
المؤتمر التنظيمي لشبكة النساء المنتخبات
دعم المشاركة السياسية المحلية للنساء في ليبيا

أيام 19 و20 و21 نوفمبر
قمرت، تونس

انتظــم بتاريــخ 19 و20 و21 نوفمبــر 2021 بالضاحيــة الشــمالية لتونــس العاصمــة المؤتمــر التنظيمــي لشــبكة النســاء المنتخبــات بليبيــا تحــت 
شــعار "دعــم المشــاركة السياســية المحليــة للنســاء فــي ليبيــا". وقــد شــهد المؤتمــر مشــاركة أكثــر مــن خمســين امــرأة منتخبــة لعضويــة 
ــة األمــم المتحــدة  ــة هيئ ــا وممثل ــا بليبي ــة ألماني ــة وحضــور ســفراء االتحــاد األوروبــي ودول ــة مــن مختلــف الجهــات الليبي المجالــس البلدي

للمــرأة إلــى جانــب وكيلتــي وزارتــي الشــباب والتربيــة. كمــا شــهد المؤتمــر كذلــك حضــور وزيــر الشــباب الليبــي كضيــف شــرف.

االفتتاح

اســتهّلت الدكتــورة نائلــة العكريمــي، المديــرة العامــة للمركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد، الكلمــات الترحيبيــة بتقديــم العمــل 
الســابق للمركــز مــن أجــل المســاهمة فــي تأســيس مســار الالمركزيــة ودعمــه منــذ ســنة ٢٠١١ حتــى الوصــول إلــى برنامــج ايصــال ومختلــف 
ــة ممولــي هــذا البرنامــج ولمنظمــة GIZ الشــريكة  ــة الهولندي ــه حيــث توجهــت بالشــكر لالتحــاد األوروبــي ووزارة الخارجي المتدخليــن في
فــي تنظيــم المؤتمــر. أوضحــت فــي مســتوى ثانــي أن االهتمــام بالنســاء ومشــاركتهن فــي مســار الالمركزيــة يأتــي مــن كونهــا شــغوفة 
شــغفا خاصــا تبــرره معطيــات موضوعيــة متعــددة أبرزهــا أن المــرأة تمثــل نصــف المجتمــع وأنــه ال يمكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة 
دون مشــاركة النســاء. بالنســبة لهــا لــي تنجــح هــذه التجربــة يجــب توّفــر خمســة عناصــر: الثقــة بالنفــس واالقتنــاع وااللتــزام والشــجاعة 
ــن  ــة له ــبكة متمني ــوات الش ــم ولعض ــي التنظي ــريكة ف ــات الش ــكر للمنظم ــة بالش ــورة نائل ــت الدكت ــا توجه ــر كلمته ــي آخ ــف. ف والتعاط

نجــاح دورتهــن االنتخابيــة.

الكلمــة الثانيــة كانــت للســيدة رنــدة غريــب، وكيلــة وزيــر الشــباب لشــؤون التخطيــط والتطويــر، التــي عبــرت عــن ســعادتها برؤيــة المــرأة 
الليبيــة تصــارع مــن أجــل نيــل المكانــة التــي تســتحق فــي المجتمــع وفــي الســلطة وبينــت أن وزارتهــا تعمــل علــى تمكيــن الشــابات وأن 

المــرأة الليبيــة قــادرة علــى تقّلــد أعلــى المناصــب.

تحدثــت الدكتــورة مســعودة األســود، وكيلــة وزارة التربيــة والتعليــم للشــؤون التربويــة فــي كلمتهــا عــن أهميــة دور المــرأة التــي اعتبرتهــا 
قائــدة حكيمــة تســتحق المناصــب دون مّنــة أو جميــل اذ أنهــا تناظــر بــل حتــى تتفــوق علــى كثيــر مــن الرجــال. أكــدت كذلــك أن الكفــاءة 
وحدهــا هــي التــي يجــب أن تكــون المعيــار للقيــادة وأن المهــم اليــوم هــو المحافظــة علــى مــا توصلــت إليــه المــرأة الليبيــة والعمــل علــى 

تطويــره.

ســفير االتحــاد األوروبــي بليبيــا، الســيد خوســيه ســاباديل، أكــد فــي كلمتــه أن العمــل علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل تحقيــق 
الديمقراطيــة لــن يحــدث إن لــم تشــارك المــرأة وأن المــرأة الليبيــة قــادرة علــى تحقيــق كل شــيء. وتوجــه بالشــكر للشــبكة للعمــل الــذي 

ــي. ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــه وخاص ــوم ب تق

ســفير ألمانيــا بليبيــا، الســيد مايــكل أولماخــت، عّبــر عــن ســروره بتواجــده فــي افتتــاح المؤتمــر وقــال أن مشــاركة المــرأة تخــدم مصلحــة 
المجتمــع ككل وأن ألمانيــا تــوّد أن تكــون شــريكا فاعــال فــي موضــوع دعــم المــرأة كمــا نّبــه إلــى أن االنتخابــات القادمــة فــي ليبيــا مهمــة 

جــدا لتوطيــد دور المــرأة. فــي األخيــر توّجــه بالشــكر للشــبكة وللمنظميــن متمنيــا نجــاح المؤتمــر.

الســيدة باتريســيا إليــاس التــي حضــرت كممثلــة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة قالــت أن الهيئــة مؤمنــة بأهميــة المــرأة كعنصــر لتحقيــق 
ــن  ــون معه ــأن تك ــن ب ــية ووعدته ــداث السياس ــي األح ــة ف ــاركتهن مهم ــرت مش ــات واعتب ــاء الليبي ــأت النس ــم. هن ــي العال ــالم ف الس

ــا. الســنة القادمــة لدعمهــن فــي مجهودهــن كصانعــات للســالم فــي ليبي



الســيدة ناديــة بوســريويل، رئيســة شــبكة النســاء المنتخبــات بليبيــا اســتهلت كلمتهــا بتوجيــه الشــكر لمنظمــة CILG-VNG ولعضــوات 
ــرة تأســيس الشــبكة التــي انبثقــت مــن واقــع صعوبــة عمــل المــرأة فــي المجالــس البلديــة، صعوبــات لــم تثــن  الشــبكة وتطّرقــت لفت
الشــبكة عــن العمــل لمــدة ســنتين. لكــن  اليــوم حــان الوقــت لتعزيــز حضــور المــرأة ومشــاركتها فــي بنــاء الحكــم المحلــي والقضــاء علــى 

المركزيــة. فــي األخيــر دعــت لمواصلــة دعــم الشــبكة حتــى تتمكــن المــرأة الليبيــة مــن لعــب دورهــا فــي تحقيــق المصالحــة الوطنيــة.

الســيدة عــزة الدربالــي، مديــرة برنامــج ايصــال بتونــس عّبــرت فــي بدايــة كلمتهــا عــن فخرهــا بالشــبكة ومــا حققتــه وبفريــق إعــداد المؤتمــر 
ــدور  ــك أن ال ــت كذل ــائية. قال ــاركة النس ــق دون المش ــن أن يتحق ــة ال يمك ــار الالمركزي ــدت أن مس ــر. وأك ــن التحضي ــرة م ــق وع ــد طري بع

األبــرز هــو لعضــوات الشــبكة فهــن صاحبــات المشــاريع واآلفــكار فــي حيــن اقتصــر الدعــم علــى التقنيــة واألدوات.

ــة  ــدرات االتصالي ــر الق ــطة تطوي ــض أنش ــة لبع ــوي تغطي ــال ويحت ــج ايص ــّرف ببرنام ــو يع ــرض فيدي ــم ع ــة ت ــات االفتتاحي ــر الكلم ــى إث عل
ــم. ــذا الدع ــر ه ــول أث ــهادات ح ــبكة وش ــوات الش لعض

الدكتــور ســنيم بــن عبــد هللا، الخبيــر ببرنامــج مــن أجــل قيــادة بلديــة جامعــة قــام بتقديــم عــرض بعنــوان: الحكــم المحلــي الشــامل والقيــادة 
النســائية: الــدروس المســتفادة مــن مبــادرة التعــاون الكنديــة التونســية. أبــرز فيــه اختــالف الســياقات المحليــة وضــرورة مراعــاة 
خصوصيــة كل منطقــة بلديــة. الهــدف مــن المبــادرة هــو تشــجيع المــرأة علــى اقتحــام المجــال العــام، وللنجــاح فــي ذلــك كان مــن المهــم 
العمــل علــى المســار والمنهجيــة التــي توضــع تدريجيــا. ولــم يكــن مــن الممكــن التوصــل إلــى نتائــج ملموســة ومشــجعة لهــذا البرنامــج 

لــوال وجــود نســاء قياديــات ورجــال حلفــاء للنســاء.

المحور األول: التشريعات وتمثيلية المرأة

الجلسة األولى: مكانة المرأة والحوكمة الشاملة في القانون الليبي

أدارت الجلســة الســيدة زيتونــة معّمــر، عضــوة مجلــس بلديــة زوارة ســابقا وعضــوة شــبكة النســاء المنتخبــات بليبيــا وبعــد تقديــم النقاش 
العــام والمشــاركين والمشــاركات أحالــت الكلمــة للســيدة إيمــان  المختصــة فــي القانــون الليبــي التــي اعتبــرت أن لإلطــار القانونــي إيجابياتــه 
ونقائصــه وأن العــادات والتقاليــد المجتمعيــة هــم عوامــل معرقلــة أمــام تقّلــد المــرأة للمناصــب والمشــاركة السياســية اذ أن النصــوص 
الدســتورية والقانونيــة والتــي قامــت باســتعراضها ال تمنــع المــرأة مــن المشــاركة السياســية وإنمــا تشــجع علــى المســاواة بيــن النســاء 

والرجــال. بقــي أن المهــم ليــس التواجــد فقــط وإنمــا صنــع التغييــر. 

ــن  ــت ع ــي تحدث ــيات الت ــات التونس ــة الناخب ــوة رابط ــة وعض ــة اإلداري ــة بالمحكم ــري، القاضي ــوار المنص ــيدة أن ــت للس ــة كان ــة الثاني المداخل
تجربتهــا مــع المجلــس التأسيســي التونســي وأكــدت علــى أهميــة أن يكــون أعلــى هــرم التشــريعات أي الدســتور متضمنــا لمبــدأ المســاواة 
بمــا يؤســس لدولــة تحتــرم حــق النســاء وتواجدهــن فــي مراكــز القــرار. عّبــرت القاضيــة كذلــك عــن أملهــا فــي أن تكــون الدولــة الليبيــة 
مثــاال للمجتمــع العربــي واإلســالمي فــي تبيــان أن اإلســالم ال يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة وذّكــرت أن المعاهــدات الدوليــة مصــدر مــن 

مصــادر التشــريع يمكــن للنســاء الليبيــات االلتجــاء إليهــا مــن أجــل إقــرار المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي القانــون.

ــة  ــة الثقاف ــن أهمي ــدث ع ــذي تح ــس ال ــابق بتون ــة الس ــة والبيئ ــؤون المحلي ــر الش ــي: وزي ــار الهمام ــيد مخت ــت للس ــة كان ــة الثالث المداخل
والممارســة قبــل القوانيــن والنصــوص واتخــذ مثــال تجربــة الطاهــر الحــداد فــي ثالثينــات القــرن الماضــي فــي تونــس والــذي جــاء دســتور 
ــة  ــر تكريــس حقــوق المــرأة. دســتور 2011 أيضــا تبنــى المســاواة بيــن المــرأة والرجــل وخاصــة فــي المجالــس المنتخب 1959 تتويجــا لهــا عب
بمــا أدى لظهــور قيــادات نســائية, ومــع ذلــك فــإن المســار مــازال طويــال مــن أجــل تشــريك فعلــي للنســاء فــي أخــذ القــرار. اســتعرض 
الهمامــي خــالل مداخلتــه مراحــل إصــدار القانــون االنتخابــي لالســتحقاق البلــدي والتحديــات التــي رافقــت إقــرار التناصــف العمــودي 
واألفقــي فــي القائمــات االنتخابيــة المترشــحة. قــال كذلــك أن المــرأة يجــب أن تصبــح عنصــرا مبــادرا ومتابعــا لتحقيــق التغييــر المنشــود 

ــط.  ــوري فق ــدور ص ــي ب ــي وأن ال تكتف ــع السياس ــي المجتم ــاط ف ــية والنش ــاركة السياس ــر المش عب

فتــح المجــال إثــر ذلــك للنقــاش الــذي تســاءلت خاللــه المشــاركات عــن المســار الــذي أدى إلــى إقــرار التناصــف فــي تونــس والمــرور إلــى 70 
رئيســة مجلــس بلــدي فــي ظــرف وجيــز وكيــف تــم التأثيــر علــى الــرأي العــام, وقــد رّد الوزيــر الســابق بــأن األمــر يتعلــق بتراكمــات مجتمعيــة 
وباستشــارات دامــت ســنة ونصــف تــم فيهــا العمــل علــى تغييــر العقليــات وإقنــاع النــاس بقــدرة المــرأة علــى التســيير فــي عــدة مجــاالت 

واختصاصــات مــع اعتمــاد قــرب أكثــر مــن المواطنيــن.



كمــا أكــدت إحــدى المشــاركات والمترشــحة لالنتخابــات القادمــة لمجلــس النــواب الليبــي قالــت أن تمكيــن المــرأة فــي المؤسســات يكــون 
عبــر القوانيــن وأمــا التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي فيكــون عبــر المجتمــع المدنــي وبالثقافــة والتربيــة.

مختــار الهمامــي أكــد فــي األخيــر أنــه يجــب اعتمــاد مبــدأ التــدرج فــي تحقيــق المكاســب للمــرأة الليبيــة علــى أن يكــون هــذا المبــدأ مدرجــا فــي 
الدســتور والقانون.

الجلسة الثانية: أثر المشاركة النسائية في دعم االستقرار والتماسك االجتماعي والمصالحة الوطنية

أدارت الجلسة السيدة هنية ابو خريص، عضوة المجلس البلدي بسرت وعضوة شبكة النساء المنتخبات بليبيا

ــب  ــرزت أن المكت ــي أب ــا الت ــات بليبي ــا لالنتخاب ــة العلي ــرأة بالمفوضي ــن الم ــم وتمكي ــب دع ــن مكت ــى، ع ــوزان حم ــورة س ــت أوال الدكت تدخل
ــية: ــاط أساس ــالث نق ــى ث ــز عل ــالل التركي ــن خ ــم م ــى الدع ــاج إل ــة تحت ــرأة متمكن ــع م ــل م يتعام

- توعية المرأة بأهمية التسجيل في القوائم االنتخابية باالستعانة ب70سفيرة في المناطق المهمشة

- تسجيل النساء المتزوجات بغير الليبيين

- تسجيل النساء النازحات بفعل النزاعات المسلحة واعتماد هاشتاغ #استلمي-بطاقتك

تحدثــت الدكتــورة كذلــك عــن تاريــخ النضــال النســوي فــي ليبيــا وفتــرة تأســيس االتحــاد النســائي الليبــي فــي الســتينات قبــل أن يشــهد 
هــذا الحــراك ركــودا فــي فتــرة الســبعينات ممــا أثــر علــى مكتســبات المــرأة فــي ليبيــا.

تم إثر ذلك عرض مقاطع من فيلم وثائقي عن تاريخ نضال النساء الليبيات.

المداخلــة الثانيــة للســيدة بتريســيا إليــاس وهــي خبيــرة برنامــج ســيادة القانــون والمشــاركة السياســية للمــرأة لــدى هيئــة األمــم المتحــدة 
ــا التــي قالــت أنهــا معتــزة بســنوات العمــل المشــترك الثــالث الماضيــة التــي جعلتهــا تعتبــر أن النســاء الليبيــات هــن أصــل  للمــرأة بليبي
وجــود الســالم والتغييــر المنشــود, وأن وجــود المــرأة يســاهم فــي إرســاء دولــة القانــون. اســتعانت لتأكيــد هــذه الفكــرة بالمثــال الروانــدي 
الــذي اعتبــرت أنــه مثــال يحتــذى بــه فــي مؤشــرات التنميــة بعــد أن تقلــدت المــرأة المناصــب القياديــة. اعتبــرت الســيدة إليــاس كذلــك أن 
ظــروف الحــرب فــي ليبيــا ســاهمت فــي أن تســتلم المــرأة المســؤولية كمــا حــدث إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة وقالــت أن نصيــب المــرأة 

اليــوم 16 % فــي المجالــس المنتخبــة لكــن المنشــود هــو بلــوغ نســبة ال40 % ولــم ال أكثــر.

المداخلــة الثالثــة جــاءت علــى لســان الســيد اندريــاس بيردينــق، مديــر مشــروع صنــدوق دعــم الحوكمــة بوكالــة التعــاون األلمانــي GIZ الــذي 
بّيــن أن الوكالــة تعمــل علــى الخدمــات العامــة والحوكمــة. بالنســبة لــه، علــى النســاء أن يلعبــن دورا محوريــا فــي الحوكمــة والالمركزيــة 
وآن اإلصالحــات السياســية ال تتحقــق إال بمشــاركة جميــع الفئــات وخاصــة النســاء كمــا أن اتفاقــات الســالم تكــون أكثــر اســتدامة حيــن 
تشــارك المــرأة فــي صياغتهــا. اعتبــر كذلــك أن المشــاركة المحليــة للمــرأة مهمــة جــدا لالســتقرار وعبــر المجتمــع المدنــي لتعزيز التشــاركية 
وأن النســاء الليبيــات مازلــن فــي حاجــة لمزيــد مــن التمثيــل حيــث تعتــرف 50 % إلــى 60 % منهــن أنهــن غيــر ممثــالت بالشــكل الكافــي. 
ــادة  ــات لري ــاء الليبي ــبكة للنس ــاء ش ــرح إنش ــا واقت ــى منواله ــج عل ــن النس ــي يمك ــتوى المحل ــى المس ــاذج عل ــق نم ــب خل ــه يج ــا أن ــال أيض ق

األعمــال. وعّبــر فــي األخيــر عــن مواصلــة دعــم الوكالــة لتحقيــق األهــداف المذكــورة.

فــي ختــام المداخــالت قدمــت الســيدة فاطنــة الخيــال، ممثلــة عــن شــبكة النســاء المنتخبــات محليــا بإفريقيــا REFELA نبــذة تاريخيــة عــن 
الشــبكة وتعريفــا بهيكلتهــا علــى المســتوى المحلــي والقــاري. بينــت علــى اثــر ذلــك أن التعامــل بيــن الREFELA ودول شــمال إفريقيــا 
ــة  ــودة لمرافق ــبكة موج ــر أن الش ــي األخي ــت ف ــن 30 %. أعلن ــل ع ــرأة ال تق ــة للم ــن تمثيلي ــريعية تضم ــات تش ــداث إصالح ــى إح ــدف إل يه
ــج  ــن برام ــر له ــث توّف ــاري حي ــتوى الق ــى المس ــات عل ــاء المنتخب ــك بالنس ــى كذل ــا تعن ــا أنه ــة كم ــالت االنتخابي ــام بالحم ــي القي ــاء ف النس

تدريــب ومرافقــة.

تــم التأكيــد خــالل النقــاش أن شــبكة نســاء ريــادة األعمــال موجــودة ومتمركــزة أساســا فــي طرابلــس لكنهــا تهــدف لالنتشــار فــي بقيــة 
المناطــق. كمــا طرحــت تســاؤالت حــول وجــود خطــط لدعــم النســاء والنشــاط البلــدي فــي المرحلــة المقبلــة. وقــد اعتبــرت الســيدة إلياس 
فــي هــذا الصــدد أنــه هنــاك توجــه لــدى الهيئــة التابعــة لألمــم المتحــدة لدعــم الشــبكة وأن ذلــك ســيتم بالتنســيق مــع GIZ. الســيدة حمــى 



أعلنــت كذلــك آن المفوضيــة العليــا توفــر التدريــب للنســاء فيمــا يخــص العمليــة االنتخابيــة كمــا تــم انشــاء رقــم مجانــي لتلقــي البالغــات 
والشــكايات حــول العنــف المتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة. فــي األخيــر، قــال الســيد بيردينــق أنــه جــاء للمؤتمــر مــن أجــل مناقشــة مــا يمكــن 

فعلــه بصفــة مشــتركة ولتطويــر برامــج وخطــط للفتــرة القادمــة تكــون البلديــات شــريكا فعليــا فــي صياغتهــا.

الورشة الثانية: اإلعالم وتغيير وجه القيادة على المستوى المحلي:

ــة  ــوة بلدي ــي عض ــة الزرقان ــيدة صبري ــاطئ والس ــة الش ــة قرض ــدي ببلدي ــس بل ــوة مجل ــي، عض ــاء السنوس ــيدة وف ــة الس ــرت الورش يّس
ــا. ــات بليبي ــاء المنتخب ــبكة النس ــوات ش ــوراء وعض تاج

المداخلــة األولــى كانــت للســيدة هالــة المصراتــي، مستشــارة إدارة متخصصــة فــي بنــاء المؤسســات ورفــع القــدرات التــي تحدثــت عــن 
اإلعــالم ومســاهمته الكبيــرة فــي بلــورة الفكــرة العامــة عــن المــرأة والتــي دائمــا مــا كانــت تمثــل صــورة نمطيــة, واســتعرضت أرقامــا تبّيــن 
حضــور المــرأة فــي اإلعــالم حيــث تمثــل النســاء 19 % مــن مجمــوع العامليــن فــي اإلعــالم لكــن أقــل مــن 5 % منهــن يقــررن السياســات 
اإلعالميــة و7 % منهــن يشــتغلن كمراســالت. الحظــت كذلــك أن هنــاك فجــوة بيــن اإلعــالم وقضايــا المــرأة كمــا أن هنــاك نقــص فــي 
التغطيــة اإلعالميــة للنشــاط النســوي فــي حيــن أن المــرأة تمثــل غالبيــة المشــتغلين بالمجتمــع المدنــي. اعتبــرت كذلــك أن للشــبكة دور 

صياغــة اســتراتيجيات لتحســين دور المــرأة وصورتهــا فــي اإلعــالم كمــا يجــب تدريــب "صنــاع المحتــوى" فــي قضايــا المــرأة.

المداخلــة الثانيــة كانــت للدكتــورة صبيحــة الحمــري، مستشــارة فــي االتصــال واإلعــالم المؤسســاتي مــن تونــس تحدثــت عــن وظائــف 
اإلعــالم التــي يجــب أن نعلمهــا وهــي: وظيفــة توعويــة وتربويــة وأخــرى رقابيــة. وأكــدت علــى أن اإلعــالم اليــوم يعتبــر آليــة قــرب للمواطــن 
علــى المســتوى المحلــي اذ يســاهم فــي فــي تعزيــز التشــاركية فــي اتخــاذ القــرار, وبالتالــي فــإن لإلعــالم دور مهــم فــي تركيــز الديمقراطيــة 
التشــاركية والتنميــة علــى المســتوى المحلــي. اعتبــرت فــي األخيــر أن هنــاك الكثيــر ممــا يجــب فعلــه لبلــوغ تلــك األهــداف بمــا أن غالبيــة 

المجالــس البلديــة ليــس لهــا اليــوم خلّيــة مكلفــة باإلعــالم.

الســيدة صوفــي االرد، عضــوة مجلــس بلــدي وممثلــة عــن الجامعــة الكنديــة للبلديــات تحدثــت عــن تجربــة الجامعــة التــي نجحــت فــي تعزيــز 
ــد  ــاء ٥ مقاع ــت النس ــى 50 % واحتل ــن 30 % إل ــة م ــة االنتخابي ــي الكتل ــاء ف ــبة النس ــت نس ــي إذ ارتفع ــتوى المحل ــى المس ــرأة عل ــد الم تواج
رئاســة مــن جملــة ١٠ مجالــس بلديــة بالمــدن األكبــر بالبــالد. كمــا نبهــت أنــه ال توجــد مســاندة للمــرأة التــي تخــوض غمــار السياســة فــي 
البدايــة ولذلــك يجــب اســتجالب العــدد األكبــر مــن النســاء لالهتمــام بالعمــل البلــدي حتــى يســاندن بعضهــن, والحظــت كذلــك أن النســاء 
حيــن يلتحمــن بالعمــل البلــدي فإنهــن يلمســن قدرتهــن علــى التغييــر. فيمــا يخــص اإلعــالم، قالــت صوفــي أنــه ليــس لوســائل اإلعــالم 
أي رغبــة فــي تغطيــة العمــل البلــدي والقضايــا التــي تهــم النســاء علــى المســتوى المحلــي بمــا يطــرح جملــة مــن التحديــات أمــام وســائل 

اإلعــالم باعتبــار دورهــا المهــم فــي تغييــر األفــكار.

دار إثــر هــذه المداخــالت نقــاش خلــص إلــى أنــه مــن المهــم اليــوم صياغــة ميثــاق إعالمــي وخلــق شــراكة بيــن اإلعــالم وشــبكة المنتخبــات 
بمــا أن اإلعــالم ســالح ذو حديــن وكذلــك إلــى أهميــة توثيــق وأرشــفة نشــاط العضــوة المنتخبــة حتــى تصــل نتيجــة عملهــا لعمــوم النــاس.

جلسة تشبيك بين عضوات المجالس البلدية بتونس وليبيا:

تــم فــي نهايــة اليــوم األول عقــد جلســة ضمــت عضــوات مجلــس إدارة شــبكة النســاء المنتخبــات بليبيــا وعضــوات الهيئــة المديــرة لشــبكة 
النســاء المنتخبــات بتونــس، وخلصــت لتبــادل اآلراء وتباحــث العمل المشــترك.

ــق  ــة لخل ــا كفرص ــدم أهدافه ــة وق ــيد الجلس ــم الرش ــة والحك ــة المحلي ــي للتنمي ــز الدول ــن المرك ــريك، ع ــين الت ــامي ياس ــور س ــح الدكت افتت
حــوار مباشــر بيــن شــبكة النســاء المنتخبــات بليبيــا ونظيرتهــا فــي تونــس, والحــظ فــي مداخلتــه أن الخالفــات الحزبيــة أثــرت علــى الشــبكة 
فــي تونــس فــي حيــن نجحــت الليبيــات فــي تجــاوز الخالفــات المناطقيــة والعشــائرية فــي ظــل غيــاب دور أساســي لألحــزاب. ومــن هــذا 
المنطلــق, يتبيــن أن ســبل تجــاوز اختالفــات االنتمــاء يمثــل تحديــا مشــتركا للشــبكتين رغــم نجــاح الشــبكة الليبيــة فــي ذلــك وهــو مــا يمثــل 

فرصــة للشــبكة التونســية للتعــرف علــى اآلليــات التــي تــم اتباعهــا لتحقيــق ذلــك.

انطلــق الحــوار بتعريــف المشــاركات بأنفســهن, حيــث حضــرت عضــوات مجالــس بلديــة تونســيات عــن كل مــن بلديــة تونــس وحمــام 
ــزور  ــة بجن ــس البلدي ــوات المجال ــا عض ــن ليبي ــر وم ــاقية الداي ــة وس ــليانة والنفيض ــدي( وس ــس البل ــة المجل ــان )رئيس ــل ونعس ــف ناب األن

ــة باألســاس: ــّم خــالل االجتمــاع طــرح النقــاط التالي وطرابلــس المركــز وســوق الجمعــة..  وقــد ت



1.العنــف السياســي والعنــف المســلط علــى النســاء المنتخبــات متواجــد فــي العمــل البلــدي بــكل مــن البلديــن، ومــن هــذا 
المنطلــق  ال بــد مــن وضــع آليــة لمرافقــة النســاء ضحايــا العنــف السياســي. ولقــد وفقــت الشــبكة التونســية فــي وضــع مرصــد 
لمتابعــة العنــف ومســاندة المنتخبــات. وتــم االتفــاق علــى مــد الشــبكة الليبيــة بالوثائــق المبينــة لهــذه التجربــة وتبــادل الخبــرات 

بشــأنها.   

- هناك إطار قانوني في البلدين لكن هناك نقص في التنفيذ والمتابعة مما يساهم في هضم حقوق المرأة

- هنالك طرق لتطوير كيفية التصدي لحاالت العنف المسلط على المرأة في المجال السياسي

- العنف السياسي كان من بين أسباب تأسيس الشبكة في ليبيا

- ال بد من وجود تكوين قانوني حول كيفية التصرف في صورة التعرض للعنف

2. المكانة المجتمعية للمرأة وأثرها على عمل المنتخبات

- المــرأة التونســية متفوقــة علــى نظيراتهــا فــي الوطــن العربــي فــي مجــال الحقــوق والتنّظــم فــي حيــن أن هنــاك عــدم 
قبــول سياســي ومجتمعــي لترشــح المــرأة لمناصــب قياديــة فــي ليبيــا.

3. هيكلة الشبكة ودورها في تفعيل أهدافها.

ــات التونســية( علــى عكــس  ــار تبعيتهــا لجامعــة البلدي ــة واالرتباطــات )باعتب ــر واضحــة الهيكل - الشــبكة فــي تونــس غي
نظيرتهــا فــي ليبيــا المســجلة كجمعيــة مجتمــع مدنــي. وقــد يكــون هــذا الفــرق مفســرا لحــد مــا لالختالفــات فــي التوفــق 

فــي وضــع برنامــج عمــل والشــروع فــي تنفيــذه.

- المشاكل والتحديات التي اعترضت النساء المنتخبات جعلتهن يؤسسن شبكة النساء المنتخبات

- الحضور األغلبي للرجال في رابطة البلديات الليبية معرقل أمام تمثيلية جيدة للمرأة المنتخبة في هياكل الرابطة

- معركــة التمثيليــة التــي خاضتهــا وتخوضهــا المــرأة الليبيــة المنتخبــة أعســر مــن التــي تخوضهــا  نظيرتهــا فــي تونــس إذ 
ــر القانــون االنتخابــي الــذي  ــأة عب انطلقــت مــن الصفــر فــي حيــن أن المنتخبــات التونســيات وجــدن األرضيــة شــبه مهي

ضمــن تمثيليــة واســعة للنســاء )وهــو مــا مــا يتعيــن العمــل علــى المحافظــة عليــه(.

4. اإلعالم ودوره في تسليط الضوء على مسألة المشاركة النسائية.

- أهمية التعامل مع اإلعالم لمزيد التعريف بدور النساء ونشاطهن واإلشكاليات التي تعترضهن.

ــى  ــل عل ــا والعم ــاء الكوت ــة إلغ ــدي لمحاول ــى التص ــينصب عل ــة س ــرة القادم ــي الفت ــل ف ــى أن العم ــاق عل ــاع االتف ــة االجتم ــي نهاي ــم ف وت
زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة فلــي ليبيــا فــي حيــن يتمثــل هــدف الشــبكة فــي تونــس فــي المحافظــة علــى تمثيليــة المــرأة 

والعمــل علــى تعزيــز هيكلتهــا الداخليــة.

يذكــر أن الشــبكة التونســية تضــم هيئــة تأسيســية مــن 17 عضــوة ينقســمن إلــى 4 لجــان: التكويــن واإلعــالم والمناصــرة ومرصــد مناهضــة 
العنف.

اليوم الثاني:

تولى الدكتور سامي ياسين التريك افتتاح جلسات اليوم الثاني بتذكير سريع بأشغال اليوم السابق وأهم النقاط التي تم طرحها.

الورشــة الثالثــة: الــرأي العــام وإدراج النــوع االجتماعــي فــي السياســات العامــة االقتصاديــة والتخطيــط ودوره فــي تمكيــن المــرأة 
االقتصــادي.



الجلســة الثالثــة كانــت بعنــوان "الــرأي العــام وإدراج النــوع االجتماعــي فــي السياســات العامــة االقتصاديــة والتخطيــط ودوره فــي تمكيــن 
المــرأة االقتصــادي" وقــد كان أول المتدخليــن خاللهــا الســيد عبــد الســالم ســعد، مديــر مكتــب اإلعــالم ببلديــة شــحات الــذي بــدأ كلمتــه 
ــن.  ــوق المواطني ــس حق ــى تكري ــل عل ــن والعم ــمل الليبيي ــم ش ــي ل ــا ف ــة دوره ــا وأهمي ــات بليبي ــاء المنتخب ــبكة النس ــاء لش ــكر والثن بالش
ــة  ــأن المواطن ــوق وب ــة بالحق ــي المطالب ــل ف ــريك للرج ــرأة ش ــل فالم ــاواتها بالرج ــرأة ومس ــاج الم ــدة إلدم ــم المتح ــات األم ــر بتوصي وذك
تشــمل المــرأة والرجــل. واعتبــر أن علــى المنظمــات النســوية علــى غــرار الشــبكة أن تبــذل جهــدا فــي التواصــل مــع اإلعــالم وتشــريكه 
فــي أنشــطتها. نصــح كذلــك بإصــدار كتيبــات ونشــريات دوريــة وإرســالها لإلعــالم وإعتمــاد وســائل التواصــل االجتماعــي فــي تغطيــة 

األنشــطة. أوصــى الســيد ســعد فــي آخــر مداخلتــه بالحــذر مــن وســائل اإلعــالم ذات األجنــدات المعاديــة لحقــوق المــرأة.

الســيد معــز عطيــة، الخبيــر فــي دعــم قــدرات النســاء والتنميــة المحليــة مــن تونــس ذّكر فــي بدايــة مداخلته بــأن تمكيــن المرأة ومســاواتها 
بالرجــل مــن أهــداف األلفيــة, واعتبــر أن حضــور المــرأة األقلــي فــي وســائل اإلعــالم يعــود لغيــاب االجتهاد لــدى معــدي البرامــج والمحررين 
بوســائل اإلعــالم, لكــن المــرأة القياديــة تبقــى قــادرة علــى المســاهمة فــي خلــق رأي عــام حــول أي قضيــة كانــت. الحــظ أيضــا أن هنــاك 
خلــال فــي المســاواة علــى المســتوى االقتصــادي يبــرز مــن خــالل نســبة النســاء صاحبــات الشــهادات العليــا المنتدبــات فــي المؤسســات 
ــارية  ــات االستش ــب الجلس ــن تقري ــد م ــه الب ــول أن ــه بالق ــم مداخلت ــا. اختت ــي ليبي ــة ف ــبه منعدم ــبة ش ــي نس ــس وه ــي تون ــة ف االقتصادي
وآليــات اتخــاذ القــرار مــن المــرأة وأن مهمــة المثقفيــن والمجتمــع المدنــي تتمثــل فــي التخلــص مــن العراقيــل التــي تحــول دون تعزيــز 

مشــاركة النســاء.

ــذي  ــر ال ــعادتها بالمؤتم ــن س ــرت ع ــي عب ــس الت ــن تون ــة م ــة المحلي ــرة الحوكم ــالل خبي ــيماء بوه ــيدة ش ــت للس ــرة كان ــة األخي المداخل
ــار االقتصاديــة واالجتماعيــة إلدراج النــوع االجتماعــي فــي النصــوص القانونيــة.  جــاء تتويجــا لنقاشــات عديــدة. تحدثــت إثــر ذلــك عــن اآلث
قالــت أنــه عــادة مــا يأتــي التغييــر فــي القوانيــن اســتجابة لتغيــر فــي الــرأي العــام وأشــارت مــن ثــم إلــى أن الــرأي العــام هــو مجموعــة اآلراء 
والمبــادئ الموجــودة فــي المجتمــع, وأن هنــاك علــوم تســاعد علــى فهــم الــرأي العــام وكيفيــة تشــكله كمــا أن ســبر اآلراء ومجموعــات 
ــر فــي المبــادئ واآلراء. واعتبــرت أيضــا أنــه يجــب العمــل علــى المــدى المتوســط والطويــل مــن أجــل  التركيــز مهمــة كذلــك لرصــد التغّي

تغييــر الــرأي العــام وعــدم الشــعور باإلحبــاط. 

علــى إثــر ذلــك دار نقــاش خلــص إلــى أنــه علــى اإلعــالم العمــل علــى إبــراز مشــاكل المــرأة وعلــى القوانيــن أن تفّعــل, لكــن لــي يتــم ذلــك 
يجــب نشــر الوعــي لــدى النــاس وتمليكهــم الفكــرة أو المبــدأ, وقــد تــم اعتمــاد مثــال قانــون توفيــر حضانــات فــي المؤسســات العموميــة 
كعينــة علــى سياســات إدراج النــوع االجتماعــي. تــم كذلــك التعــّرض للفــرق بيــن العدالــة والمســاواة واإلشــارة إلــى ضــرورة بنــاء شــراكات 

مــع المنظمــات والجمعيــات التــي تشــتغل علــى نفــس األهــداف.

ــيدة  ــت الس ــذي تول ــة ال ــة الليبي ــدة الوطني ــة الوح ــباب بحكوم ــر الش ــي، وزي ــح هللا الزن ــيد فت ــرف الس ــى ش ــة عل ــك جلس ــد ذل ــدت بع انعق
نائلــة العكريمــي الترحيــب بــه، والــذي هنــأ النســاء عضــوات الشــبكة بعقــد مؤتمرهــن وقــام بالتعريــف بــوزارة الشــباب ومــا تقــوم بــه مــن 
أعمــال لصالــح الشــباب خاصــة علــى المســتوى المحلــي وأهميــة ذلــك لــدى الحكومــة ككّل. كمــا قــام بشــكر وكيلــة الــوزارة الســيدة رنــدة 
غريــب علــى مــا تقــوم بــه مــن أجــل تمكيــن الشــابات علــى مســتوى الــوزارة. كمــا دعــا إلــى تأســيس شــبكة الشــابات المنتخبــات معربــا عــن 

اســتعداد الــوزارة لرعايــة وتنظيــم مؤتمرهــا التأسيســي.

الورشة الرابعة:عرض قصص نجاح لقيادات نسائية ولتعزيز الخدمات البلدية الشاملة

أدارت الورشة السيدة فريحة درهاب، عضوة مجلس بلدي ببلدية طبرق وعضوة بشبكة النساء المنتخبات

الســيدة ناديــة كوكلــة، مســؤولة شــؤون المــرأة بمكتــب نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الليبــي هنــأت النســاء عضــوات الشــبكة بمــا حققنــه 
ــاذ  ــي اتخ ــاهمة ف ــة والمس ــس البلدي ــة المجال ــى عضوي ــول إل ــات والوص ــوض االنتخاب ــي خ ــل ف ــاح يتمّث ــر نج ــرة أن أكب ــات معتب ــن نجاح م

القــرارات وهــو مــا يمّثــل الدليــل علــى أن للمــرأة الليبيــة القــدرة علــى تقّلــد أعلــى المناصــب.

الســيدة إينــاس الغزوانــي، مديــرة برنامــج "مــن أجــل قيــادة بلديــة جامعــة" بتونــس قامــت أثنــاء المداخلــة الثانيــة بتقديــم عــرض بعنــوان 
"الحكــم المحلــي الشــامل والقيــادة النســائية" حــول كيفيــة مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي التخطيــط البلــدي والخطــوات التــي تــم اتخاذهــا 
مــن أجــل تحقيــق ذلــك والتــي مــن بينهــا تأســيس شــبكة النســاء المنتخبــات بالبلديــات التونســية تحــت غطــاء الجامعــة الوطنيــة للمــدن 
التونســية. إثــر ذلــك تــم عــرض فيديــو لتجربــة الســيدة نجيبــة الغرنوقــي وهــي عضــوة مجلــس بلــدي بســيدي بورويــس )واليــة ســليانة( 

وهــي أحــد المســتفيدات مــن البرنامــج.



ــة إرادة النســاء  ــي أبــرزت أهمي ــى يقّدمــن قصــص النجــاح الخاصــة بهــّن والت ــى الحاضــرات حت ــع الكلمــة عل ــة الجلســة، تــم توزي فــي نهاي
ــات. ــذه النجاح ــي ه ــن ف ــن بدوره وإيمانه

توّلــت الســيدة عــزة الدربالــي القيــام بعــرض ختامــي قّدمــت فيــه التوجــه العــام والمشــاريع التــي ســيتم العمــل عليهــا فــي الفتــرة المقبلــة 
والتــي وإن كانــت تعنــى بدعــم البلديــات ومســار الالمركزيــة عمومــا فإنهــا ســتقارب هــذا الدعــم عبــر االشــتغال علــى تعزيــز التشــاركية 
ــدى  ــوي وم ــن النس ــن التضام ــك ع ــت كذل ــة. تحّدث ــاريع العمومي ــة والمش ــات العام ــي السياس ــي ف ــوع االجتماع ــإدراج الن ــام ب واالهتم

أهميتــه فــي تبــادل التجــارب والتعّلــم مــن األخطــاء حتــى تصبــح الشــبكة قــوة اقتــراح وإطــارا لمناقشــة األفــكار وتنفيذهــا.

تــم توزيــع الكلمــات علــى الحاضريــن والحاضــرات الذيــن اتفقــوا علــى أهميــة الدعــم المــادي واللوجســتي علــى المســتوى البلــدي الخــاص 
مــع ضــرورة التفكيــر فــي الطــرق واآلليــات التــي تجعــل جميــع البلديــات قــادرة علــى اســتنباط الحلــول للمواطنيــن وإيجــاد القــدرة علــى 

تنفيــذ مشــاريعها باالعتمــاد علــى مواردهــا الذاتيــة.

تّم في اختتام اليوم عقد جلسة قْدمت خاللها مقررات الجلسات خالصات ما تطّرقت إليه مختلف المداخالت والنقاشات.

ليتم من ثم المرور إلى تنظيم الجلسة االنتخابية.

ترشحت لالنتخابات 22 عضوة وأشرفت على كافة مراحل االنتخابات لجنة كونتها عضوات الشبكة ترأستها السيدة خيرية المهدي.

تــم اإلعــالن صبــاح األحــد 21 نوفمبــر علــى النتائــج النهائيــة لالنتخابــات بعــد انتفــاء الطعــون فيهــا وإجمــاع المشــاركات، وعددهــن 71، علــى 
أن االنتخابــات كانــت نزيهــة وشــفافة. وقــد تــم التصريــح بالنتائــج فــي جلســة عموميــة قامــت خاللهــا عضــوات مجلــس اإلدارة المتخلــي 
ــة الجديــدة  بتســليم المشــعل إلــى العضــوات المنتخبــات فــي المجلــس الجديــد برئاســة الســيدة ناديــة أبــو ســريويل. وقــد أكــدت الهيئ

عزمهــا العمــل علــى تعزيــز دور الشــبكة ومزيــد تكريــس حضــور النســاء فــي المجالــس المنتخبــة.


