
املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

مشاركة املرأة في العملية االنتخابية 
من منظور الهيئة االنتخابية 

( الحالة الليبية )



مشاركة املرأة الليبية كـ ( ناخبــة )  
في العملية االنتخابية 

انتخاب املؤتمر الوطني العام 2012: !
سجـلت مـشاركـة املـرأة كـناخـبة فـي هـذه الـعملية مـانسـبته ( 45% ) فـي املـتوسـط مـن إجـمالـي عـدد !

املسجـلني فـي ثـالثـة عشـر دائـرة انـتخابـية، سجـلت أعـالهـا مـانسـبته ( 51% ) فـي دائـرة ( أوبـاري ) 
بينما سجلت أدناه مانسبته ( 36% ) في دائرة ( الخمس ).



انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 2014:

تــراجــعت مــشاركــة املــرأة كــناخــبة فــي هــذه الــعملية بــشكل مــلحوظ فــبلغت مــانســبتـه ( 41% ) فــي !
املـتوسـط مـن إجـمالـي عـدد الـناخـبني املسجـلني فـي إحـدى عشـرة دائـرة انـتخابـية، وسجـلت أعـالهـا 
مــانســبته ( 44% ) فــي دائــرة ( طــرابــلس )، بــينما سجــلت أدنــاهــا مــانســبته ( 32% ) فــي دائــــرة 

( الخمس ).



انتخاب مجلس النواب 2014:

سجـلت مـشاركـة املـرأة كـناخـبة فـي الـعملية االنـتخابـية تـراجـع طـفيف فـبلغت مـانسـبته ( 40% ) فـي !
املـتوسـط مـن إجـمالـي عـدد املسجـلني فـي ثـالثـة عشـر دائـــرة انـتخابـية، وسجـلت أعـالهـا مـانسـبته 

( 47% ) في دائرة ( الكفرة )، بينما سجلت أدناها مانسبته ( 30% ) في دائرة ( الخمس ).



بما تتميز مشاركـة املرأة الليبيـة ( الناخبـة ) ؟ 
نســب مــشاركــة املــرأة الــليبية فــي الــعملية االنــتخابــية كــناخــبة تــعتبر ( مــقبولــة ) مــقارنــة بحــداثــة !

التجربة الليبية عموماً، ودور املرأة االجتماعي على وجه الخصوص. 

فـي بـعض الـدوائـر االنـتخابـية فـاقـت مـشاركـة املـرأة فـي الـعملية االنـتخابـية مـشاركـة الـرجـل بسـبب !
شـــدة الـــتنافـــس االنـــتخابـــي بـــتلك الـــدوائـــر، واالعـــتماد عـــلى صـــوت املـــرأة فـــي حـــسم نـــتيجة مـــقاعـــد 

الدائرة. 

الـتقارب فـي نسـب املـشاركـة بـني مـختلف الـدوائـر يـجعل مـن تـفاوت الـوعـي االنـتخابـي لـدى املـرأة فـي !
املدن الكبيرة عنها في األرياف محدود جداً. 

مــقارنــًة بــني نســب مــشاركــة املــرأة فــي الــعملية االنــتخابــية؛ ومــا تــفوز بــه املــرأة املــرشــحة مــن مــقاعــد، !
يعطي داللة واضحة على أن صوت املرأة عادةً ما يذهب للمرشح الرجل.



مشاركة املرأة الليبية كـ ( مرشحة ) في العملية االنتخابية 

انتخاب املؤتمر الوطني العام 2012: !
سجـلت مـشاركـة املـرأة كـمرشـحة فـي هـذه الـعملية مـانسـبته ( 19% ) فـي املـتوسـط مـن إجـمالـي عـدد !

املـرشـحني فـي ثـالثـة عشـر دائـرة انـتخابـية، سجـلت أعـالهـا مـانسـبته (25% ) فـي دائـرة ( طـرابـلس ) 
بينما سجلت أدناه مانسبته ( 2% ) في دائرة ( غريان ).



  
انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 2014: 

تــراجــعت مــشاركــة املــرأة كــمرشــحة فــي هــذه الــعملية بــشكل كــبير فــبلغت مــانســبتــه ( 11% ) فــي !
املـتوسـط مـن إجـمالـي عـدد املـرشـحني فـي إحـدى عشـرة دائـرة انـتخابـية، وسجـلت أعـالهـا مـانسـبته 
( 43% ) فـي دائـرة ( طـرابـلس )، بـينما سجـلت أدنـاهـا مـانسـبته ( 0.01% ) فـي دائـــرتـي( اجـدابـيا ـ 

أوباري ).



انتخاب مجلس النــــواب 2014: 

سجـلت مـشاركـة املـرأة كـمرشـحة فـي الـعملية االنـتخابـية تـراجـعاً مـلحوظـاً فـبلغت مـانسـبته ( %9 ) !
فـي املـتوسـط مـن إجـمالـي عـدد املـرشـحني فـي ثـالثـة عشـر دائـــرة انـتخابـية، وسجـلت أعـالهـا مـانسـبته 

(37% ) في دائرة ( طرابلس)، بينما سجلت أدناها مانسبته ( 0.01% ) في دائرة ( الجبل).



بما تتميز مشاركة املـرأة الليبيـة ( املرشحـة ) ؟ 
تـدنـي نسـب مـشاركـة املـرأة الـليبية كـ ( مـرشـحة ) مـقارنـًة بنسـب مـشاركـتها كـ ( نـاخـبة )، وهـذا راجـع !

في اعتقادنا إلى األسباب التالية: 

1 ـ حداثة التجربة الليبية في االنتخابات عموماً، وتجربة املرأة فيها على وجه الخصوص. !

2 ـ مــكانــة املــرأة فــي املــجتمع الــليبي، والــتركــيبة االجــتماعــية الــسائــدة الــتي ال تــحبذ فــكرة مــشاركــة !
املرأة في صميم العمل السياسي. 

3 ـ االخـتالفـات الـفكريـة لـلتيارات الـسياسـية فـي الـدوائـر التشـريـعية والـتنفيذيـة حـول مـشاركـة املـرأة !
في الحياة السياسية. 

لـــم تـــفز املـــرأة بـــأي مـــن مـــقاعـــد ( الـــتنافـــس الـــعام ) واقـــتصر فـــوزهـــا فـــقط عـــلى مـــقاعـــد ( الـــتنافـــس !
الخاص ) أي تلك املخصصة للمرأة بموجب قانون االنتخاب.



القيود التي تواجه ( املرأة املرشحة )  
في العملية االنتخابية: 

 

هـناك عـدد مـن الـقيود الـتي تحـد مـن مـشاركـة املـرأة، وتخـل بـموازيـن الـقوى بـني طـرفـي املـنافـسة عـلى !
املقاعد التي يخصصها القانون االنتخابي، منها: 

قــيود فــنيـــة: تــتضمن الــعملية االنــتخابــية الــعديــد مــن املــتطلبات الــفنية الــتي تســتوجــبها طــبيعة !
العملية االنتخابية، ال تستطيع املرأة اإليفاء بها على النحو الصحيح.  

قـــيود مـــاديـــــة: ال تـــمتلك املـــرأة الـــليبية الـــقدرة املـــالـــية الـــكافـــية والـــالزمـــة إلدارة عـــملية مـــشاركـــتها !
الـسياسـية عـمومـاً، والـعملية االنـتخابـية عـلى وجـه الـخصوص، حـيث ال يـوجـد مـا يـعرف بـ ( سـيدات 

األعمال في املجتمع الليبي ). 

قـيود تـنسيقية: الـدعـم املـقدم لـلمرأة فـي لـيبيا عـمومـاً سـواء مـن املـنظمات املحـلية أو الـدولـية يـفتقر !
لإلستراتيجية أوالً، وللتنسيق ثانياً.



متطلبات تفعيل مشاركة املرأة الليبية 
 في العملية االنتخابية 

!   

! إن رفـع مسـتويـات الـتوعـية الـسياسـية واالنـتخابـية لـلمرأة مـن املـمكن أن يـعطي نـتائـج مـلموسـة فـي 
الحالة الليبية، من ثم يجب العمل على هذا املسار ضمن استراتيجية تقوم على األسس التالية: 

! 1 ـ استراتيجية التوسع األفقي: أي تركيز التوعية جغرافياً وعددياً. 

! 2 ـ استراتيجية التوسع الرأسي: أي تركيز التوعية نوعياً

! الــبحث فــي وســائــل وأســالــيب مــختلفة تــمكن املــرأة مــن خــوض مــنافــسة عــادلــة عــلى املــقاعــد الــتي 
يخصصها القانون.


