدة املشاركات يف مجموعة بنغازي اىل ان ظلم ومتييز يف تحديد سن التقاعد للمرأة مقارنة بالرجل.
كــا أكــدت النســاء يف عينــة النقــاش مبدينــة بنغــازي عــى تعــرض املــرأة العاملــة يف ليبيــا العنــف ضدهــا وأهــم
أنــواع العنــف اللفظــي بالشــوارع ،و العنــف الجســدي والتحــرش بالنســاء منتــر بكــرة يف أماكــن العمــل ،كــا أن
العنــف الجســدي بالبيــوت بســبب األوضــاع االقتصاديــة منتــر.
كــا عــرن عــن خوفهــن مــن التعــرض لجميــع أنــواع العنــف ســواء لفظــي أوجســدي مثــل التحــرش وحتــى التهديــد
بالقتــل والتشــويه بســبب النشــاط املــدين ،وال يوجــد مــكان ميكــن إليــه إذا تعرضــت املــرأة للعنــف يف بنغــازي.
 2.3فرص تعزيز مشاركة املرأة :
مــن أهــم فــرص تعزيــز مشــاركة املــرأة حســب وجهــة نظــر املشــاركات مــن بلديــة بنغــازي ان هنــاك رغبــة حقيقيــة يف
التغيــر ،وانــه يجــب وضــع خطــط اســراتيجية لالســتثامر يف الشــباب مــن الجنســن وخلــق فــرص عمــل متســاوية،
أكــدت املشــاركات عــى أهميــة تخصيــص كوتــا للنســاء باملناصــب القياديــة ،و رفــع قــدرات النســاء ليصبحــن
مؤهــات لشــغل املناصــب القياديــة ،وتطويــر امكانياتهــن االداريــة والشــخصية ،ودعــم الثقــة لــدى النســاء بأنهــن
قــدرات عــي الوصــول للمناصــب القياديــة ،ويجــب أن تكــون املســاواة طبــق للقانــون وليــس للرشيعــة اإلســامية
الن الرشيعــة عــي حســب رأي أفــراد العينــة قــد تتشــدد عــي املــرأة .كــا أن القوانــن جيــدة ولكــن يجــب التنفيــذ لهــذه
القوانــن الجميــع ،امــا املشــاركات يف املجموعــة البؤريــة ببلديــة املــرج فــأن فــرص تعزيــز املشــاركة تتوقــف عــى
تغيــر ثقافــة املوظفــن وتوعيتهــم  ،وتغيــر الصــورة النمطيــة للمــرأة ،والعمــل عــى تعزيــز قدراتهــن وتشــجيعهن
عــى املشــاركة و تخصيــص كوتــا اداريــة ،ومســاعدتهن يف الحمــات االنتخابيــة  ،واقرتحــت النســاء يف مجموعــة
املــرج و جــردس العبيــد العديــد مــن الفــرص لتعزيــز مشــاركة النســاء.
 2.4تحديات مشاركة املرأة :
برزت العديد من التحديات ،ولعل أهمها ما أكدت عينة الدراسة مبجموعات النقاش البؤرية مبدينة بنغازي ،حيث
اكدت بعض املشاركات صعوبة التواصل فيام يخص العمل البلدي والتطوعي مع املجلس العسكري الذي تم
تعيينه بديالً عن املجلس البلدي ،ومل يتم التقابل مع الحاكم العسكري رغم محاوالت عدة (يجب أن يكون لديك
معرفة بأحد أعضائه حتى تتمكن من التواصل معهم) .
وفيام ييل أهم التحديات يف مجموعتي املنطقة الرشقية (بنغازي و املرج و جردس العبيد):
التهديدات األمنية,
التمييز النوعي و النظرة الدونية للمرأة,
انعدام فرص التدريب ونقص التمويل,
ثقة املرأة بقدراتها ،ودعم النساء,
منارصة دعم ومتكني املرأة ,
املساواة بني القانون والرشيعة ،وانتشار األفكار الدينية املتطرفة.
الخوف من تشويه السمعة والعنف والنقد السلبي,
املسؤليات والضغوظ االرسية وعدم تكافؤ عالقات القوة داخل األرسة بني الرجل واملرأة .
عدم معرفة املرأة بحقوقها القانونية والدستورية وافتقاد الخربة يف الشؤون العامة,
افتقاد القدوة والنامذج القيادية النسائية الناجحة عىل املستوى املحيل والوطني,
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جدول (  ) 9نتائج التحليل الرباعي سوات للمجموعة البؤرية ( املنطقة الرشقية  /بلدية بنغازي)

نقاط القوة
•املشاركة يف االنتخابات
•زيادة مشاركة املرأة من
 2011ايل غاية 2013
•إحرتام للمرأة بعد الثورة
يف املؤسسات العامة
رغم عدم استمراريته
•كان هناك تواصل جيد
مع املجلس البلدي
السابق (قبل الحاكم
العسكري)

نقاط الضعف
•نسبة متثيل املرأة غري
عادلة
•التالعب يف صناديق
اإلقرتاع
•تعيني حاكم عسكري
بديالً للمجلس البلدي
املنتخب
•
•تغري مستوي املشاركة
بعد  2013بسبب
التضيق األمني

•املشاركة يف املصالحة
وبناء السالم

•تشويه املجتمع املدين
والتشكيك فيه

•املشاركة املدينة
واملبادرات املجتمعية
والتوعية

•عدم وضوح برامج
االحزاب

•حمالت املنارصة
لتمكني النساء
•االطالع عىل االتفاقيات
واملعاهدات الدولية
املعنية باملراة مثل
السيداو وإعالن بكني
 1995و بقرار مجلس
األمن رقم 1325

الفرص

التحديات

•الرغبة يف التغيري

•التهديدات األمنية

•تخصيص كوتا للنساء
باملناصب القيادية

•العنف
•التمييز النوعي

•رفع قدرات النساء و تدريبهن
وتـأهيلهن

•النظرة الدونية للمرأة

•مراكز للنساء املعنفات
وخط ساخن

•انعدام فرص التدريب
ونقص التمويل

•خطط استثامرية ليكون
هناك فرص عمل للشباب
من الجنسني

•ثقة املرأة بقدراتها ،ودعم
النساء
•منارصة متكني املراة
•املساواة بني القانون
والرشيعة
•نقص الخربة واملعرفة

•تراجع االعراف
إالجتامعية التي تدعو
اىل إحرتام املرأة

•الخوف من تشويه السمعة

•التهكم ضد املرأة يف
حال توليها أي منصب
•التقليص الوظيفي
وآثاره النفسية عىل
املرأة ،وهناك ظلم
يف تحديد سن التقاعد
للمرأة مقارنة بالرجل
•النظرة الدونية لبعض
املهن مثل التمريض
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•الرجال ال يسمحون للنساء
بإتخاذ القرارات وال تصلح
لتويل أي منصب باعتبار
انهن أقل درجة من الرجال
•التمييز يف الوظائف
القيادية حتى لو كانت
املرأة مؤهلة تأهيال عالياً
•التمييز النوعي يف
الحصول عىل الخدمات،و
انتشار الوساطة
واملحسوبية
•التمييز ضد النساء غري
املحجبات
•التحرش من قبل مدراء
العمل يف القطاع العام،
واملراة العاملة أكرث عرضة
للعنف
•انتشار العنف اللفظي
بالشوارع
•العنف الجسدي
بالبيوت بسبب األوضاع
االقتصادية السيئة،
وانتشار االكتئاب
•تواجه النساء الناشطات
جميع أنواع العنف اللفظي
والجسدي والتهديد بالقتل
والتشويه
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جدول ( )10نتائج التحليل الرباعي سوات للمجموعة البؤرية ( املنطقة الرشقية  /بلدية املرج و جردس العبيد)

نقاط القوة

نقاط الضعف

•القبول املجتمعي لدور
املرأة يف بعض املهن
مثل الخدمة االجتامعية

•نسبة متثيل النساء يف
املجالس املحلية غري
عادلة

•القبول املجتمعي لعمل
املرأة وتوفر الدعم
العائيل للمرأة العاملة

•التمييز النوعي يف
الحصول عىل تعليم
متنوع

•املشاركة يف االنتخابات

•عدم تقبل املجتمع
النخراط املرأة يف
بعض املجاالت مثل
االمنى و العسكري

•إميان املرأة مبؤهالتها

•ضعف املشاركة يف
األحزاب السياسية

•ترأس املرأة ملراكز
لبعض االنتخاب

•الوعي بأهمية متكني
املرأة وتطويرها
•نزاهة التجربة االنتخابية
•ال توجد صعوبة يف
التواصل مع املجلس
البلدي

•عدم توفر الخربات
الكافية لتويل املناصب
•ضعف املشاركة
املدنية

الفرص

التحديات

•تغيري ثقافة املوظفني
وتوعيتهم

•األفكار الدينية التي انترشت
حديثاً

•توعية املرأة

•التمييز يف الحصول عىل
الخدمة والعمل مقابل
الذكور

•مساعدة النساء عىل التوعية
ألجل إزالة الصورة النمطية
عىل املرأة
•تعديل الترشيعات
•إعادة النظر يف املواضيع
التي تخص املرأة يف
الدستور
•تدريب وبناء قدرات والتطوير
وزيادة الخربة
•تخصيص كوتا يف املناصب
اإلدارية
•توفري مواصالت عامة
مخصصة للنساء

•النظرة الدونية للمرأة
•زيادة الضغوطات وحمالت
التشويه
•املفاهيم الجديدة
والهجامت املتطرفة ضد
املرأة وتأرجح األفكار
•نظرة املجتمع املتدنية
للمرأة
•الصورة النمطية للمرأة
•عدم تكافؤ عالقات القوة
داخل األرسة بني الرجل
واملرأة

•نيل بعض النساء ملراكز
ومناصب قيادية

•تعديل املناهج الدراسية
وإدخال مناهج تنبذ التمييز

•الدعم النسوي لتمكني
النساء

• الرتكيز عىل القيادات
والكفاءات النسائية
واالستفادة منهن لتطوير
املجتمع

•افتقاد الخربة يف الشؤون
العامة

•العمل عىل تعزيز قدرات
املرأة

•عدم معرفة املرأة بحقوقها
القانونية والدستورية

•تشبيك املجلس البلدي
مع املجتمع املدين
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•املسؤوليات األرسية
•نقص التعليم وعدم كفايته

•املشاركة يف لجان
املصالحة وبناء السلم
ومشاركات يف املجتمع
املدين

•مساعدة النساء يف
الحمالت االنتخابية

•افتقاد القدوة والنامذج
القيادية النسائية الناجحة
عىل املستوى املحيل
والوطني

•القيام باملناظرات لتعزيز
قدراتهن وتشجيعهن يف
عملية املشاركة

•الخوف من العنف واالنتقاد

•التوعية بأدوار املرأة

•تغري نظرة املؤسسات
العامة للمرأة
•تطور املجال القانوين
املتعلق باملرأة

•إقامة حمالت للتنديد
بالعنف ضد املرأة
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•تدين تقدير النساء ودعمهم
لبعض
•الدين والرشيعة متنع من
االختالط

 03مشاركة املرأة عىل املستوى املحيل والوطني حسب موقف واتجاه عينة املجموعة الجنوبية:
سيتم يف هذا الجزء من التقرير استعراض نتائج مجموعات النقاش البؤرية يف املنطقة الجنوبية وتشمل بلديتي
الشاطئ والبوانيس ،و كان عدد النساء املشاركات بها  11سيدة ،أما املجموعة البؤرية الثانية يف املنطقة الجنوبية
ببلدية سبها فعددهن  9مشاركات ،و فيام ييل أهم النتائج املتحصل عليها باستخدام التحليل الرباعي:
 3.1مواطن يف القوة يف مشاركة املرأة :
حســب مــا جــاء يف نتائــج التحليــل الرباعــي فــأن االيجابيــات التــي اشــارت اليهــا املشــاركات يف مجموعتــي النقــاش
مــن املنطقــة الجنوبيــة ؛ ان هنــاك دور مهــم وفعــال للنســاء العامــات يف ســلك التعليــم  ،وهــو مشــاركة عظيمــة-
كــا ذكــرت احــدى الســيدات ،يف بنــاء وتأســيس األجيــال ،وعــن العمــل مــع الزمــاء الرجــال تقــول احــدى املشــاركات
مــن بلديــة ســبها « زادت ثقتــي بنفــي وبالطــرف اآلخــر وأصبحــت قــادرة عــى اتخــاد القــرار الصحيــح عــى جميــع
األصعــدة « كــا أن التحــاق النســاء بــورش العمــل والتدريبــات عمــل عــى تطويــر وتنميــة خــرات الســيدات العامــات،
أمــا عــن تجربــة انتخابــات املجلــس البلــدي فقــد شــاركن جميعــا فيهــا؛ وقــد أشــارت الســيدات يف عينــة مجموعــات
النقــاش مــن مدينــة ســبها إىل أن أســباب املشــاركة يف انتخابــات الحكــم املحــي تكمــن يف إعجابهــن بتجربــة
االنتخابــات بغــض النظــر عــن ســلبياتها.
وتكمــن أهــم معايــر االنتخــاب يف الكفــاءة والقــدرة عــى العمــل والخــرات و الوطنيــة والنزاهــة ،بينــا الدوافــع وراء
املشــاركة يف االنتخابــات مــن وجهــة نظــر بعــض النســاء املشــاركات يف مجموعــات النقــاش مــن منطقــة الشــاطئ
والبوانيــس تتمثــل يف الرغبــة يف التغيــر والتطويــر .والبحــث عــن شــخص لديــه هــدف واضــح ورؤيــة واضحــة وليــس
فقــط لكونهــا امــرأة.
كــا أكــدت مجموعــة النقــاش يف بلديــة ســبها الشــاطئ ان النســاء فرضــت نفســها داخــل املجلــس البلــدي حتــى
بالتطــوع ،و وتقديــم التأهيــل و التدريــب ،والتشــبيك بــن املنظــات املدنيــة ،ودعــم االتحــادات النســائية ،وتوعيــة
املــرأة بالدســتور و بالقوانــن الداعمــة لــه ،و العمــل عــى محــو األميــة بــن النســاء ،ايض ـاً مــن االشــياء االيجابيــة ان
معظــم املشــاركات يف مجموعتــي النقــاش بالجنــوب الليبــي يــرون ان هنــاك نــذرة يف التمييــز ضــد النســاء ،وان
هنــاك فــرص للمــرأة  ،وعــدم تعرضهــن للعنــف  ،وان حريــة الــرأي ســاهمت يف دعــم مشــاركة املــرأة بعــد تغيــر
 ،2011كــا ان هنــاك ســيدتني مــن املشــاركات يف بلديــة ســبها هــن عضــوات يف حزبــن سياســيني مختلفــن،
عــى عكــس بلديتــى الشــاطئ و البوانيــس ،كــا أكــدت بعــض النســاء يف كال املجموعتــن عــى انصــاف املســودة
املقرتحــة للدســتور للمــرأة ،كــا انهــن جميع ـاً عــى وعــي وداريــة باالتفاقيــات والقــرارات الدوليــة املتعلقــة بالتمييــز
النوعــي ومكافحتــه .
 3.2نقاط الضعف يف مشاركة املرأة :
واهــم نقــاط الضعــف و املعوقــات التــي تواجــه مشــاركة املــرأة مــن وجهــة نظــر مفــردات العينــة يف املنطقــة
الجنوبيــة هــو حــر املــرأة يف ســلك التعليــم والصحــة بســبب األوضــاع االجتامعيــة التــي تــرى ان التعليــم يالئــم
املــراة وخاصــة اذا كانــت متزوجــة ،وكذلــك اتفقــت اغلــب النســاء املشــاركات عــى ضعــف متثيــل النســاء يف
املجالــس املحليــة ،بينــا قلــة منهــن أكــدن عــى معيــار الكفــاءة فتقــول احدهــن مــن مجموعــة نقــاش البوانيــس
والشــاطئ أنــه « ليــس مــن الــروري وجــود عــدد مــن النســاء ألنــه رمبــا واحــدة بإمكانهــا أن تشــغل شــغل ســتة
ســيدات « ،ولكــن االنتخابــات كــا ادلــت مجموعــة بلديــة ســبها مل تكــن حســب الكفــاءات بــل بحســب ماتقــرره
«املربوعــة» ( * املربوعــة هــي مــكان اجتامعــات الوجهــاء واعيــان القبائــل).
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واكــدت املشــاركات مــن بلديــة ســبها عــى ان هنــاك نظــرة دونيــة للمــرأة وقدراتهــا ،ومحاربتهــا يف تقلــد املناصــب،
و متييــز الرجــل بالــدورات داخــل وخــارج ليبيــا ،وعــدم ثقــة الرجــل بقــدرات املــرأة ،أشــارت الســيدات يف عينــة مجموعــات
النقــاش مــن مدينــة ســبها إىل أن هنــاك واســطة ومحابــاة اىل جانــب التمييــز نوعــي ومتييــز يف الحصــول عــى الخدمــة
والعمــل مقابــل الذكــور حيــث أن غالبيــة النســاء تشــتغل يف قطــاع التعليــم ،تقــول احــدى الســيدات عــن تجربتهــا يف هــذا
األمــر « عنــد التخــرج وتحصــي عــى وظيفــة يف الضــان ثــم رفــض مبــارشة عمــى مــن قبــل أربعــة موظفــن مــن دون
أي ســبب « ،وتقــول اخــرى ان تحملهــا « املســئولية يجــر الرجــل عــى احــرام املــرأة» فكــا اشــارت النســاء اىل انــه يف
كثــر مــن االحيــان تعيــق املــرأة نفســها بســبب عــدم الثقــة يف الــذات ،والخــوف مــن املجتمــع ،كــا اشــارت املشــاركات
مــن بلديــة ســبها اىل ان التفســر الخاطــئ للديــن يعيــق مشــاركة املــرأة ،وااللتزامــات االرسيــة ،ومواقــف بعــض االزواج
الرافضــة ملشــاركة املــرأة والعــادات والتقاليــد الســلبية.
و رغــم إشــارة الســيدات املشــاركات يف مجموعــات النقــاش مــن منطقــة الشــاطئ و البوانيــس تغــر مســتوى املشــاركة
بعــد عــام  2011أال انــه يبــدو جليــا تــدين مســتوى مشــاركتهن املدنيــة والعمــل التطوعــي و العضويــة يف األحــزاب
السياســية ،وذلــك لعــدم توفــر أماكــن لتواجــد األحــزاب وانــه ممنــوع دخــول أي حــزب أو أي انتــاء ســيايس داخــل املــدارس
الحكوميــة يف املنطقــة مــا اعــاق تواصــل النســاء مــع االحــزاب ،كــا مل يتــم الرتكيــز عــى إرشاك املــرأة باألحــزاب بــل
اقتــرت فقــط عــى الرجــال الذيــن بإمكانهــم التواصــل مــع االحــزاب يف مقارهــم مبناطــق ومــدن اخــرى ،كــا أشــارت
بعــض املشــاركات يف نفــس املجموعــة اىل أن هنــاك صعوبــة يف التواصــل مــع املجلــس البلــدي ،كــا أكــدت بعــض
الســيدات يف عينــة مجموعــات النقــاش مــن مدينــة ســبها أن نســبة االلتحــاق باللجــان محــدودة بينــا أكــد الجميــع عــى
املشــاركة املدنيــة عــى جميــع املســتويات .وأهــم أســباب التخــوف مــن املشــاركة يف األحــزاب عــدم وجود قانــون واضح
ينظــم األحــزاب وعــدم املصداقيــة ،وعــن املســاواة بــن الجنســن أشــارت الســيدات يف عينــة مجموعــات النقــاش مــن
مدينــة ســبها ان املســاواة بــن الجنســن غــر مكفولــة نتيجــة للمــوروث الثقــايف الســلبي ،كــا يجــب عــدم ربــط املســاواة
بالديــن وإعطــاء الحــق إنســانيا حيــث أن املجتمــع يــردع املــرأة باســم الدين،كــا أشــارت الســيدات يف عينــة مجموعــات
النقــاش مــن مدينــة ســبها إيل أن هنــاك عنــف معنــوى ولفظــي ،كــا ان انتشــار الســاح والفــوىض يزيــد مــن نســبة
تعــرض املــرأة للعنــف ،كــا أكــدت معظــم النســاء يف عينــة الدراســة مــن منطقــة ســبها أن املــرأة العاملــة ال تتعــرض
للعنــف أكــر مــن غــر العاملــة ،اال ان بعضهــن اعربــوا عــن مخاوهــن يخــاف مــن االعتــداءات الجســدية و الجنســية.
 3.3فرص تعزيز مشاركة املرأة :
أشــارت عينــة النســاء مــن بلديــة ســبها إىل أهميــة توعيــة املــرأة و كذلــك التوعيــة املجتمعية ،وشــددن عــى أن أولية
عمليــة التدريــب ،ثــم العمــل عــى متكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها ،و تخصيــص عــدد أكــر مــن الحقائــب الســيادية
لهــا  ،و تتفــق ايضــاً أغلــب الســيدات املشــاركات يف مجموعــة النقــاش مــن بلديتــي الشــاطئ والبوانيــس عــى
أهميــة التدريــب ،و التوعيــة والتثقيــف ،وبنــاء القــدرات و صقــل املهــارات ،و تخصيــص كوتــا يف املناصــب اإلداريــة،
وتوفــر مواصــات عامــة مخصصــة للنســاء ،وأكــدن عــى أهميــة تفقيــه النســاء بالديــن حتــى تســتطيع محاججــة مــن
يفــر الديــن تفســرا خاطئـاً للحجــر علىهــن ومنعهــن مــن املشــاركة ،وانشــاء اتحــاد نســايئ لتمكــن النســاء ودعمهــن
وتوعيتهــن يف شــتى املجــاالت والتخصصــات.
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 3.4تحديات مشاركة املرأة :
التحديات األمنية (انتشار السالح والفوىض االدارية).
الرصاعات و التوجهات السياسية .
الصورة النمطية للمرأة املوروث الثقايف (العادات والتقاليد ).
املسؤوليات األرسية واملجتمعية وعدم تكافؤ عالقات القوة داخل األرسة بني الرجل واملرأة.
ادماج النساء يف مجاالت تعليمية ومهنية متنوعة.
نقص الخربة يف الشأن العام .
املعرفة الحقوقية والقانونية للمرأة.
افتقاد القدوة والنامذج القيادية النسائية الناجحة عىل املستوى املحيل والوطني.
تدين تقدير النساء لذواتهن ودعمهن لبعضهن البعض .
التفسري الخاطئ للدين.
املساواة بني الرشيعة والقانون.
افتقاد القدوة والنامذج القيادية النسائية الناجحة عىل املستوى املحيل والوطني.
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جدول ( )11نتائج التحليل الرباعي سوات للمجموعة البؤرية ( املنطقة الجنوبية  /بلدية سبها)

نقاط القوة
•مامرسة النساء
لحقوقهن
•خربة يف السلك
التعليمي والرتبية
•املشاركة يف ورش
العمل والدورات
التدريبية
•االستفادة من الخربات
املتنوعة يف مجال
العمل
•عدم وجود متييز يف
القوانني والترشيعات
الوطنية ضد املرأة
•املعرفة بالقوانني
واالتفاقيات الدولية
كالسيداو و قرار 1325
واعالن بكني
•املرأة العاملة اقل
تعرضاً للعنف
•توعية املرأة بحقوقها
•تأسيس شؤون املرأة
يف البلدية
•املشاركة عىل جميع
املستويات يف
األنشطة املدنية

نقاط الضعف
•نسبة متثيل النساء يف
املجالس املحلية غري
عادلة
•التمييز يف الحصول
عىل الخدمة والعمل
مقابل الذكور
•عدم املشاركة بشكل
فعال يف لجان
املصالحة وبناء السالم
•واجبات النساء املطالبة
بها أكرت من حقوق
املستحقة
•عدم ربط املساواة
بالدين وإعطاء الحق
إنسانياً
•قلة التثقيف والتوعية
تحد من املشاركة
الفعالة
•
•سيطرة القبيلة وقصور
اجهزة الدولة

الفرص

التحديات

•التمييز االيجايب للمرأة
-الكوتا

•التحديات االمنية وانتشار
السالح والفوىض

•التحالفات والتشبيك
ودعمها

•الصورة النمطية للمرأة

•املبادرات املجتمعية
والعمل التطوعي

•املوروث الثقايف (العادات
والتقاليد )

•توعية املرأة بالقوانني
الداعمة لها

•عدم تكافؤ عالقات القوة
داخل األرسة بني الرجل
واملرأة

•العمل عىل محو أمية
النساء

•املسؤوليات األرسية
واالجتامعية

•دسرتة حقوق املرأة وتعديل
القوانني

•التنوع يف التعليم واملهن

•التدريب والتأهيل وبناء
قدرات
•توفري مواصالت عامة
مخصصة للنساء

•نقص الخربة يف الشأن العام
•املعرفة الحقوقية والقانونية
للمرأة
•افتقاد القدوة والنامذج
القيادية النسائية الناجحة
عىل املستوى املحيل
والوطني
•الخوف من العنف واالنتقاد

•عدم مصداقية بعض
املرتشحني لالنتخابات

•تدين تقدير النساء ودعمهن
لبعض

•عدم وجود قانون واضح
ينظم األحزاب

•املساواة بني الرشيعة
والقانون
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جدول ( )12نتائج التحليل الرباعي سوات للمجموعة البؤرية ( املنطقة الجنوبية  /بلديتي الشاطئ والبوانيس)

نقاط القوة
•الرغبة يف التغيري و
اإلميان بالحاجة للتطوير
•اإلميان بأهمية مشاركة
املرأة
•نذرة التمييز النوعي
باملنطقة
•الدور الفعال للمرأة
العاملة يف املؤسسات
التعليمية.
•الدور الهام للخدمة
االجتامعية يف املدارس
• املشاركة يف لجان
املصالحة وفض
النزاعات باملنطقة
•فرص العمل مكفولة
وفرص الدراسة بالخارج
لالناث والذكور عىل
السواء
•معرفة ياالتفاقيات
واملعاها الدولية
•اهتامم ومتابعة
ملرشوع الدستور الليبي
واالطالع عىل املسودة
املقرتحة

الفرص

نقاط الضعف

التحديات

•الحفاظ عىل األمن

•التحديات األمنية

•الفرص املهنية مقترصة
عىل مجال التعليم فقط

•تخصيص كوتا يف
املناصب اإلدارية

•الرصاعات و التوجهات
السياسية

•تعديل قوانني

•الصورة النمطية للمرأة

•سلبية املرأة وتدين
خرباتها املهنية

•التدريب والتأهيل وبناء
القدرات

•املسؤوليات األرسية

•صعوبة يف التواصل مع
املجلس البلدي

•دعم ومتكني املرأة

•نسبة متثيل النساء يف
املجالس املحلية غري
عادلة

•قصور يف تنفيذ
مشاريع املجلس
البلدي
•تدين مستوى املشاركة
املدنية والعمل
التطوعي و العضوية
يف األحزاب السياسية
•غياب الرؤية الواضحة
لألحزاب وعدم وجود
آليات الستقطاب
النساء وارشاكهن
•تعرض املرأة للعنف
اللفظي والنفيس

•نقص التعليم وعدم كفايته

•استهداف ربات البيوت

• نقص الخربة يف الشأن
العام

•توفريمواصالت عامة
مخصصة للنساء

•املعرفة الحقوقية والقانونية
للمرأة

•الدورات التدريبية_يف
مجال التوعية الدينية

•افتقاد القدوة والنامذج
القيادية النسائية الناجحة
عىل املستوى املحيل
والوطني

•انشاء منتدى نسايئ
لسيدات األعامل

•الخوف من العنف واالنتقاد

•التخطيط والتواصل

•الرتكيز عىل رشيحة
الشباب/ات اليافعني/ات
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•تدين تقدير النساء ودعمهم
لبعض
•املساواة بني الرشيعة
والقانون

ثالثاً  :نتائج التحليل االحصايئ لبيانات املسح :
للتعــرف عــى االتجــاه العــام نحــو مشــاركة النســاء يف املناصــب القياديــة وصنــع القــرار عــى املســتوى املحــي والوطنــي،
والتحديــات التــي تواجــه هــذه املشــاركة تــم تصميــم واســتخدام اســتبيان لعينــة بلغــت  1000مفــردة ،أهتــم االســتبيان برصــد
مجموعــة مــن املتغــرات الخلفيــة التــي تســهم يف تحديــد معــامل مجتمــع العينــة ،والتعــرف عــى التبايــن بــن األفــراد يف عــدد
مــن الخصائــص واملتغــرات مثــل» النــوع  ،منطقــة البلديــة ،العمــر ،الحالــة الزواجيــة ،املســتوى التعليمــي ،الحالــة الوظيفيــة،
كذلــك مــدى تأثــر بعــض تلــك املتغــرات يف اتجاهــات أفــراد العينــة حــول بعــض القضايا الخاصــة باملــرأة الليبية ،ومشــاركتها
يف الحكــم ،وذلــك يف شــكلها التكــراري البســيط مــع الرســوم البيانيــة التوضيحيــة.
 01خصائص العينة :
 1.1توزيع العينة حسب متغري النوع :
حــرص فريــق التقريــر عــى أن تكــون العينــة موزعــة حســب النــوع ،وذلــك ألهمية نتائــج فــروق البيانات بني الجنســن،
بلغــت نســبة االنــاث املشــاركات يف املســح  %58مقابــل  %42للذكــور  ،والجــدول ( )13يوضح هــذا التوزيع .

العينة الكلية

النوع
التكرارات

النسبة

الذكور

420

42%

اإلناث

580

58%

املجموع

1000

100%

جدول (  )13يوضح توزيع عينة املسح حسب متغري النوع

ذكور

اناث

شكل ( )1توزيع عينة املسح حسب متغري النوع
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 1.2توزيع عينة املسح عىل البلديات حسب األقاليم الجغرافية الثالث(غرب – رشق – غرب)
بلغــت عــدد البلديــات التــي شــارك مواطنوهــا ومواطناتهــا يف املســح  75بلديــة موزعــة عــى االقاليــم الجغرافيــة
الثالثــة  :الغربيــة ،والرشقيــة ،والجنوبيــة ،مــع االشــارة اىل ان الظــروف األمنيــة التــي تعيشــها البــاد قــد حــددت
املســاحات الجغرافيــة التــي غطاهــا االســتبيان .
العينة الكلية

البلديات
التكرارات

النسبة

املنطقة الغربية

654

65%

املنطقة الرشقية

210

21%

املنطقة الجنوبية

136

14%

1000

100%

املجموع

جدول (  )14يوضح توزيع عينة املسح عىل البلديات حسب األقاليم

الجــدول ( )14يبــن توزيــع العينــة حســب البلديــات عــى مســتوى ليبيــا ،حيــث تــم تصنيــف البلديــات حســب التوزيــع
الجغــرايف لالقاليــم الثــاث املتعــارف عليهــا وهــي الغربيــة والرشقيــة والجنوبيــة ،وقــد بلغــت نســبة عينــة املنطقــة
الغربيــة أعــى نســبة وهــي  %65بينــا انخفضــت اىل  %21يف املنطقــة الرشقيــة ،ومل تتعــد نســبة  %14يف
املنطقــة الجنوبيــة .
وتجــدر االشــارة هنــا اىل أن هــذا التوزيــع قــد تحكــم فيــه الوضــع األمنــي يف كل مــن املنطقــة الرشقيــة والجنوبيــة مــا
ســاهم يف انخفــاض نســبة العينــة املشــاركة مقارنــة باملنطقــة الغربية .

املنطقة الجنوبية

املنطقة الرشقية

املنطقة الغربية

شكل ( )2توزيع عينة املسح حسب متغري البلديات
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 1.3توزيع عينة املسح حسب متغري النوع و األقاليم الجغرافية الثالث(غرب – رشق – غرب)
حــرص فريــق التقريــر عــى أن تكــون العينــة موزعــة عــى كال الجنســن حســب املناطــق (الغربيــة -الرشقيــة – الجنوبيــة)
األمــر الــذي يســاعد عــى القيــام بإجــراء بعــض املقارنــات فيــا يخــص االتجــاه نحــو مشــاركة املــرأة الليبيــة يف الحكــم
املحيل .
البلديات

الذكور

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

املنطقة الغربية

258

61%

396

68%

654

65%

املنطقة الرشقية

83

20%

127

22%

210

21%

املنطقة الجنوبية

79

19%

57

10%

136

14%

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

املجموع

جدول ( )15توزيع عينة املسح حسب النوع عىل األقاليم الثالث

مــن جــدول ( )15الــذي يعــرض توزيــع مفــردات العينــة حســب البلديــات نالحــظ ان املشــاركون /ات يف العينــة مــن
املنطقــة الغربيــة قــد ســجلوا أعــى نســبة إذ بلغــت  %65مــن إجــايل العينــة ،وســجلت مشــاركة االنــاث يف
املنطقــة الغربيــة ايضـاً أعــى نســبة إذ بلغــت  ،%68يف حــن جــاءت نســبة الذكــور مــن املنطقــة الغربيــة  %61عــى
التــوايل ،يليهــا املنطقــة الرشقيــة فقــد بلغــت نســبة املشــاركون /ات يف العينــة مــا يعــادل  ،%21حيــث بلغــت
نســبة اإلنــاث مقارنــة بالذكــور  %22والذكــور  %20عــى التــوايل ،يف حــن مل تتعــد نســبة املشــاركون /ات مــن
املنطقــة الجنوبيــة عــن  %14مــن إجــايل أفــراد العينــة  ،وقــد ســجل املشــاركون /ات مــن املنطقــة الجنوبيــة أقــل
نســبة مشــاركة وهــي  ،%14و قــد بلغــت نســبة الذكــور ،%19وتعتــر نســبة اإلنــاث مــن املنطقــة الجنوبيــة أقــل نســبة
مشــاركة وهــي  %10فقــط .

املنطقة الجنوبية

املنطقة الرشقية

املنطقة الغربية

اناث

ذكور

شكل ( )3توزيع عينة املسح حسب النوع عىل االقاليم الثالث
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 1.4توزيع عينة املسح حسب متغري العمر :
يالحــظ مــن الجــدول ( )16والشــكل البيــاين ( )4أن الفئــة العمريــة الواقعــة أعامرهــا مابــن ( )32-18ســنة بلغــت أعــى
نســبة إذ بلغــت %56مــن جملــة مجتمــع املســح  ،وســجلت الفئــة العمريــة ( )47 -33نســبة  ،%29مــا يشــر اىل
ان أكــر مــن نصــف العينــة هــم مــن فئــة الشــباب/ات ،يف حــن كانــت نســبة املشــاركني/ات مــن العمــر  48فــا
فــوق نســبة  %14فقــط ،مــا يؤكــد ان العينــة عينــة شــابة بنســبة أكــر مــن . %80

الذكور

العمر

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

32 - 18

181

43%

381

66%

562

56%

47 - 33

148

35%

140

24%

288

29%

 48فام فوق

91

22%

59

10%

150

15%

املجموع

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

جدول رقم ( )16يوضح توزيع عينة املسح حسب النوع عىل متغري العمر

يف الفئــة العمريــة ( )32-18ســنة ســجلت االنــاث املشــاركات يف املســح أعــى نســبة وهــي  ،%66يف حــن
بلغــت نســبة الذكــور  ،%43أمــا الفئــة العمريــة ()47-33ســنة فقــد بلغــت نســبتها مــن مجتمــع العينــة مــا يعــادل
 ،%29وبلغــت نســبة الذكــور فيهــا مــا يعــادل  %35يف حــن كانــت نســبة مشــاركة االنــاث  ،%24ولقــد أخــذت الفئــة
العمريــة ( 48فــا فوق)مــا يعــادل  %15حيــث بلغــت نســبة الذكــور فيهــا  %22مقارنــة باإلنــاث  %10عــى التــوايل .

العمر  48 :فام فوق

العمر 32-18 :

العمر 47-33 :

شكل ( )4توزيع عينة املسح حسب متغري العمر
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 1.5توزيع عينة املسح حسب متغري الحالة الزواجية :
مــن خــال تحليــل بيانــات املســح اتضــح ان  %50مــن العينــة متزوجــون/ات ،وأن نســبة الذكــور املتزوجــن %62
وهــي أعــى مــن نســبة اإلنــاث املتزوجــات  ،%42يف مقابــل ذلــك بلغــت نســبة مــن مل يســبق لهــم الــزواج %45
مــن مجمــل مفــردات العينــة .
الذكور

الحالة اإلجتامعية

العينة الكلية

اإلناث

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

أعزب

152

36%

301

52%

453

45%

متزوج

259

62%

243

42%

502

50%

مطلق

7

2%

29

5%

36

4%

أرمل

2

0.4%

7

1%

9

1%

100.0%

1000

100.0%

التكرارات

املجموع

420

580

100.0%

جدول ( )17يوضح توزيع عينة املسح حسب متغري الحالة الزواجية

ومــن الجــدول رقــم ( )17نالحــظ أن نســبة  %52مــن االنــاث كــن عزبــاوات ،أمــا نســبة الذكــور العــزاب فكانــت %36
مــن مجمــل أفــراد العينــة ،يف حــن مل تتعــد نســبة املطلقــن واألرامــل عــن .%5

أرمل

متزوج

مطلق
ذكور

اناث

شكل ( )5توزيع عينة املسح حسب متغري الحالة االجتامعية
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أعزب

 1.6توزيع عينة املسح حسب متغري املستوى التعليمي
يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )18انخفــاض نســبة املتعلمــون تعليـاً دون املتوســط يف عينــة املســح والتــي تشــمل
املتعلمــن تعليـاً ابتدائيـاً وإعداديـاً وحتــى مــن يقــرأ او يكتــب إذ بلغــت  % 1فقــط وذلــك يشــر اىل ان هنــاك ارتفــاع
ملمــوس يف نســبة التعليــم اجــاالً يف املجتمــع الليبــي وانخفــاض نســبة األميــة بدرجــة كبــرة جــدا ً.

الذكور

املستوى التعليمي

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

تعليم دون املتوسط*

5

1%

10

2%

15

1%

تعليم متوسط**

91

22%

86

15%

177

18%

تعليم عال ***

324

77%

484

83%

808

81%

املجموع

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

جدول ( )18يوضح توزيع عينة املسح حسب متغري املستوى التعليمي

* تعليم دون املتوسط يضم ( :من يقرأ ويكتب فقط واملتعلمون تعليامً ابتدائياً وإعدادياً )
** التعليم متوسط يضم  (:املتعلمون تعليامً ثانويا وتعليامً متوسطاً باإلضافة إىل معهد إعداد املعلمني )
***التعليم العايل يضم  ( :املتعلمون عىل تعليم معهد العايل وتعليامً جامعياً وما فوق الجامعي

ويف مقابــل ذلــك بلغــت نســبة املتعلمــن تعليـاً متوســطاً  ،%18يف حــن زادت نســبة املتعلمــن تعليـاً عــا ٍل
 %81مــن مجمــل أفــراد مجتمــع الدراســة ،أي ان العينــة متعلمــة تعليــم متوســط اىل عــايل بنســبة  ،%99والشــكل
البيــاين اآليت رقــم ( )6يبــن ذلــك .

تعليم عال

تعليم متوسط
اناث

تعليم دون املتوسط
ذكور

شكل ( )6توزيع عينة املسح حسب متغري املستوى التعليمي
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 1.7وزيع عينة املسح حسب متغري الحالة الوظيفية :
يالحــظ مــن الجــدول ( )19والشــكل املرفــق بــه ان نســبة العاملــن اقتصاديــاً بلغــت  %57مــن إجــايل مفــردات
العينــة ،و أن نســبة الذكــور العاملــون أعــى مــن نســبة اإلنــاث ،حيــث بلغــت لــدى الذكــور  ،%70وعنــد اإلنــاث ،%48
و يف الوقــت الــذي بلغــت فيــه نســبة غــر العاملــن اقتصاديــا مــا يعــادل  %28مــن مجمــل العينــة.

الذكور

الوظيفة

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

295

70%

277

48%

572

57%

ال تعمل

79

19%

201

35%

280

28%

تبحث عن عمل

46

11%

102

17%

148

15%

املجموع

420

580

100.0%

1000

100.0%

تعمل

100.0%

جدول ( )19يوضح توزيع عينة املسح حسب متغري الحالة الوظيفية

ونالحــظ هنــا أن نســبة اإلنــاث غــر العامــات اقتصاديــا أعــى مــن الذكــور غــر العاملــن اقتصاديــا حيــث بلغــت %35
لــدى اإلنــاث و  %19لــدى الذكــور مــن مجمــل أفــراد العينــة ،يف حــن مل تتعــد نســبة الباحثــن عــن عمــل  %15مــن
إجــايل مفــردات الدراســة.

تبحث عن عمل

تعمل

ال تعمل

شكل ( )7يوضح توزيع عينة املسح حسب متغري الحالة الوظيفية
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 02مشاركة املرأة الليبية عىل املستوي املحيل والوطني حسب مواقف واتجاهات عينة املسح
 2.1املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية :
بالنســبة للعينــة الكليــة تبــن مــن خــال الشــكل البيــاين ( )8أن مــا يزيــد عــن نصــف العينــة بنســبة  %1فقــط ،قــد
شــاركوا يف العمليــة االنتخابيــة للمجالــس البلديــة ،كــا ان نســبة املشــاركة عنــد الذكــور تزيــد عــن نســبة مشــاركة
االنــاث ب .%10

ال

نعم

شكل ( )8يوضح توزيع بيانات العينة الكلية حسب املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية

 2.1.1توزيع بيانات عينة املسح عن املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية حسب متغري النوع:
اظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات ان متغــر النــوع ليــس لــه ارتبــاط واضــح باملشــاركة او عدمهــا ،فأجــاالً املشــاركة مل
تكــن يف املســتوى املطلــوب ،وهــذا مــا ســجلته احصــاءات اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات فأجــايل املســجلني يف
ســجل الناخبــن بلــغ مليــون وثالمثئــة الــف ناخــب/ة ،ســبعمئة الــف عــدد املســجلني الذكــور ،و ســتمئة الــف عــدد
املســجالت االنــاث ،وهــذه النســبة ال تختلــف كثــرا عــن نتائــج هــذا التقريــر ،حيــث بلغــت نســبة الرجــال املشــاركون
يف االنتخابــات  %57يف عينــة الذكــور ،ومل تتعــد نســبة النســاء  %74يف عينــة النســاء لوحدهــا .
الذكور

اإلجابة

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

نعم

240

57%

274

47%

514

51%

ال

180

43%

306

53%

486

49%

املجموع

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

جدول( )20يوضح توزيع بيانات عينة املسح عن املشاركة يف انتخابات املجالس البلدیة
حسب النوع
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كــا يالحــظ مــن بيانــات الجــدول ( )20أن نســبة اإلنــاث الــايئ مل يشــاركن يف العمليــة االنتخابيــة للمجالــس البلديــة
أعــى مــن نســبة الذكــور حيــث بلغــت  %53لــدى اإلنــاث ،و %43لــدى الذكــور مــن مجمــل أفــراد العينــة الكليــة.
 2.1.2توزيع بيانات عينة املسح عن املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية حسب متغري البلديات :
مــن خــال توزيــع بيانــات املشــاركة حســب البلديــات (الغربيــة  ،الرشقيــة ،الجنوبيــة) حســب الجــدول ( )21والشــكل
البيــاين ( )9أتضــح ان أكــر نســبة مشــاركة عــى مســتوى البلديــات كانــت لعينــة املنطقــة الجنوبيــة وبنســبة ،%68
تليهــا املنطقــة الرشقيــة وبنســبة بلغــت  ،%56يف حــن مل تتجــاوز نســبة املشــاركة لعينــة املنطقــة الغربيــة النصــف
إذ بلغــت نســبة  %46فقــط .
اإلجابة

املنطقة الغربية
التكرارات

النسبة

املنطقة الرشقية
التكرارات

املنطقة الجنوبية

النسبة

التكرارات

النسبة

العينة الكلية
التكرارات

النسبة

نعم

304

%46

117

%56

93

%68

514

%51

ال

350

%54

93

%44

43

%32

486

%49

%100

210

%100

136

%100

1000

%100

املجموع

654

جدول ( ) 21يوضح توزيع بيانات املشاركة يف انتخابات املجالس البلدیة حسب متغري
البلدیات

نســب هــذه املشــاركة قريبــة جــدا مــن نتائــج املجموعــات البؤريــة ،حيــث بــررت النســاء املشــاركات يف مجموعــات
النقــاش ذلــك بــأن مخرجــات انتخابــات  2012للمؤمتــر الوطنــي كانــت لهــا تأثــر ســلبي عــن تجربــة االنتخابــات ،اىل
جانــب اســباب اخــرى (انظــر نتائــج املجموعــات البؤريــة ) .

املنطقة الجنوبية

املنطقة الرشقية
نعم

املنطقة الغربية

ال

شكل ( )9يوضح توزيع بيانات املشاركة يف العملية االنتخابية حسب البلديات
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 2.2متثيل املرأة يف املجالس البلدية :
اقتــرت حصــة النســاء يف املجالــس البلديــة عــى مقعــد واحــد مخصــص مقابــل ســتة مقاعــد لالنتخــاب العــام
حســب مــا قــرره قانــون ( ،)59وحيــث ان النســاء مل تضمــن الفــوز عــى املقعــد العــام؛ فتنافســن عــى مقعــد املــرأة
فقــط وبنســب قليلــة عــى مســتوى كل بلديــات ،ومــن خــال دراســة الحالــة مــع عضــوات مــن املجالــس البلديــة
وجدنــا ان املنافســات عــى مقعــد املــرأة مل تتعــد نســبتهن مــن 1اىل  4مرتشــحة فقــط ،وحســب املعلومــات فــإن
هنــاك مــن فــازت باملقعــد بــدون أن تكــون هنــاك أي منافســة لهــا.

ال أعرف

مريض

غري مريض

شكل ( )10يوضح توزيع بيانات رضا العينة الكلية عن متثيل املرأة يف املجالس البلدية

مــن بيانــات الشــكل البيــاين ( )10اتضــح أن أقــل مــن نصــف العينــة الكليــة عــن رضاهــم لتمثيــل املــرأة يف املجالس
البلديــة اذ بلغــت نســبة ( )%49فقــط %37 ،غــر راضيــة عــن نســبة متثيــل املــرأة يف الحكــم املحــي ،بينــا ()%14
مل تعــر عــن موقفهــا .
 2.2.1توزيع بيانات رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املجالس البلدية حسب متغري النوع:
تبــن مــن خــال الجــدول ( )22أن نســبة رضــا عينــة الذكــور عــن حصــة النســاء يف املجالــس البلديــة بلغــت  %50أي
نصــف عينــة الرجــال املشــاركني يف املســح ،وهــي نســبة ال تزيــد اال بنســبة  %1بالنســبة للنســاء املشــاركات يف
املســح.
الذكور

اإلجابة

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

مريض

211

50%

281

49%

492

49%

غري مريض

146

35%

223

38%

369

37%

ال أعرف

63

15%

76

13%

139

14%

املجموع

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

جدول ( )22يوضح توزيع بيانات رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املجالس البلدية
حسب النوع
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ان االتجــاه نحــو متثيــل النســاء وأهميــة مشــاركتهن يف الحكــم املحــى ال تختلــف فيــه االنــاث عــن الذكــور ،وهــذا
مــا يؤكــد انهــا مســألة مجتمعيــة يشــارك فيهــا الجميــع (ذكــورا ً وانــاث) وال يتحمــل فيهــا الرجــال لوحدهــم كامــل
املســئولية ،كــا يالحــظ مــن الشــكل ( )10ان نســبة  %15مــن الذكــور مل تحــدد درجــة رضاهــا عــن متثيــل املــرأة يف
املجالــس البلديــة ،يف حــن يلغــت نســبة االنــاث الــايئ مل تحــدد موقفهــا . %13

ال أعرف

غري مريض
اناث

مريض

ذكور

شكل ( )11يوضح توزيع بيانات رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املجالس البلدية
حسب النوع

 2.2.2توزيع رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املجالس البلدية حسب متغري البلديات:
أظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات ان أعــى درجــة رضــا عــن متثيــل مشــاركة املــرأة يف الحكــم املحــى قــد ســجلت
لصالــح بلديــات املنطقــة الجنوبيــة بنســبة  %73مقارنــة ببلديــات املنطقتــن الغربيــة والرشقيــة ،حيــث تقاربــت
درجــة الرضــا لبلديــات كال املنطقتــن مــا بــن  %47لبلديــات املنطقــة الغربيــة اىل  %40لبلديــات املنطقــة
الرشقيــة عــى التــوايل.
اإلجابة

املنطقة الغربية

املنطقة الرشقية
التكرارات

املنطقة الجنوبية

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

%40

99

%73

492

%49

31

%23

369

%37

%4

139

%14

%100

1000

%100

التكرارات

النسبة

مريض

309

%47

84

غري مريض

236

%36

102

%49

غري مريض

109

%17

24

%11

6

654

%100

210

%100

136

املجموع

العينة الكلية

جدول ( )23يوضح توزيع بيانات رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املجالس البلدية
حسب البلديات

كــا يالحــظ مــن جــدول ( )23أن بلديــات املنطقــة الرشقيــة قــد ســجلت أكــر نســبة عــدم رضــا عــن درجــة متثيــل املــرأة
وبنســبة قاربــت نصــف عينتهــا ،%49يف حــن مل تتعــد نســبة مل يجيبــوا عــن الســؤال للعينــة الكليــة  ،%14بلغــت
نســبتها عــن بلديــات املنطقــة الغربيــة  %17و  %11لبلديــات املنطقــة الرشقيــة ،وفقــط  %4لبلديــات املنطقــة
الجنوبيــة.
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املنطقة الجنوبية

املنطقة الرشقية
مريض

غري مريض

املنطقة الغربية
ال أعرف

شكل ( )12يوضح توزيع بيانات رضا عينة املسح عن متثيل املرأة باملجالس البلدية حسب
البلديات

 2.3املشاركة السياسية للمرأة خالل الخمس سنوات املاضية :
الشــكل البيــاين ( )13يوضــح لنــا مــدى موقــف العينــة الكليــة مــن املشــاركة السياســية للمــرأة خالل الخمس ســنوات
املاضيــة ،حيــث اعــرب اقــل مــن نصــف العينــة عــن موافقتهــم عــى انــه هنــاك تحســن يف املشــاركة السياســية
للمــرأة وبنســبة  ،%49يف حــن نجــد ان  %15هــي نســبة كال مــن الغــر موافقــن عــى حــدوث تحســن يف تلــك
املشــاركة ،و مــن امتنــع عــن االجابــة .

ال أعرف

موافق

غري موافق

شكل ( )13توزيع بيانات رضا العينة الكلية عن املشاركة السياسية للمرأة خالل الخمس السنوات
املاضية
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 2.3.1توزيع رضا عينة املسح عن املشاركة السياسية للمرأة (خالل الخمس سنوات ) حسب متغري النوع:
الذكور

اإلجابة

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

تحسن

199

47%

289

50%

488

49%

مل يتحسن

200

48%

248

43%

448

45%

ال أعرف

21

5%

43

7%

64

6%

املجموع

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

جدول ( )24يوضح توزيع بيانات رضا عينة املسح عن املشاركة السياسية للمرأة يف الخمس
السنوات املاضية حسب متغري النوع

مــن الجــدول الســابق ( )24يالحــظ تقــارب نســب موافقــة عينــة االنــاث و عينــة الذكــور عــى ان هنــاك تحســناً
للمشــاركة السياســية للمــرأة خــال الخمــس ســنوات األخــرة  ،حيــث بلغــت نســبة االنــاث  ،50ونســبة  %47للذكــور،
كــا تبــن مــن خــال عــرض نتائــج التحليــل ان نســبة مــن مل يعــر عــن موقفــه كانــت  %13تجمــع االنــاث والذكــور.
 2.3.2توزيع بيانات رضا عينة املسح عن املشاركة السياسية للمرأة خالل الخمس سنوات املاضية حسب متغري
البلديات:

املنطقة الغربية

اإلجابة

املنطقة الرشقية

املنطقة الجنوبية

العينة الكلية

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

تحسن

345

%53

100

%48

43

%32

488

%49

مل يتحسن

262

%40

99

%47

87

%64

448

%45

47

%7

11

%5

6

%4

64

%6

654

%100

210

%100

136

%100

1000

%100

ال أعرف
املجموع

جدول ( )25توزيع بيانات رضا عينة املسح عن املشاركة السياسية للمرأة خالل الخمس سنوات املاضية
حسب متغري البلديات

يالحــظ مــن الجــدول ( )25والشــكل البيــاين ( )14ان بلديــات املنطقــة الغربيــة قــد ســجلت أعــى نســبة موافقــة عــى
تحســن مشــاركة املــرأة خــال الســنوات الخمــس األخــرة  ،%53وتليهــا بلديــات املنطقــة الرشقيــة إذ بلغــت نســبة
موافقتهــم  ،%48يف حــن نجــد ان بلديــات املنطقــة الجنوبيــة ال تــرى ان هنــاك تحســن يف املشــاركة السياســية
للمــرأة بنســبة تجــاوزت نصــف العينــة .%64

63

املنطقة الجنوبية

املنطقة الرشقية
موافق

غري موافق

املنطقة الغربية
ال أعرف

شكل ( )14توزيع بيانات رضا عينة املسح عن املشاركة السياسية للمرأة خالل الخمس
سنوات املاضيةحسب البلديات

 2.4حق املرأة يف تقلد مناصب قيادية يف الدولة عىل املستوى الوطني:
مــن الشــكل البيــاين (  )15يتضــح أن نســبة  %84مــن العينــة الكليــة توافــق وتؤكــد عــى حــق املــرأة يف تقلــد
مناصــب قياديــة يف الدولــة عــى املســتوى الوطنــي ،بينــا نســبة  %16فقــط تضــم الغــر موافقــن عــى ان تتقلــد
املــرأة مناصــب قياديــة ،وهــذا يــدل عــى ان هنــاك اتجــاه ايجــايب كبرينحــو هــذا الحــق وبصفــة عامــة دون تخصيــص
ملناصــب محــددة .

ال أعرف

غري موافق

موافق

شكل ( )15يبني توزيع بيانات اتجاه العينة الكلية حول حق املرأة يف تقلد
مناصب قيادية

64

 2.4.1توزيع بيانات اتجاه العينة حول حق املرأة يف تقلد مناصب قیادیة حسب متغري النوع:
مــن الجــدول ( )26يتضــح ان هنــاك اتجــاه ايجــايب اىل حــد كبــر نحــو موافقــة ورضــا كال العينتــان الذكــور واالنــاث عــى
انــه مــن حــق املــرأة ان تتــوىل مناصــب قياديــة وبــدون تخصيــص .
اإلجابة

الذكور

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

موافق

313

75%

525

91%

838

84%

غري موافق

100

24%

46

8%

146

15%

7

1%

9

1%

16

1%

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

ال أعرف
املجموع

جدول ( ) 26يوضح توزيع بيانات اتجاه عينة املسح حول حق املرأة يف تقلد مناصب قیادیة حسب متغري النوع

حيــث وافقــت نســبة كبــرة مــن عينــة االنــاث بلغــت  %91عــى انــه مــن حــق املــرأة تــويل مناصــب قياديــة  ،بينــا
وصلــت نســبة موافقــة الذكــور عــى نفــس الحــق اىل  ،%75وهــذا اتجــاه ايجــايب اىل حــد كبــر .
 2.4.2توزيع اتجاه عينة املسح نحو حق املرأة يف تقلد مناصب قیادیة حسب متغري البلديات :
دلــت نتائــج تحليــل البيانــات ،كــا يف الجــدول ( )27عــى ان بلديــات املنطقــة الجنوبيــة وبلديــات املنطقــة الرشقيــة
قــد ســجلتا اعــى نســبة موافقــة عــى حــق املــرأة يف تقلــد مناصــب قياديــة وبنســبة مئويــة وصلــت اىل %89
للجنوبيــة  ،وتليهــا عــى التــوايل بلديــات املنطقــة الرشقيــة وبنســبة  ، %87يف حــن مل تبتعــد نســبة موافقــة
بلديــات املنطقــة الغربيــة عنهــا كثــرا ً فســجلت نســبة . %82

املنطقة الغربية

اإلجابة

املنطقة الرشقية

املنطقة الجنوبية

العينة الكلية

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

موافق

536

%82

181

%87

121

%89

838

%84

غري موافق

108

%17

24

%11

14

%10

146

%14

ال أعرف

10

%1

5

%2

1

%1

16

%2

654

%100

210

%100

136

%100

1000

%100

املجموع

جدول ( )27يوضح توزيع بيانات اتجاه عينة املسح نحو حق املرأة يف تقلد مناصب قیادیة حسب متغري البلديات
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عنــد تأمــل الرســم البيــاين لتوزيــع اتجاهــات العينــة نحــو تقلــد املــرأة ملناصــب قياديــة يف الدولــة ان هنــاك اتجــاه
ايجــايب كبــر نحــو مشــاركة املــرأة يف مراكــز صنــع القــرار عــى املســتوى الوطنــي .

املنطقة الجنوبية

املنطقة الرشقية
موافق

غري موافق

املنطقة الغربية
ال أعرف

شكل ( )16يبني توزيع بيانات اتجاه عينة املسح نحو حق املرأة يف تقلد مناصب قيادية يف
الدولة حسب متغري البلديات

 2.5متثيل املرأة يف املناصب القيادية عىل املستوى الوطني :
املــرأة الليبيــة ال تختلــف كثــرا ً عــن املــرأة العربيــة اجــاالً يف تــدين نســبة متثيلهــا يف املناصــب القياديــة ،وحــر
تواجدهــا يف مناصــب ذات تخصصــات محــددة مثــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة ،ومنــذ  2011فــان نصيــب املــراة
يف الحكومــات املتعاقبــة مل يتجــاوز الــوزارة الواحــدة اىل الوزارتــن فقــط ،امــا نســبة متثيلهــا يف املؤمتــر الوطنــي
فكانــت ،%16.5وبلغــت نســبة متثيلهــا يف الربملــان  ،%16أمــا الهيئــة التأسيســية للصياغــة الدســتور فلــم تتعــد
نســبة  ،%6بســؤال عينــة املســح عــن ان كان متثيــل املــرأة الليبيــة يف املناصــب القياديــة كافي ـاً وعــادالً ،أكــدت
نســبة  %44بانهــا غــر عادلــة وليســت بكافيــة ،يف حــن تــرى نســبة  %49ان هــذا التمثيــل غــر عــادل أنظــر الشــكل
البيــاين (. )17

ال أعرف

عادلة

غري عادلة

شكل ()17يبني توزيع بيانات درجة رضا العينة الكلية عن مشاركة املرأة يف تويل املناصب القيادية
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 2.5.1توزيع رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املناصب القيادية عىل املستوى الوطني حسب متغري النوع
مبشــاهدة توزيــع الفروقــات بــن الذكــور واالنــاث كــا يف الجــدول ( )28يتضــح ان نســبة  %47مــن االنــاث تــرى ان
متثيــل املــرأة عــادل وكايف وهــي اعــى مــن نســبة الذكــور الذيــن يــرون ان هــذا التمثيــل غــر عــادل وبنســبة وصلــت
اىل نســبة  %54عــى مســتوى عينــة الذكــور .

الذكور

اإلجابة

العينة الكلية

اإلناث

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

متثيل عادل

168

40%

272

47%

440

44%

متثيل غري عادل

226

54%

267

46%

493

49%

26

6%

41

7%

67

7%

420

100.0%

580

100.0%

1000

100.0%

ال أعرف

املجموع

جدول ( )28يوضح توزيع بيانات رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املناصب القيادية حسب متغري النوع

 2.5.2توزيع رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املناصب القيادية عىل املستوى الوطني حسب متغري البلديات:
تبــن مــن خــال الجــدول ( )29الــذي يبــن توزيــع بيانــات املســح الــواردة حســب البلديــات ان املشــاركني/ات يف
املســح مــن بلديــات املنطقــة الجنوبيــة هــم/ن أكــر انحيــازا ً للمــرأة ولحقهــا يف التمثيــل العــادل اذ بلغــت نســبة عــدم
الرضــا عــن هــذا التمثيــل املتــدين اىل n%70عــى مســتوى الجنــوب .

اإلجابة

املنطقة الغربية

املنطقة الرشقية

املنطقة الجنوبية

العينة الكلية

FRQ

PERC

FRQ

PERC

FRQ

PERC

FRQ

PERC

عادل

307

%47

96

%46

37

%27

440

%44

غري عادل

296

%45

102

%49

95

%70

493

%49

ال أعرف

51

%8

12

%5

4

%3

67

%7

654

%100

210

%100

136

%100

1000

%100

املجموع

جدول ( )29توزيع بيانات رضا عينة املسح عن متثيل املرأة يف املناصب القيادية حسب متغري البلديات
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امــا بلديــات املنطقــة الرشقيــة فقــد بلغــت نســبة عــدم الرضــا عــن متثيــل املــرأة يف املناصــب القياديــة  %49عــى
مســتوى بلديــات الــرق ،وهــذه النســبة ال تبتعــد كثــرا ً عــن نتائــج تحليــل بيانــات املنطقــة الغربيــة والتــي ســجلت
نســبة  %45عــى مســتوى البلديــات الغربيــة .

املنطقة الرشقية

املنطقة الجنوبية
غري عادل

املنطقة الغربية
ال أعرف

عادل

شكل ( )18يبني توزيع بيانات رضا العينة عن مشاركة املرأة يف تويل مناصب قيادية عىل
املستوى الوطني حسب البلديات

 03املحددات والعوائق الثقافية واالجتامعية ملشاركة املرأة حسب عينة املسح :
 3.1االتجاه املجتمعي نحو حق املرأة يف املشاركة :
 3.1.1توزيع بيانات اتجاه عينة املسح نحو حق املرأة يف املشاركة حسب متغري النوع:
الذكور

الفقرات

حق املرأة التعليم
بجميع مراحله
للمرأة الحق يف
العمل عىل قدم
املساواة مع الرجل
للمرأة حق يف مزايا
العمل نفسها مثل
الرجل (ساعات
الدوام ،السفر،
التدريب ،العالوات)

اإلناث
ال أعرف

موافق

غري موافق

418

2

99.5%

0.5%

367

52

1

87.4%

12.4%

0.2%

-

العينة الكلية

موافق

غري موافق

ال أعرف

موافق

غري موافق

ال أعرف

575

2

3

993

4

3

99.2%

0.3%

O.5%

99.3%

0.4%

0.3%

514

60

6

881

112

7

89%

10%

1%

88%

11%

1%

314

104

2

512

62

6

826

166

8

75%

24.5%

O.5%

88%

11%

1%

82%

16%

1%

68

للمرأة الحق يف العمل
السيايس عىل قدم
62.2%
املساواة مع الرجل
261

للمرأة الحق يف تويل
وظيفة قاضية
للمرأة الحق يف تويل
منصب وزيرة
للمرأة الحق يف تويل
منصب رئيس دولة

158

1

425

130

25

686

288

26

37.6%

0.2%

73.3%

22,4%

4.3%

68.8%

28.8%

2.6%

138

277

5

338

218

24

476

495

29

33%

66%

1%

58%

38%

4%

48%

49%

3%

339

78

3

541

33

6

880

111

9

81%

18%

1%

93%

6%

1%

88%

11%

1%

63

315

6

266

290

24

32

641

30

15%

84%

1%

46%

50%

4%

9.33%

64%

3%

جدول ( )30توزيع بيانات اتجاه عينة املسح نحو حق املرأة يف املشاركة حسب متغري النوع:

اظهــرت بيانــات العينــة الكليــة كــا جــاء يف الجــدول ( )30أن هنــاك اتجــاه قــوي جــدا ً نحــو حــق املــرأة يف التعليــم
وبجميــع مراحلــه ،وبنســبة عاليــة وصلــت إىل  ،%99.3وقــد بلغــت نســبة اتجــاه الذكــور نحــو حــق التعليــم للمــرأة
 ،%99.5و ســجلت االنــاث نســبة موافقــة قــدرت ب  %99.2عــى التــوايل  ،و ارتفعــت ايضـاً نســبة مــن وافــق عــى
فقــرة « للمــرأة الحــق يف العمــل عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل « حيــث بلغــت نســبتهم  %88مــن اجــايل العينــة
الكليــة ،وارتفعــت قلي ـاً عنــد االنــاث  %89مقابــل  %87.4لعينــة الذكــور.
ســجلت العينــة الكليــة نســبة املوافقــة العاليــة قــدرت ب %88عــن فقــرة «مــن حــق املــرأة يف تــويل منصــب وزيــرة«،
وارتفعــت درجــة اتجــاه االنــاث عــن الذكــور حيــث بلغــت نســبة االنــاث  %39وســجل الذكــور نســبة  ،%81وتليهــا يف
درجــة املوافقــة فقــرة « :للمــرأة الحــق يف مزايــا العمــل نفســها مثــل الرجــل (ســاعات الــدوام -الســفر -التدريــب-
العــاوات)» فبلغــت نســبة موافقــة العينــة الكليــة  %82مــن إجــايل العينــة ،تحصــت فيهــا اإلنــاث عــى نســبة
موافقــة بلغــت  ،%88أمــا نســبة موافقــة الذكــور عــى هــذا الحــق فبلغــت نســبة .%75
بلغــت نســبة مــن يوافــق عــى فقــرة « للمــرأة الحــق يف العمــل الســيايس عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل « %68.8
مــن اجــايل العينــة الكليــة ،و ارتفعــت نســبة موافقــة اإلنــاث اىل  ،%73.3عــن نســبة موافقــة الذكــور . %62.2
بالرغــم مــن النســب العاليــة للعينــة الكليــة وللعينــات الفرعيــة (ذكــور وانــاث) ملوقفهــا مــن تــوىل املــرأة مناصــب
قياديــة اال ان هنــاك اتجــاه ضعيــف جــدا ً مقارنــة بباقــي النتائــج نحــو حــق املــرأة يف ان تكــون قاضيــة  ،حيــث مل تتعــدى
نســبة موافقــة العينــة الكليــة نســبة  %48عــى الفقــرة القائلــة  « :للمــرأة الحــق يف تــويل منصــب قــايض « كــا ان
الرجــال أكــر رفضـاً لتــوىل املــرأة وظيفــة القاضيــة بنســبة  ،%66أمــا النســاء فوافقــت عــى هــذه الفقــرة وبنســبة
 %58فقــط .
انخفضــت كثــرا ً تلــك النســب العاليــة التــى توافــق عــى حــق املــرأة فيــل التعليــم ويف العمــل الســيايس ،وحتــى
تــويل منصــب وزيــرة عندمــا تعلــق األمــر بوظيفــة قاضيــة  ،حيــث بلغــت نســبة موافقــة العينــة الكليــة عــى فقــرة
«مــن حــق املــرأة تــوىل وظيفــة قــايض « فقــط  %33بالنســبة للعينــة الكليــة ،وتنخفــض اىل نســبة  %15عنــد عينــة
الذكــور ،أمــا االنــاث فقــد بلغــت نســبة موافقتهــن عــى هــذه الوظيفــة  %46فقــط .
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 3.1.2توزيع بيانات اتجاه عينة املسح نحو حق املرأة يف املشاركة حسب متغري البلديات:
تبــن مــن خــال عــرض نتائــج الجــداول التكراريــة والنســب املئويــة للبيانــات الخاصــة باتجاهــات عينــة املســح نحــو
بعــض الحقــوق الخاصــة باملــرأة عــى مســتوى البلديــات املشــاركة يف املســح ،أن عينتــي املنطقــة الرشقيــة
والجنوبيــة توافــق بنســبة  %100عــى حــق املــرأة يف التعليــم بجميــع مراحلــه ،تليهــا بفــارق بســيط يــكاد ال يذكــر
لبلديــات املنطقــة الغربيــة وبنســبة .%99
املنطقة الغربية

الفقرات

حق املرأة التعليم
بجميع مراحله
للمرأة الحق يف
العمل عىل قدم
املساواة مع الرجل
للمرأة حق يف مزايا
العمل نفسها مثل
الرجل (ساعات
الدوام -السفر-
التدريب -العالوات)
للمرأة الحق يف العمل
السيايس عىل قدم
املساواة مع الرجل
للمرأة الحق يف تويل
منصب قايض
للمرأة الحق يف تويل
منصب وزيرة
للمرأة الحق يف تويل
منصب رئيس دولة

املنطقة الرشقية

موافق

غري موافق

ال أعرف

موافق

647

4

3

210

99%

0.6%

0.4%

100%

560

87

7

86%

13%

1%

194
92%

املنطقة الجنوبية

غري موافق

ال أعرف

-

-

16
8%

-

موافق
136
100%

غري موافق

-

127

9

93%

7%

124

12

91%

9%

98

37
27%

532

114

8

170

40

81%

17%

2%

81%

19%

448

186

20

140

65

5

69%

28%

3%

67%

31%

2%

72%

350

227

27

78

131

1

48

87

54%

42%

4%

37%

62%

1%

35%

64%

560

85

9

193

17

127

9

86%

13%

1%

92%

8%

93%

7%

272

356

26

34

172

4

23

113

42%

54%

4%

16%

82%

2%

17%

83%

-

-

جدول ( )31يوضح توزيع بيانات اتجاه عينة املسح نحو حق املرأة يف املشاركة حسب البلديات:
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وترتفــع نســبة املوافقــة عــى فقــرة « للمــرأة الحــق يف مزايــا العمــل عــى قــدم الســاواة مــع الرجــل« لتصــل اىل %93
ملفــردات عينــة بلديــات املنطقــة الجنوبيــة و  %92ملفــردات عينــة بلديــات املنطقــة الرشقيــة ،بينــا وصلــت نســبة
موافقــة مفــردات املنطقــة الغربيــة اىل . %86
وبالرغــم مــن ان هنــاك اتجــاه عــاىل وايجــايب نحــو حــق املــرأة يف العمــل اال ان هــذه النســبة مل تحافــظ عــى درجاتهــا
فيــا يخــص الفقــرة القائلــة » :للمــرأة الحــق يف مزايــا العمــل نفســها مثــل الرجــل فيــا يخــص ســاعات الــدوام،
الســفر التدريــب ،العــاوات ،مــع االشــارة اىل ان بلديــات املنطقــة الجنوبيــة حافظــت بعــض الــيء عىل هذه النســبة
وبفــارق بســيط بلــغ  ،%2أمــا بلديــات كل مــن املنطقــة الرشقيــة واملنطقــة الغربيــة فبلغــت نســبة موافقتهــا
عــى هــذه الفقــرة . %81
كــا ســجلت بلديــات املنطقــة الجنوبيــة أعــى درجــات املوافقــة فيــا يخــص حــق املــرأة يف العمــل الســيايس
عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل وبنســبة بلغــت  %72تليهــا بلديــات املنطقــة الغربيــة بنســبة  ،%69ثــم بلديــات
املنطقــة الرشقيــة وبنســبة مل تتعــدى . %67
حافظــت ايض ـاً بلديــات منطقــة الجنــوب عــى ارتفــاع نســبة موافقتهــا عــى حقــوق املــرأة مقارنــة ببلديــات الغــرب
والــرق ،فيــا يخــص الفقــرة القائلــة « للمــرأة الحــق يف ان تتــوىل وظيفــة قــايض» وبنســبة  %46للجنــوب ،و نســبة
 %62للــرق ،تليهــا نســبة  %54للغــرب .
بالنســبة للفقــرة القائلــة » :للمــرأة الحــق يف تــويل منصــب وزيــرة « فبلغــت نســبة موافقــة بلديــات املنطقــة الجنوبيــة
 %93تليهــا املنطقــة الرشقيــة وبنســبة  ،%92وتحصلــت بلديــات املنطقــة الغربيــة عىل نســبة .%86
دلــت نتائــج بيانــات الجــدول ( )31ان هنــاك اتجــاه ايجــايب بســيط نحــو تــويل املــرأة ملنصــب رئيــس الدولــة يف بلديــات
املنطقــة الغربيــة وبنســبة  ،%42مقارنــة ببلديــات املنطقــة املنطقــة الجنوبيــة والتــي مل تتجــاوز نســبة املوافقــة
 ،%17وبلديــات املنطقــة الرشقيــة وبنســبة .%16
 3.2االتجاه املجتمعي نحو بعض الصور النمطية للمرأة :
مــن أجــل اســتخالص املزيــد مــن املحــددات االجتامعيــة والعوائــق الثقافيــة تــم تصميــم هــذه الفقــرات الــر تحتــوي
عــى عــددا ً مــن االتجاهــات الســلبية واألفــكار النمطيــة لــدور املــرأة ومشــاركتها .
 3.2.1توزيع بيانات اتجاه العينة نحو بعض الصور النمطية للمرأة حسب متغري النوع :
كثــرة هــي الدراســات التــي تناولــت املجتمعــات العربيــة ،وخصــت مكانــة املــرأة العربيــة بالبحــث والتحليــل ،وقــد
اجمعــت معظمهــا عــى تــدين هــذه املكانــة ،وضعــف مشــاركتها بســبب عــددا مــن املحــددات الثقافيــة واالجتامعيــة
للمجتمعــات األبويــة ،واملجتمــع الليبــي مــن بــن تلــك املجتمعــات التــي يســودها النظــام األبــوي مبحدداتــه الثقافية
 ،واملجتمعيــة رغــم تحــوالت الحداثــة عــى املســتوى املــادي ،فالزالــت معظــم النســاء الليبيــات تعــاين مــن التنشــئة
االجتامعيــة القامئــة عــى التمييــز الجنســاين ،واالتجــاه الســلبي لذهنيــة املــرأة الليبيــة ،وعقــدة النقــص ،كــا ان
هنــاك متييــز قانــوين غــر عــادل تحــدد فــرص املشــاركة للمــرأة الليبيــة.
يف هــذا التقريــر تــم اختيــار بعــض الصــور النمطيــة التــي تخــص املــرأة يف املجتمــع الليبــي للتعــرف عــى اتجاهــات
العينــة نحوهــا ،يف محاولــة للتعــرف عــى بعــض املحــددات والعوائــق الثقافيــة واملجتمعيــة التــي تتحكــم يف درجــة
مشــاركة املــرأة .
من خالل استعراض النسب املئوية لتوزيع اتجاهات العينة نحو بعض الصور النمطية للمرأة كام جاء يف
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الجــدول ( ،)32أتضــح أن هنــاك منطيــة واضحــة تحــدد مشــاركة املــرأة وتقيدهــا اجتامعي ـاً ،وان التــي تراوحــت بــن
الذكــور واالنــاث ،ومــن فقــرة اىل اخــرى .
بلغــت نســبة موافقــة العينــة الكليــة عــى فقــرة « املــرأة يف املناصــب القياديــة معرضــة للتشــويه والعنــف «
 ،%74بينــا وافقــت عينــة الذكــور عــى هــذه الفقــرة بنســبة  ،%82أمــا عينــة االنــاث فهــي تتفــق مــع هــذه الفقــرة
بنســبة  ،%68أمــا بخصــوص ان تــوىل املــرأة املتزوجــة مناصــب قياديــة فيؤثــر عــى تقليــل عــدد االطفــال فنجــد
ان هنــاك رفــض بلغــت قيمتــه %61عنــد عينــة الذكــور ،بينــا ســجلت نســبة  %58مــن االنــاث رفضهــا لهــذه الفقــرة،
كــا ان العينــة الكليــة ترفــض فكــرة أن املــرأة القياديــة تهمــل مــا يســمى بواجباتهــا املنزليــة بنســبة %52فقــط،
ويوافــق الرجــال وبنســبة عاليــة وصلــت اىل %70عــى هــذه الفقــرة بينــا ترفــض النســاء ذلــك بنســبة مل تتعــد أكــر
مــن نصــف عينــة النســاء . %55
بعض الصورالنمطية
للمرأة

املرأة يف املناصب
القيادية معرضة
للتشويه والعنف
توىل املرأة مناصب
قيادية تجعل املرأة ال
ترغب يف أنجاب العديد
من األطفال
تويل املرأة مناصب
قيادية يجعلها تهمل
واجباتها املنزلية
توىل املرأة مناصب
قيادية يجعلها دامئا
خارج املنزل
توىل املرأة مناصب
قيادية يزيد من
االختالط مع الرجال
املرأة أقل فسادا من
الرجل
األداء الوظيفي للمرأة
أفضل من الرجل

الذكور

العينة الكلية

اإلناث

موافق

غري موافق

ال أعرف

موافق

غري موافق

ال أعرف

موافق

346

54

20

393

140

47

739

194

82%

13%

5%

68%

24%

8%

74%

19%

135

255

30

192

337

51

327

592

32%

61%

7%

33%

58%

9%

33%

59%

295

104

21

221

319

40

516

423

70%

25%

5%

38%

55%

7%

52%

42%

355

52

13

372

164

44

727

216

85%

12%

3%

64%

28%

8%

73%

22%

406

12

2

500

57

23

906

69

96.5%

3%

0.5%

86%

10%

4%

91%

7%

287

112

21

465

62

53

752

174

68%

27%

5%

80%

11%

9%

75%

17%

140

259

21

392

131

57

532

390

33%

62%

5%

68%

22%

10%

53%

39%
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غري موافق

كــا أن هنــاك اتجــاه يــرى أن املــرأة التــي تتــوىل مناصــب قياديــة تقــى اغلــب الوقــت خــارج البيــت ،و وافقــت
عليــه العينــة الكليــة بنســبة ارتفعــت اىل  ،%73وبالنســبة لعينــة الذكــور فهــم يتفقــون مــع هــذا االتجــاه بنســبة ،%85
وتنخفــض حتــى نســبة  %64عنــد عينــة االنــاث .
إن النتائــج الســابقة ال تختلــف كثــرا عــن نتيجــة الفقــرة القائلــة ان « تــويل املــرأة مناصــب قياديــة يزيــد مــن االختــاط
مــع الرجــال « التــي وافــق عليهــا العينــة الكليــة بنســبة  ،%91وترتفــع نســبة املوافقــة عــى هــذه الفقــرة لــدى عينــة
الذكــور اىل  ،%96.5وتنخفــض قليــا عينــة االنــاث حتــى نســبة .%86
أشــارت النتائــج ايضـاً اىل ان هنــاك اتجــاه ايجــايب يــرى ان املــرأة اقــل فســادا ً مــن الرجــل وبنســبة  %75للعينــة الكليــة،
و تؤكــد عــى هــذا عينــة االنــاث وبنســبة  ،%80وال يوافــق الرجــال عــى ذلــك بنســبة . %27
امــا عــن االداء الوظيفــي للمــرأة أفضــل مــن االداء الوظيفــي للرجــل فتوافــق عليــه نســبة %53مــن العينــة الكليــة،
ويوافــق عــى ذلــك الرجــال بنســبة  ،%33بينــا عينــة النســاء فوافقــت عــى ذلــك بنســبة .%68

 3.2.2توزيع بيانات اتجاه عينة املسح نحو بعض الصور النمطية للمرأة حسب متغري البلديات:
بعض الصور النمطية
للمرأة

املرأة يف املناصب
القيادية معرضة
للتشويه والعنف
توىل املرأة مناصب
قيادية يجعل املرأة ال
ترغب يف أنجاب العديد
من األطفال
تويل املرأة مناصب
قيادية يجعلها تهمل
واجباتها املنزلية
توىل املرأة مناصب
قيادية يجعلها دامئا خارج
املنزل

املنطقة الغربية

املنطقة الجنوبية

املنطقة الرشقية

موافق

غري موافق

ال أعرف

موافق

غري موافق

ال أعرف

موافق

غري موافق

476

122

56

146

57

7

117

15

73%

19%

8%

70%

27%

3%

86%

11%

241

340

73

42

163

5

44

89

37%

52%

11%

20%

78%

2%

32%

66%

317

281

56

93

113

4

106

29

48%

43%

9%

44%

54%

2%

78%

21%

448

155

51

155

51

4

124

10

69%

24%

7%

74%

24%

2%

92%

7%

73

توىل املرأة مناصب
قيادية يزيد من االختالط
مع الرجال
املرأة أقل فسادا من
الرجل
األداء الوظيفي للمرأة
أفضل من الرجل

574

57

23

198

10

2

134

2

88%

9%

3%

97%

5%

1%

99%

1%

465

132

57

167

28

15

120

14

71%

20%

9%

80%

13%

7%

89%

10%

346

241

67

141

58

11

45

91

53%

37%

10%

67%

28%

5%

33%

67%

جدول ( )33توزيع اتجاهات العينة نحو بعض الصور النمطیة للمرأة حسب متغري البلديات

عنــد مقارنــة نتائــج التوزيعــات التكراريــة والنســب املئويــة للفقــرات الــواردة يف الجــدول ( )33نالحــظ ان بلديــات
املنطقــة الغرابيــة توافــق وبنســبة %73عــى ان املــرأة القياديــة معرضــة للتشــويه والعنــف ،ونســبة املوافقــة
بالنســبة لبلديــات املنطقــة الرشقــة كانــت  ،%70بينــا بلغــت هــذه النســبة  %86عنــد بلديــات املنطقــة الجنوبيــة ،
وبالنســبة للفقــرة القائلــة ان « تــويل املــرأة املناصــب القياديــة يجعلهــا ال ترغــب يف انجــاب العديــد مــن األطفــال« فأن
بلديــات املنطقــة الرشقيــة ال توافــق عــى هــذه الفقــرة بنســبة  %78ثــم تليهــا بلديــات الجنــوب بنســبة  ،%6بينــا
بلديــات املنطقــة الغربيــة ســجلت نســبة مئويــة قدرهــا %52رفض ـاً لهــذا االتجــاه .
كــا توافــق بلديــات الجنــوب عــى ان املــرأة القياديــة تهمــل بواجباتهــا املنزليــة بنســبة  ،%78وتنخفــض هــذه النســبة
اىل  %48عنــد عينــة البلديــات الغربيــة ،و  %44لعينــة البلديــات الرشقيــة ،و نالحــظ ايضــاً ارتفــاع نســبة موافقــة
بلديــات الجنــوب عــى ان تــويل املــراة للمناصــب القياديــة يزيــد مــن االختــاط مــع الرجــال وبنســبة بلغــت ،%99
وســجلت عينــة البلديــات الرشقيــة نســبة موافقــة وصلــت اىل  ،%94تليهــا عينــة البلديــات الغربيــة وبنســبة ،%88
ايضـاً بلغــت نســبة موافقــة مفــردات عينــة املنطقــة الجنوبيــة  %89عــى ان املــرأة أقــل فســادا مــن الرجــل ،ثــم عينــة
املنطقــة الرشقيــة وبنســبة  ،%80وتليهــا املنطقــة الغربيــة وبنســبة  %71أمــا عــن ان االداء الوظيفــي للمــرأة اقــل
مــن االداء الوظيفــي للرجــل فــأن نســبة %67مــن عينــة بلديــات املنطقــة الرشقيــة توافــق عــى ذلــك ،تليهــا عينــة
بلديــات املنطقــة الغربيــة وبنســبة  ،%53وتنخفــض درجــة املوافقــة عنــد عينــة بلديــات املنطقــة الجنوبيــة اىل .%33
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الخالصة
تعتــر دراســة واقــع واحتياجــات عضــوات املجالــس البلديــة يف ليبيــا مــن الركائــز األساســية التــي تبنــى عليهــا عمليــة متكــن
املــرأة الليبيــة بصفــة عامــة ســواء عــى املــدى القريــب واملــدى البعيــد يف القضايــا السياســية ومواقــع اتخــاذ القــرار يف كافــة
املراكــز العامــة ،ولتوفــر هــذه الركائــز فقــد اعتمــد التقريــر عــى عقــد مقابــات عمــل مــع بعــض عضــوات املجالــس البلديــة
يف األقاليــم الثالثــة و عقــد نقاشــات جامعيــة بؤريــة و كذلــك بأســلوب جمــع البيانــات باســتخدام اســتامرة االســتبيان ،وبعــد
مراجعــة نتائــج االجتامعــات ،وتحليــل اســتبيان احتياجــات العضــوات مــن املهــارات املختلفــة تبــن أن مــن أبــرز مــا يتميــزن بــه
العضــوات مــن نقــاط القــوة أن بعضهــن يتمتعــن بخــرات ســابقة يف مجــال العمــل التطوعــي ،ويتمتعــن بالقــدرة عــى التواصــل
مــع املجتمــع املحــي ،والرغبــة يف تطويــر ذواتهــن ليتمكنــن مــن املشــاركة و العطــاء وتحمــل املســؤولية ،والتعــاون لخدمــة
املجتمــع.
بينــا كان مــن أبــرز نقــاط الضعــف قلــة خربتهــن يف القضايــا السياســية والقوانــن ذات العالقــة ،و باالضافــة إىل ضعــف
تواصلهــن مــع باقــي أعضــاء املجالــس وتهميــش بعــض الرؤســاء واألعضــاء لــدور املــرأة يف املجالــس ،كذلــك أعاقــت األزمــة
االقتصاديــة و املاليــة حركــة التنميــة و التطويــر يف املجتمــع املحــي و أثــر عــى حجــم املشــاريع الخاصــة بالعضــوات يف
نطــاق بلدياتهن،ومتثلــت الفــرص املتاحــة لديهــن بوجــود نظــام الكوتــا ،و االهتــام و الدعــم مــن املنظــات الدوليــة،
والعالقــات االجتامعيــة الجيــدة مــع مؤسســات املجتمــع املــدين و املجتمــع املحــي ،أمــا بالنســبة للتحديــات التــي تواجههــن،
فــكان أبرزهــا ضعــف مشــاركة املــرأة يف اللجــان املختلفــة املتمثــل بعــدم قناعــة بعــض رؤســاء وأعضــاء املجالــس البلديــة
بــدور املــرأة كصانعــة قــرار و كذلــك الوضــع األمنــي و تزايــد حــاالت العنــف املختلفــة ضــد املــرأة بســبب انعــدام األمــن و غيــاب
ســيادة القانــون.
وفيــا يتعلــق باحتياجاتهــن املختلفــة ،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.
و كــا يجــدر الذكــر أن أهــم نقــاط القــوى و الدعــم للمــرأة يف املجالــس البلديــة هــي الترشيعــات التــي ضمنــت حــق املــرأة يف
الرتشــح لالنتخابــات و الكوتــا النســائية التــي خصصــت مقعــد واحــد للنســاء ،و التــي أثــرت بشــكل إيجــايب يف متكــن النســاء يف
املجالــس البلديــة ،و كــا تجلــت قــوة هــذه النصــوص يف القضــاء بــرك مقاعــد النســاء شــاغرة يف املجالــس التــي مل ترتشــح
فيهــا النســاء يف رأي قانــوين صــادر عــن ادارة القانــون يف وزارة العــدل.
تعــد تجربــة النســاء يف مجالــس البلديــات مهمــة لكونهــا أول تجربــة يف العمــل عــى املســتوى املحــي للنســاء ،و عليــه فــإن
فهــم واقــع و احتياجــات العضــوات و العمــل عــى تطويــر قدراتهــن للوصــول إىل افضــل النتائــج ،سيســاعد عــى تعزيــز أهميــة و
فعاليــة توســيع مشــاركة النســاء يف البلديــات و يف العمــل الســيايس ،و التــي ســتؤدي إىل تعزيــز القــدرات القياديــة للمجالــس
البلديــة املنتخبــة لتمكينهــا مــن االســتجابة الحتياجــات املواطنــن ومجتمعاتهــم املحليــة.
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