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
! سجMلت مMشاركMة املMرأة كMناخMبة فMي هMذه الMعملية مMانسMبته )  ( %45فMي املMتوسMط مMن إجMمالMي عMدد
املسجMلني فMي ثMالثMة عشMر دائMرة انMتخابMية ،سجMلت أعMالهMا مMانسMبته )  ( %51فMي دائMرة ) أوبMاري (
بينما سجلت أدناه مانسبته )  ( %36في دائرة ) الخمس (.

انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور :2014
! تMMراجMMعت مMMشاركMMة املMMرأة كMMناخMMبة فMMي هMMذه الMMعملية بMMشكل مMMلحوظ فMMبلغت مMMانسMMبتـه )  ( %41فMMي
املMتوسMط مMن إجMمالMي عMدد الMناخMبني املسجMلني فMي إحMدى عشMرة دائMرة انMتخابMية ،وسجMلت أعMالهMا
مMMانسMMبته )  ( %44فMMي دائMMرة ) طMMرابMMلس ( ،بMMينما سجMMلت أدنMMاهMMا مMMانسMMبته )  ( %32فMMي دائــMMرة
) الخمس (.

انتخاب مجلس النواب :2014
! سجMلت مMشاركMة املMرأة كMناخMبة فMي الMعملية االنMتخابMية تMراجMع طMفيف فMبلغت مMانسMبته )  ( %40فMي
املMتوسMط مMن إجMمالMي عMدد املسجMلني فMي ثMالثMة عشMر دائــMرة انMتخابMية ،وسجMلت أعMالهMا مMانسMبته
)  ( %47في دائرة ) الكفرة ( ،بينما سجلت أدناها مانسبته )  ( %30في دائرة ) الخمس (.

بما تتميز مشاركـة املرأة الليبيـة ) الناخبـة ( ؟
! نسMMب مMMشاركMMة املMMرأة الMMليبية فMMي الMMعملية االنMMتخابMMية كMMناخMMبة تMMعتبر ) مMMقبولMMة ( مMMقارنMMة بحMMداثMMة
التجربة الليبية عموماً ،ودور املرأة االجتماعي على وجه الخصوص.

! فMي بMعض الMدوائMر االنMتخابMية فMاقMت مMشاركMة املMرأة فMي الMعملية االنMتخابMية مMشاركMة الMرجMل بسMبب
ش MMدة ال MMتناف MMس االن MMتخاب MMي ب MMتلك ال MMدوائ MMر ،واالع MMتماد ع MMلى ص MMوت امل MMرأة ف MMي ح MMسم ن MMتيجة م MMقاع MMد
الدائرة.

! الMتقارب فMي نسMب املMشاركMة بMني مMختلف الMدوائMر يMجعل مMن تMفاوت الMوعMي االنMتخابMي لMدى املMرأة فMي
املدن الكبيرة عنها في األرياف محدود جدا ً.
! مMMقارن ً Mة بMMني نسMMب مMMشاركMMة املMMرأة فMMي الMMعملية االنMMتخابMMية؛ ومMMا تMMفوز بMMه املMMرأة املMMرشMMحة مMMن مMMقاعMMد،
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
! سجMلت مMشاركMة املMرأة كMمرشMحة فMي هMذه الMعملية مMانسMبته )  ( %19فMي املMتوسMط مMن إجMمالMي عMدد
املMرشMحني فMي ثMالثMة عشMر دائMرة انMتخابMية ،سجMلت أعMالهMا مMانسMبته ) ( %25فMي دائMرة ) طMرابMلس (
بينما سجلت أدناه مانسبته )  ( %2في دائرة ) غريان (.

انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور :2014
! تMMراجMMعت مMMشاركMMة املMMرأة كMMمرشMMحة فMMي هMMذه الMMعملية بMMشكل كMMبير فMMبلغت مMMانسMMبتــه )  ( %11فMMي
املMتوسMط مMن إجMمالMي عMدد املMرشMحني فMي إحMدى عشMرة دائMرة انMتخابMية ،وسجMلت أعMالهMا مMانسMبته
)  ( %43فMي دائMرة ) طMرابMلس ( ،بMينما سجMلت أدنMاهMا مMانسMبته )  ( %0.01فMي دائــMرتMي) اجMدابMيا ـ
أوباري (.

انتخاب مجلس النــــواب :2014

! سجMلت مMشاركMة املMرأة كMمرشMحة فMي الMعملية االنMتخابMية تMراجMعا ً مMلحوظMا ً فMبلغت مMانسMبته ) ( %9
فMي املMتوسMط مMن إجMمالMي عMدد املMرشMحني فMي ثMالثMة عشMر دائــMرة انMتخابMية ،وسجMلت أعMالهMا مMانسMبته
) ( %37في دائرة ) طرابلس( ،بينما سجلت أدناها مانسبته )  ( %0.01في دائرة ) الجبل(.

بما تتميز مشاركة املـرأة الليبيـة ) املرشحـة ( ؟
! تMدنMي نسMب مMشاركMة املMرأة الMليبية كـ ) مMرشMحة ( مMقارنً Mة بنسMب مMشاركMتها كـ ) نMاخMبة ( ،وهMذا راجMع
في اعتقادنا إلى األسباب التالية:
!  1ـ حداثة التجربة الليبية في االنتخابات عموماً ،وتجربة املرأة فيها على وجه الخصوص.
!  2ـ مMMكانMMة املMMرأة فMMي املMMجتمع الMMليبي ،والMMتركMMيبة االجMMتماعMMية الMMسائMMدة الMMتي ال تMMحبذ فMMكرة مMMشاركMMة
املرأة في صميم العمل السياسي.
!  3ـ االخMتالفMات الMفكريMة لMلتيارات الMسياسMية فMي الMدوائMر التشMريMعية والMتنفيذيMة حMول مMشاركMة املMرأة
في الحياة السياسية.
! ل MMم ت MMفز امل MMرأة ب MMأي م MMن م MMقاع MMد ) ال MMتناف MMس ال MMعام ( واق MMتصر ف MMوزه MMا ف MMقط ع MMلى م MMقاع MMد ) ال MMتناف MMس
الخاص ( أي تلك املخصصة للمرأة بموجب قانون االنتخاب.

القيود التي تواجه ) املرأة املرشحة (
في العملية االنتخابية:

! هMناك عMدد مMن الMقيود الMتي تحMد مMن مMشاركMة املMرأة ،وتخMل بMموازيMن الMقوى بMني طMرفMي املMنافMسة عMلى
املقاعد التي يخصصها القانون االنتخابي ،منها:
! قMMيود فMMنيـــة :تMMتضمن الMMعملية االنMMتخابMMية الMMعديMMد مMMن املMMتطلبات الMMفنية الMMتي تسMMتوجMMبها طMMبيعة
العملية االنتخابية ،ال تستطيع املرأة اإليفاء بها على النحو الصحيح.
! ق MMيود م MMاديــ MMة :ال ت MMمتلك امل MMرأة ال MMليبية ال MMقدرة امل MMال MMية ال MMكاف MMية وال MMالزم MMة إلدارة ع MMملية م MMشارك MMتها
الMسياسMية عMمومMاً ،والMعملية االنMتخابMية عMلى وجMه الMخصوص ،حMيث ال يMوجMد مMا يMعرف بـ ) سMيدات
األعمال في املجتمع الليبي (.
! قMيود تMنسيقية :الMدعMم املMقدم لMلمرأة فMي لMيبيا عMمومMا ً سMواء مMن املMنظمات املحMلية أو الMدولMية يMفتقر
لإلستراتيجية أوالً ،وللتنسيق ثانيا ً.

متطلبات تفعيل مشاركة املرأة الليبية
في العملية االنتخابية
!
إن رفMع مسMتويMات الMتوعMية الMسياسMية واالنMتخابMية لMلمرأة مMن املMمكن أن يMعطي نMتائMج مMلموسMة فMي !
الحالة الليبية ،من ثم يجب العمل على هذا املسار ضمن استراتيجية تقوم على األسس التالية:
 1ـ استراتيجية التوسع األفقي :أي تركيز التوعية جغرافيا ً وعدديا ً.

!

 2ـ استراتيجية التوسع الرأسي :أي تركيز التوعية نوعيا ً

!

الMMبحث فMMي وسMMائMMل وأسMMالMMيب مMMختلفة تMMمكن املMMرأة مMMن خMMوض مMMنافMMسة عMMادلMMة عMMلى املMMقاعMMد الMMتي !
يخصصها القانون.

