
 

1 
 

 

 91-دكوفي فيروس أثر مألوفة: نتائجو مستجد فيروس

ِّساء على  ليبيا في الن 

 
 تنفيذي ملَخص

 
 مع صراع في 0202 سنة منذ العالم دول جميع دخلت 

 ةجائح أعقاب في مسبوقة غير واقتصادية صحية أزمة

 مليوني من أكثر وفاة في تتسبب التي 91-كوفيد

 أزمة دمجر   الوباء هذا ليمث    لمو العالم. حول شخص

 على خطير تأثير له ليصبح تجاوزها بل ،فحسب يةصح   

 اتخاذ وأصبح .ةالهش   والفئات ،والاقتصاد ،المجتمع

 ةبغي قصوى ضرورة المدى طويلة وسياسات تدابير

 سبل تدهور ومنع الإنسانية المعاناة من التخفيف

  العالم. أنحاء جميع في العيش

 

 واتالفج فإن ،الدولي لبنكا نشره تقرير إلى استنادا  و

 متفاق إلى تؤدي أن شأنها من الجنسين بين القائمة

 وجه على المرأة على 91-كوفيدل لبيةالس الآثار

 العالم حول الن  ساء من العديد تركت حيث .1الخصوص

 يامالق يمكن لا التي الوظائف تلك سيما لا ،وظائفهن

 مدىال طويلة سلبية آثار عنه ينتج قد مما ،بعد عن بها

 فيو 2العاملة. القوى في النسائية المساهمات على

 أن   للمرأة المتحدة الأمم هيئة حتصر   ،0202 ريلبأ

 يبيا،ل في خاص بشكل الجائحة لآثار عرضة أكثر الن  ساء

 ويعاني الحرب ويلات قتهومز   سبق الذي البلد هذا

                                                             
تم  الاطلاع ) https://bit.ly/3hFiVhF  رابط الموقع: .أبريل 02 ،الدولي البنك"، فويسز" أصوات مدونة ،وعلينا أن نراعي ذلك" الن  ساء"تأثير فيروس كورونا أكبر على  (.0202ك. ش. ) ،وبارامو ، ك.كراون 1

 (0209 وماي 4 عليه في

تم  )  https://mck.co/3hlUkycرابط الموقع: سبتمبر. 02 ،وشركاه ماكينزي شركة ،"0202في أماكن العمل  الن  ساء" (.0202إ. ) ،ويي ، ر.،فالنتينوك.،و ،روبنسونو إ.، ،ستاريكوفاأ.، و ،كريفكوفيتش 2

 (0209 وماي 4 الاطلاع عليه في

والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، من المرجح أن تكون الأشد تضررا  إذا انتشر فيروس كورونا في ليبيا التي مزقتها الحروب، تحذر لكون المرأة الليبية أصلا  ُمستضعفة جراء انعدام الأمن " 3

 (0209 وماي 4تم  الاطلاع عليه في ) https://bit.ly/3wzfhvj  رابط الموقع: .أبريل 94 ،القاهرة ،للمرأة المتحدة األمم هيئة ،صحفي بيان (. 0202) هيئة الأمم المتحدة للمرأة"

 قائمال التمييز وتفشي الأمني الاستقرار عدم من حالي ا

 الأكثر الن  ساء يجعل قد مما الاجتماعي النوع على

 3.البلاد في تضررا  

 

 في كانالس   معاناة من 91-كوفيد جائحة ضاعفت وقد

 لاتوي من الأكبر العبء بالفعل يتحملون الذين ليبيا

 ح   وشُ  المعيشة، وغلاء الاقتصاد، وتدهور المسلح، النزاع

 الاحترازية التدابير أثقلت كما العامة. الخدمات

 ،لجو  الت حظر مثل الوباء، انتشار لمنع المفروضة

 للعمل، الجزئي أو الكلي والتعليق الدراسة، وتعليق

 أولئك سيما لا والمواطنين، المواطنات كاهل

 أكثرال للفئات والمنتمين النزاع مناطق في المقيمين

 اوتةمتف آثار لها السلبية الوباء تداعيات كن  ل هشاشة.

 والرجال. الن  ساء من كل على

 

 أثيرلتا تقييم في راسةالد    لهذه ئيسيالر   الهدف لويتمث  

 الاجتماعي وعبالن   المرتبط والاقتصادي الاجتماعي

 ليبيا، في والفتيات الن  ساء على 91-كوفيد لفيروس

 ساعدةم على الجائحة تأثير كيفية تقييم إلى بالإضافة

 الجهات لمختلف النسائية المدني المجتمع منظمات

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/coronavirus-not-gender-blind-nor-should-we-be?cid=ecr_tt_worldbank_ar_ext
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/04/press-release-new-report-the-economic-and-social-impact-of-conflict-on-libyan-women
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 بعدهاو الجائحة أثناء النسائية القضايا بمعالجة المعنية

 .91-كوفيدب قةالمتعل    الخطط لخلا من

 

  الرئيسية النتائج
  

 النوع على قائم منظور من التقرير، هذا ليحل   

 يف للجائحة والاجتماعي الاقتصادي الأثر الاجتماعي،

 09إلى 0202 سنة مطلع من ةتد  المم الفترة خلال ليبيا

 :يلي فيما ةي  ئيسلر  ا نتائجه ىوتتجل   .0202 ديسمبر

 

 القرار: صنع مستوى على

  لا يوجد تمثيل نسائي في اللجنة العلمية

الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا على المستوى 

في عدد محدود من  الن  ساءتعيين تم  الوطني. إذ 

من صنع  نهن  ة دون صلاحيات تمك   جان الفرعي  الل   

ا على المستوى المحلي، فقد شاركت أم  . القرار

ان ججان المواضيعية مثل الل   فقط في الل    الن  ساء

ة، ومع ذلك، لم يشاركن في ة والتطوعي  الطبي  

 اللجنة العلمية الاستشارية.

 على من المستجوبين/المستجوبات %02 واتفق 

ة صنع القرار ساهم في عن عملي   مرأةغياب ال أن  

 . الن  ساءتفاقم تأثيرات الجائحة على 

 

 الاقتصادية:داعيات الت  

 ن  ساءالتأثرت الشركات الخاصة المملوكة للنساء و 

العاملات في هذه الشركات سلب ا من الجائحة 

 ،ونقص السيولة ،والجزئيالكلي بسبب الإغلاق 

 وارتفاع الأسعار.

   ى إغلاق دور الحضانة والمدارس إلى إجبار أد

رائدات الأعمال الحرة العديد من الموظفات و

العمل كلي ا أو جزئي ا، مما أثر سلبا   على التوقف عن

 على دخلهن.

  لم يكن لدى الحكومة أي سياسات للحد من التأثير

 أثناء الجائحة. الن  ساءالاقتصادي والاجتماعي على 

 

 يالمدن المجتمع بمنظمات قةالمتعل ِّ  الَنتائج

 ِّ  سائية:الن 

  من منظمات المجتمع المدني التي  %03تعتمد

شملتها الدراسة بشكل أساسي على التمويل 

ي لبرامجها الدولي واضطرت إلى الإيقاف الكل   

دورات و ورش عمل جماعيةوأنشطتها، مثل عقد 

 .ةتدريب مباشر 

  من منظمات المجتمع المدني التي  %55واجهت

شملتها الدراسة تحديات في تنفيذ برامجها عبر 

شمل وت. ضعف البنية التحتيةبسبب ت الإنترن

تكلفة خدمات ارتفاع تحديات البنية التحتية 

بالإضافة إلى وتدن ي مستوى جودتها الإنترنت 

 أجهزة الكمبيوتر.في نقص ال

  من منظمات المجتمع المدني التي  %00قامت

أنشطتها خلال الجائحة الحد  من شملتها الدراسة 

 التمويل. بسبب شح   

  من منظمات المجتمع المدني التي  %00اتخذت

فيذ ة تنشملتها الدراسة تدابير لضمان استمراري  

تدريب عن بعد تنظيم دورات خططها من خلال 

طاق لخدمة الن   محدودة مبادرات لقيام بوا

 المجتمعات المحلية.

 

 الاجتماعي: التأثير

   هم /أن  هن  من المشاركات والمشاركين أن   %10د أك

 .الن  ساء زيادة في العنف ضد  شهدن/شهدوا 

  من المشاركات والمشاركين  %10لم يتوفر لدى

التي تدعم معلومات عن الإجراءات الحكومية  أي   

 أثناء الجائحة. وأسرهن   الن  ساء

  على من المشاركات والمشاركين  %922وأجمع

نقص البيانات أو عدم وجود قاعدة بيانات  أن  

على النوع رسمية لحوادث العنف القائم 

هذه الظاهرة مدى خطورة الاجتماعي يجعل فهم 

 أمر ا بالغ الصعوبة.
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   ة وصاحبتها مشاكل تضاعفت الأعباء المنزلي

ة تفاقمت بسبب نقص الخدمات التي تقدم نفسي  

 هذه الظروف الصعبة.يعشن  ن  ساءلالدعم ل

 

 منظمات مع والمناقشات الدراسة نتائج إلى استنادا  و

 اتالتوصي من العديد قدمنا النسائية، المدني المجتمع

 ،السياسات وصانعي وصانعات الحكومة إلى

 ،الدولية المانحة والجهات ،المدني المجتمع ومنظمات

ا سعي او .المعونة ووكالات  التوصيات هذه لتحقيق من 

 :ةالتالي الثلاث إجراءاتلل الأولوية إعطاء تفضيل تم  

 

  أي حكومة الوحدة الوطنية )دون تباشر يجب أن

تخطيط السياسات الاجتماعية بتأخير( 

 91-والاقتصادية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد

والفتيات إلى خدمات  الن  ساءوتعزيز وصول 

الأزمات على فترات عم الاجتماعي في الد  

 المستويين المحلي والوطني.

 إلى الأمن  الن  ساءوصول  لتعزيز إمكانية

الاقتصادي والمالي، يجب على مصرف ليبيا 

المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التخطيط، 

والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 

الشروع والاجتماعي، ووحدة دعم وتمكين المرأة، 

في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتعزيز 

، واستقلاليتهن  الأمن الاقتصادي والمالي للنساء 

 خار على المدى الطويل.بما في ذلك خطط الاد   

  يجب على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس

مشاركة هادفة في تطوير وتنفيذ ضمان الرئاسي 

  للأزمة.تتصد ى الخطط والسياسات التي 

 

 المنهجية

 

 رأكتوب من متد ةالم الفترة خلال التقرير هذا إعداد تم

 مارس شهري بين الفترة وغطى 0202 ديسمبر إلى

 منهجية باتباع الدراسة التزمت .0202 وديسمبر

 :يلي ما تتضمن   مشتركة

 

 الأولية: البيانات جمع

 مع مقابلة 00 خلال من ةالنوعي   البيانات جمع تم  

 قيادات من (KIIs) الر ئيسي ين المعلومات مقدمي

 التي النسائية المدني المجتمع ومنظمات المجتمع

 لتسهيو الجنسين بين المساواة اتمجال في تنشط

 البحث عينات تغط   الخدمات. على المرأة حصول

 وستة ،الغرب في 91) ليبيا في رئيسية مناطق ثلاث

 الجنوب(. في وثمانية ،الشرق في

 

 ة:الثانوي   البيانات جمع 

 ةمكتبي مراجعة على ةالثانوي   البيانات تحليل ارتكز

 نسينالج بين بالمساواة قةالمتعل    قاريروالت   اساتر لد   ل

 المرتبط أثيروالت   ،91-كوفيد جائحة انتشار قبل ليبيا في

 مستوى على 91-كوفيد لفيروس الاجتماعي عن و بال

 .الجائحة هلـهذ ليبيا تصد ي وكيفية العالم،

 

 البحث: قيود

 المستهدفة المجتمعات إلى المباشر الوصول تعذ ر

ل على المفروضة القيود بسبب نق   قبل من الت 

لطات  وتوَجب كورونا. بفيروس العدوى من للحد    الس 

 وعبر الهاتفية المكالمات خلال من البيانات تجميع

 من حد   مم ا ،الافتراضي زووم تطبيق عبر الانترنت

 في والمشاركين تالمشاركا مع التفاعل فرص

 مقدمي مع المقابلات خلال وخاصة ،الاستطلاع

 الرئيسيين. المعلومات

 

 مجموعات تنظيم الممكن من يكن لم ،لسببا ولهذا

 البيانات. من قللتحق   عمل ورشات أو مركزة نقاش

 

 على حديثة رسمية وبيانات إحصاءات توف ر عدم رأث  

 قةتعل   الم البيانات إلى الافتقار أدى كما راسة،الد    تحليل

 العنف خاصة - الاجتماعي النوع على القائم بالعنف

 قةعل   المت البيانات وشح    - وأثناءها الجائحة قبل المنزلي

رة بالخدمات  ىعل القيود من مزيدال فرض إلى المتوف 

 التقرير.
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 91–جائحة كوفيدالفصل الأول: 

ِّساءو  في مواضع صنع القرار  الن 

 

البلدان التي  أن   أظهرت 4الدراسات أن  على الرغم من 

ن مالمعدل المتوسط  تفوقتقودها نساء حققت نتائج 

 في تمثيل المرأة أن   إلا   ،جائحةلحيث طرق التصدي ل

حول  امحدود  لا يزال عمليات صنع القرار الرئيسية 

–كوفيد بمواجهة تداعيات أزمةيتعلق  ما خاصةو العالم

جد التي تتوابالنسبة للنساء  اسوء   عالوضيزداد و . 91

 في مناطق النزاع.

 

رية الإداوة يالسياس المناصب في الن  ساءتمثيل  يعد  

سبة ن الن  ساءحيث تمثل  ،متدن  للغاية في ليبياالعليا 

مناصب ال فقط من %93 ويشغلنفي البرلمان  93.5%

 وقد تم  تنصيبحكومة الوفاق الوطني.  في وزاريةال

في الحكومة الليبية المؤقتة. رسميًّا  فقط وزيرة واحدة

لزيادة تمثيل الدولية المحلية و وبالرغم من الجهود

خلال محادثات السلام  قيادة السياسيةفي ال الن  ساء

حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتعيين  أن   إلا   ،الأخيرة

تم تعيين خمسة حيث قيادية من المناصب ال 02%

 %95تمثل  والتي الوزاريةن  ساء فقط في المناصب 

  فقط من المجلس الوزاري الأخير.

 

في المناصب العليا  الرجال على أغلب ويسيطر

 والاستشارية الاقتصاديةالمؤسسات و الادارات العامة

غالب ا غير مؤث ر على آليات صنع  مرأةالدور  مم ا يجعل

الظروف في  وشبه منعدمالظروف العادية في  القرار

 الأزمات. خلال و الاستثنائية

 

                                                             
 . رابط الموقع:سبتمبر 0، العالمي االقتصادي المنتدىية بمهمة أفضل في مواجهة فيروس الكورونا؟ البيانات تدعم هذه الفرضية" ئالقيادات النسا تقوم هل(. "0202جاديكيباتي، س. وكامبامباتي، أ. )4

 https://bit.ly/3dx9SOp  (.0209 مايو 4)تم الاطلاع عليه في 

، رابط التقرير 0202ار فيروس كورونا، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أزمة مشروعية ونزاع أهلي ووباء: كيف استخدمت السلطات الليبية سلطات الطوارئ للحد من انتش5

https://bit.ly/3g1ejBj  (.0209مايو  4)تم الاطلاع عليه في 

 (.0209مايو 4 )تم الاطلاع عليه في  https://bit.ly/3AdifINبط الموقع:ا. ر مارس 91 ،"لم يتم تسجيل اصابات... حظر تجول في شرق ليبيا لمنع انتشار الكورونا". 0202قناة النسمة، 6

 (.0209مايو 4في  )تم الاطلاع عليه  https://bit.ly/3h8NJrNالموقع:بط ا. ر 0295ديسمبر  90الاتفاق السياسي الليبي،  7

 

ا في  قطاع الخدمات الصحية ويشهد كذلك ضعف 

ن  أعلى الرغم من و تمثيل الن  ساء في المراكز القيادية.

 ذاه القوى العاملة في نسبة كبيرة منيشكلن  النساء

المناصب في  المرأةتمثيل نسب أن  ، إلا  القطاع

 تعتبر ضعيفة. العلياالإدارية  والوظائفالقيادية 

 

تتراجع نسب المجتمعات المحلية،  مستوى وعلى

تمثيل المرأة في الل  جان الخاصة بالأزمات أو الخدمات 

يط خطمثل البنية التحتية والتالرئيسية تدريجي ا 

على الرغم من أن قانون والموازنة وتقديم الخدمات 

على امرأة  مشاركةضرورة الإدارة المحلية ينص على 

 المجالس البلدية.  الأقل في عضوية

 

ِّساءأولا:  مواقع القرار في الادارات  في الن 

 العامة 

ة الوفاق حكوم أعلنت ،0202في منتصف مارس 

جراء حالة الطوارئ  6والحكومة الليبية المؤقتة 5الوطني

ت وفرضالبلد المخاوف من تفشي فيروس كورونا في 

شملت إغلاق الحدود البرية  حزمة تدابير احترازية

 ل. االتجو ظرحوتعميم  والمنافذ الجوية

 

تقدمت رئيسة وحدة دعم وتمكين  هذا السياقفي و

من  99التي تم تأسيسها بموجب المادة  – المرأة

في مواقع القيادة  الن  ساءالاتفاق الليبي لتمكين 

والعمل على تعزيز السياسات والاستراتيجيات 

بمقترح لخطة طوارئ  7المستجيبة للنوع الاجتماعي

لرئيس حكومة الوفاق الوطني احترازية من الفيروس 

على أهداف الخطة ارتكزت و .السيد "فايز السراج"

ا الهدف الثالث الذي ينص التنمية المستدامة وتحديد  

 "ضمان تمت ع الجميع بأنماط عيش صحية"على 

https://bit.ly/3dx9SOp
https://bit.ly/3g1ejBj
https://bit.ly/3AdifIN
https://bit.ly/3h8NJrN
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الوقاية والعلاج لتحقيق التغطية الصحية يشمل و 

ول على الأدوية واللقاحات الجيدة والحص ،الشاملة

 الهدف كما رك زت على .الة والميسورة التكلفةوالفع  

السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات لتحقيق 

  .الأهدافهذه 

 

 على سبيل يشمل،  اهدف   01 حد دت خطة الطوارئ

المثال لا الحصر، تدابير عاجلة لتعزيز طرق الرصد 

 .والتقصي الوبائي

  القطاع الخاصب تتعلقتدابير عاجلة. 

  لمستلزمات الغذائية والطبيةلالتوفير الكافي.  

 وطواقم التمريض التركيز على الطواقم الطبية. 

 عة طلاق مبادرات وتدابير وقائية عاجلة متنو  إ

وتعزيز الشراكات الدولية فيما يخص فيروس 

 كورونا الُمستجد. 

 

ار بعين الاعتبالأخذ لم يتم  ،ذكر أعلاه عماالنظر  ضوبغ

تمكين دعم ووحدة التي طرحتها المتكاملة المبادرة 

ية استشار لجنة علمية  تعيين بدل ا من ذلك المرأة وتم

لمكافحة جائحة كورونا بموجب القرار المجلس الرئاسي 

مع رجل  95وتتكو ن هذه اللجنة من  .0202/050رقم 

في الخط  الن  ساءتواجد رغم تمثيل نسائي غياب 

الأمامي لمجابهة الجائحة في المستشفيات والمراكز 

قت أحد المشاركات من المجتمع وقد عل  . الصحية

تجاهل المرأة حين  "من الطبيعي أن يتم   هالمدني بأن  

 ."ومراكز صنع القرارالحكومة يسيطر الرجال على 

 نساء ضئيلة في بعض اللجانوتعتبر نسبة تمثيل ال

ي بالتاللا يتمت عون للجنة العليا والفرعية التابعة 

 . بصلاحيات صنع القرار

 

والتي  الخبيرات في صحة المجتمع إحدى أضافتو

اللجنة الاستشارية  عند تشكيل" :البحثشاركت في 

 طبيبةضم  أخصائية  تم   91-لمكافحة كوفيد العليا

 في نفس تم  إعادة تشكيل اللجنة ولكن واحدة للجنة.

اسم أطر نسائية أخرى أو  هاإضافة اسم اليوم ولم يتم  

 سند إلىوحتى الوقت الحالي، يُ  على قائمة الأعضاء.

ا بتقديم الد عم بدل ا من صنع  الن  ساء أدوار ا ترتبط أساس 

  القرار".

 

تمثيل المرأة في  المشاركات بأن   أشارت غالبيةوقد 

ا مراكز صنع القرار   ولم تكن .خلال الجائحةكان ضعيف 

 صياغةفي مواقع اللجان الفرعية الن  ساء الأعضاء في 

سياسات مراعية للنوع الاجتماعي خلال بلورة أو القرار 

 صدرتأن جميع القرارات  ذلك نتج عنوقد الجائحة. 

 ناءباستثعلى وجه الخصوص لنساء ا لا تستهدفحتى 

الصحة والحوامل  الن  ساءب التي تتعل قالقرارات 

المشاركات بأن ضعف من  %60وقد أشارت . الإنجابية

هذا  فيو .خلال الأزمة الن  ساءالتمثيل قد أثر سلبا  على 

 عن الأثر السلبي ا  الخبيرات مثال إحدىذكرت السياق، 

تم لم ي ،مع الأسف" :على المرأة يةلسياسات التعليمل

 مثل قرار جميع القرارات التي صدرت اشراك المرأة في

 الن  ساء وقد تضر رت غلاق المدارس.وإ الدراسةتعليق 

 ء  اعبأنتيجة ذلك  نلوتحم  من تبعيات هذا القرار 

ولم تحصلن واجباتهم العائلية تضاف إلى  ةمضاعف

 .الدولة"قبل أو توجيه من دعم  على

 

المشاركات بأن  من %02وأشارت نتائج البحث إلى أن 

صنع القرار أثر بشكل خاص  مواقع عن الن  ساءغياب 

الن  ساء و يرة المملوكة للن  ساء،المشاريع الصغ على

 اءالن  سوأيضا  ،على الجنسالقائم الناجيات من العنف 

والل ائي تم   91-كوفيدالنازحات المتضررات من جائحة 

وخطط اقصائهن من سياسات الدعم الحكومي 

فإنه على مدى أكثر للجائحة. وفي المقابل، التصد ي 

ترأس الرجال كافة الوباء، منذ تفشي هذا  سنةمن 

في مقر رئاسة التي ٌعقدت  ةصحافيال اتمؤتمر ال

من  بالإقصاء الن  ساءشعور مم ا عز ز الحكومة 

لم يساهم  بالإضافة إلى ذلك،. والمشاركةالمحادثات 

ي فبالضرورة في المناصب السياسية  الن  ساءوجود 

ل خلا الن  ساءتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات 

المشاركات  إحدىشرحت  ،الأزمات. فعلى سبيل المثال

-كوفيدلجنة لمتابعة اجراءات شكل مجلس الدولة أن 

 ةزياد لم يسفر عنهذا لكن  نسائيةت عضوات ضم   91
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المبنية على النوع عدد تدابير مواجهة الأزمة 

 . الاجتماعي

 

ِّساءثانيا:  في مواقع القرار على المستوى  الن 

 المحلي

الدولة  معناهمع لليبيا  91-كوفيدوصول فيروس تزامن 

وانقسام  ،من نزاع مسلح عنيف في المنطقة الغربية

وضعف في تقديم  ،كبير في مؤسسات الدولة

بين  على الخلافاته هذا كل  انعكس . والعامة الخدمات

ن يملك الكفاءة مَ السلطة المركزية والبلديات حول 

وزارة الصحة أعلنت لرصد وادارة الأزمة.  اختصاصوال

أن البلديات لا تمتلك الأدوات الكافية للرصد والتحليل 

السلطة بأن  الدقيق، في حين أقر  عدد من البلديات 

ي رة لتفادمبك  وقائية إجراءات تخاذ عن اعجزت المركزية 

ق التعاون بين السلطة تلم ير وانتشار العدوى. 

ال المركزية والمحلية إلى ا لمستوى الشامل والفع 

 للتصدي للوباء.

 

فرطة في المُ عادات المجتمعية الساهمت في ليبيا، 

التصد ي في عملية  في تهميش دورهن الن  ساءحماية 

المشاركات في البحث  إحدىحيث أشارت  ،91-كوفيد

 للمساهمة في الأعمال الن  ساءتعيين بالفعل  تم  يأنه 

في لكن والشؤون الصحية ب الاهتمام ة أوالتطوعي  

 صياغةقرارات أو الحدودة لاتخاذ م ةطلس سياق

في مجتمعاتهن  الن  ساءسياسات لخدمة احتياجات 

 المحلية. 

 

في بلديات  الن  ساءكانت تجربة  ،العاصمةفي و

ا طرابلس الكبرى   ن  ساءالتعيين  حيث لم يتم  محدودة جدًّ

ى وعل .البلدياتأغلب للجائحة في التصد ي في لجان 

أغلب عضوات البلديات يرأسن عضوية أن الرغم من 

 .الأزمة إدارةلجان لالشؤون الاجتماعية لم يتم ضمهم 

 م  ت" بشأن ذلك قائلة: عضوات البلديات إحدىعل قت و

قدراتهم أو  مكفائته عن غض النظرالرجال ب تعيين

إبعاد  في حين يتم   صةللعمل في اللجان المتخص  

 .ن من ذوات الكفاءة"حتى ولو ك الن  ساء

اللجنة العلمية ست ترأ  في المنطقة الشرقية، و

حرصت على تواجد المرأة في اللجان والاستشارية 

 التأكيد على ضرورة صياغةالمحلية ولكن دون 

ت بيانا إدراج سياسات مراعية للنوع الاجتماعي ولا على

خبيرة من وأضافت . النوع الاجتماعيفة حسب مصن  

ت ضم  المحلية لجنة ادارة الأزمة  بأن  مدينة درنة 

يل تم اعادة تشكسيدتين من ضمن ثمانية أعضاء ولكن 

 وأك دت. فقط خمسة رجال في وقت لاحق لتضم  اللجنة 

له تأثير على ولم يكن دور المرأة كان مرحلي  أن  على 

نسبة تمثيل " أن   نفس المصدر وض ح. وصناعة القرار

 ثلاثة سيدات من أجدابيا كانتفي لجنة مدينة  الن  ساء

مؤقت على الرغم من  أعضاء وكان دورهن   92أصل 

وفي مدينة  .داخل اللجنة" أهمية العمل الذي يقمن به

طبيبة ورئيسة قسم التطعيمات من تعيين تم  ،المرج

عضو في لجنة مكافحة الجائحة بالمدينة.  90أصل 

 في أساليبوأوضحت المشاركة بأن انعدام الشفافية 

مة مه فيها الن  ساءاللجنة يجعل تقييم عملها ودور عمل 

 . صعبة

 

واختلف الوضع في الجنوب الليبي عن المناطق 

 المؤقتةالحكومة الوفاق وحكومة لتنازع الأخرى وذلك 

على الخدمات المدنية في المنطقة وعلى الاشراف 

. وعب رت على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية

عن  المشاركات في البحث من المنطقةردود أغلب 

 لت لجنةشك  وت. عدم الرضا عن مستوى تمثيل المرأة

العمل على  الن  ساء اقتصرت مساهمة ها لكنب  في سَ 

ا عن مواقعالميداني   إحدىوأوضحت . صنع القرار بعيد 

ها بأنه "تم تقديم مبررات غير مقبولة ب  الخبيرات في سَ 

 الاجتماعاتأن  ومنها لتبرير غياب التمثيل النسائي، 

ضور ساء الحولا يمكن للن    ركانت تعقد في توقيت متأخ  

صر حت أغلب ". ونتيجة لذلك استبعادهن فتم  

 أن  مساهمة المرأة وب ن ه يتم  الترحيبالمشاركات أ

ة ست أعمال لجنوترأ   .الن  ساءة أغلبها من العناصر الطبي  

لمكافحة ي التابعة للمركز الوطني الرصد والتقص  

في  ن  ساءلوحظ تواجد الكما  دة ليبيةمراض سي   أال
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 إحدىاللجان الطبية الأخرى. في مدينة أوباري رأت 

احتياجات المرأة في أي إدماج "لا يمكن  هالمشاركات بأن

 ."الن  ساءجان من الل    خلو   التصد ي للجائحة مع خطط 

ة تشكيل لجن لم يتم  للمشاركات من أوباري،  واستنادا  

 عينتشكيل لجنة من المتطو   تم   بلرسمية 

المجتمع المدني كانت نسبة مؤسسات و عاتوالمتطو  

لم هذه اللجنة إلا  أن  . %52 تفوقفيها  الن  ساءتمثيل 

لجنة غير خطة لكونها سياسة أو وضع أي من تتمك ن 

بيق تطاللازمة لأو الصلاحية حكومية لا تملك السلطة 

 .هذه الخطط

 

كان  ،أغلب المناطقكما هو الوضع في  ،بصفة عامة

ا دور المرأة  سياسات مراعية صياغة في محدود جد 

 ،الن  ساءة من وخاصة الفئات الهش   الن  ساءلاحتياجات 

 والمهاجرات. ،والنازحات

 

  ثالثا: دور المرأة في المبادرات الغير حكومية

ر   حة بين مجلسالانقسام السياسي والنزاعات المسل  أث 

ناشطات المجتمع التشريعية على عمل والجهة النواب 

ولا تحصل  .حقوق المرأةالل ائي يدافعن عن  المدني

 المشاريع المعنية بشؤون المرأة التي ُتعرض على

اع  . زمةاللا الأولويةلا تحظ بأو  على الموافقة القرارصن 

 .91-أثناء التصد ي لكوفيدحتى  الن  ساءوهذا ما واجهته 

حضورها غير يبقى  ،جانالمرأة في الل   تواجد  وفي حال

 .عملية صنع القرارفي  مؤثر

  

 دعم اشتركت فيهاالمدنية حملة  المبادراتأبرز ومن 

العديد من منظمات المجتمع المدني النسائية البارزة 

يا في ليب الن  ساءمساعدة  بهدففي المنطقة الغربية 

وتوجهت  .وتخفيف الأثار السلبية للجائحة عليهن  

برسالة إلى المجلس المشاركات في هذه الحملة 

 يالمطالبة بتبن   مفادهاالرئاسي بحكومة الوفاق 

والفتيات لمواجهة  الن  ساءاحتياجات تراعي سياسات 

خاصة وقد تزامن جائحة فيروس كورونا المستجد 

 رالذي أجبح نزاع المسل  ار المع استمر الوباء تفشي هذا 

ا لو  إقامتها.من أماكن على النزوح العديد من العائلات 

لهذه الأحداث الاستثنائية ثر السلبي الأيمكن تجاهل 

ا ر  ر  من أكثر الفئات تض والفتيات باعتبارهن   الن  ساءعلى 

ونزيلات دور الرعاية  ،النازحات الن  ساءوخاصة 

 ،وضحايا العنف ،ومؤسسات الإصلاح والتأهيل

 لرد  ا من الفئات النسائية المستضعفة. ولم يتم  وغيرهن  

المجلس  قبل من فحواهاباهتمام العلى الرسالة أو 

نسخة  على الرغم من إرسالمجلس الدولة  أوالرئاسي 

التي  مجلس الدولة لجنة متابعةمن هذا الخطاب إلى 

 ترأسها امرأة. 

 

 من أجل السلام" في "شبكة نساء الن  ساءوقد قامت 

لة من العديد من الناشطات ومؤسسات المشك  

عات لتوفير الاحتياجات المجتمع المدني بجمع تبر  

ا . كمرة من الجائحةة المتضر   الضرورية للفئات الهش  

شاركت بعض المنظمات في التوقيع على الطلب 

النار في العالم لمجابهة جائحة إطلاق الأممي لوقف 

 كورونا. 

 

في ليبيا  الن  ساءوعلى ضوء ما ذكر أعلاه، لقد حاولت 

، ولكن 91-كوفيدال في مجابهة دور فع   أن يكون لهن  

كورية على صنع القرار والنظرة النمطية الهيمنة الذ  

ت إلى تجاهل أد   خلال الأزمات،السلبية اتجاه دور المرأة 

 صيغةأهمية تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات و

تم تجاهل منظور النوع  وعلى أساسه. اتالسياس

جائحة على لل التصديكافة خطط  الاجتماعي في

 الصعيد الوطني والمحلي. 

 

الفصل الثاني: الأثر الاقتصادي 

ِّساء  للجائحة على الن 

 

وطبقا لنتائج الدراسة، كشفت الجائحة بصورة مباشرة 

وغير مباشرة عن هشاشة المؤسسات والخدمات في 

الخدمات الطبي ة والاقتصادية التي ليبيا وخاصة 

واجهت تحديات حقيقية مع استمرار تفشي الجائحة في 

وقد تفاقم العبء الاقتصادي لتأمين مصدر  .البلاد

الدخل والتنمية في السنوات الأخيرة مع الأزمة المالية 
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تها في ظل  التي تعصف بالبلاد والتي تزايدت حد 

. وأك دت 8دوليتفش ي الجائحة حسب بيانات البنك ال

السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية في ليبيا، 

بأن جائحة كورونا  9في الإحاطة الأخيرة لمجلس الأمن

زادت من المعاناة الاقتصادية للمواطن الليبي حيث 

أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية " ذكرت أن

يها لمن المستويات التي كانت ع لا تزال أعلى بكثير

قبل جائحة كورونا بينما فقد العديد من الأشخاص 

 10الآخرين سبل الحصور على موارد للعيش".

 

ففي حين تضر ر كلٌّ من الرجال والن  ساء بشدة من الأثر 

ر الن  ساء تأثتشير النتائج إلى الاقتصادي لجائحة كورونا، 

بفقدان مصادر الدخل والفرص الاقتصادية بنسب 

ا. ويرجع ذلك إلى تواجد المرأة المكث ف في  متفاوتة جدًّ

القطاعات الغير الرسمية وعملها في القطاعات الأكثر 

تضر ر ا من الوباء مثل الفندقة، والتعليم، والصحة. 

وتكشف أحدث بيانات مركز المعلومات والتوثيق في 

ة العمل بحكومة الوفاق الوطني على أن  نسبة وزار 

 %03مشاركة المرأة في سوق العمل الليبي تصل إلى 

من إجمالي القوى العاملة في ليبيا. وأعلن المركز بأن 

نسبة الن  ساء العاملات في القطاع العام تقارب 

، في حين لم تتجاوز نسبة الن  ساء العاملات في 01.39%

 . %3.4القطاع الخاص 

 

تتفاقم حد ة التحديات الاقتصادية التي تواجه الن  ساء و

بشكل خاص في ظل جائحة كورونا بسبب انتشار 

الأعراف الاجتماعية التمييزية في المنطقة التي تدعم 

الاعتقاد بأن الرجل يجب بصفته رب الأسرة الحصول 

على فرص أكبر للتوظيف بالمقارنة بالمرأة عندما 

وُتلزم هذه المواقف  .تصبح فرص الشغل نادرة

الن مطية الن  ساء بإعطاء الأولوية للمسؤوليات الأسرية. 

                                                             
 . 0209مايو  4تم الاطلاع عليه في   .https://bit.ly/3h6W13m، رابط الموقع:0202أكتوبر  91 ،0202البنك الدولي، ليبيا: الآفاق الاقتصادية أكتوبر  8

بط الموقع: ا. ر 0209يناير  01لخاص لستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ا ملخص الممثل9

https://bit.ly/3yamkeP  (0209مايو  4)تم الاطلاع عليه في 

بط الموقع: ا. ر 0209يناير  01المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،  لخاص لستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأممملخص الممثل ا 10

https://bit.ly/3yamkeP  (0209مايو  4)تم الاطلاع عليه في 

ونتيجة لذلك تم  الاستغناء في المقام الأول عن الن  ساء 

العاملات إثر تقليص العمالة في أغلب الشركات 

 الخاصة.

 

ِّساء العاملات في القطاع الخاص   الن 

للنساء على الرغم من تزايد عدد المشاريع المملوكة 

في السنوات الأخيرة إلا  أن  أغلب هذه المشاريع غير 

رسمية ولا تساهم في زيادة دور المرأة في الاقتصاد 

، فإن 0290إلى بيانات عام  واستنادا   بشكل رسمي. 

نسب الن  ساء اللا ئي يمتهن  العمل الحر، سواء  بشكل 

من  %2.3أو في نطاق الشراكات، لا تتجاوز  فردي

 قوى العاملة النسائية. ويعني هذا أن  إجمالي ال

مساهمة المرأة في ريادة الأعمال كانت ضعيفة للغاية 

حتى في ظل الظروف الأكثر استقرارا . يترك ز عمل 

الن  ساء في القطاع الخاص المرخ ص من قبل الدولة 

في التعليم الخاص، والعيادات الخاصة، ومراكز 

ب خ، والصناعات التجميل. أما الأنشطة الخاصة بالط 

الغذائية، ومستلزمات الأفراح، وتجارة التجزئة فنادر ا ما 

لة بشكل رسمي.  تكون مسج 

 

كانت الشركات والمشروعات المملوكة للنساء أكثر 

عرضة للإغلاق خلال فترات طويلة مع انخفاض 

قها وللإغلاق الكلي أو الجزئي  الإيرادات أو توق ف تدف  

. وقد تأثرت 91-للمشروعات نتيجة لتفشي كوفيد

الن  ساء العاملات في قطاع الخدمات بشكل مباشر 

ي يعملن في العيادات وكبير ومن بينها الن  ساء اللا ئ

والمدارس الخاصة، والعاملات بالأجر اليومي في 

قاعات الأفراح وعاملات النظافة في الشركات الخاصة. 

وأشارت إحدى الخبيرات من المنطقة الغربية أن  

"الن  ساء العاملات باليومية تأث رت بشكل كبير في ظل 

غياب سياسات تدعمهن أو تنظر في احتياجاتهن خاصة 
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أن  هذه الفئة تعاني من ضعف الأجور وانعدام و

ا لاستطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة  المد خرات". ووفق 

من الن  ساء الل واتي  ٪50مؤخر ا، صر حت  11للمرأة

شملهن الدراسة إلى أن عملهن  تأث ر بسبب الاجراءات 

من الن  ساء  ٪32الاحترازية المصاحبة للجائحة. وأبدت 

ا من تزايد التحديات المالية في نفس الاس تطلاع خوف 

نتيجة ترتيبات الحظر الصحي في ظل غياب الرواتب، 

والسيولة، والارتفاع المطرد لأسعار السلع الأساسية. 

وقد أكدت أغلبية المشاركات في البحث على تأثير 

أمن الاقتصادي للنساء بصفة الجائحة السلبي على ال

 عامة.

 

شة أوضاع العاملات في كشفت الجائحة عن مدى هشا

القطاع الغير رسمي في غالبية بلدان العالم. حسب 

مليار  9.3منظمة العمل الدولية أثرت الجائحة على 

وتبلغ نسبة  12عامل من القطاع غير المنظم في العالم.

العاملات غير النظاميات اللاتي يشتغلن في 

في شمال أفريقيا.  %02القطاعات التي تأثرت بشدة 

ه القطاعات دور الحضانة، والمدارس، وتضم هذ

والفنادق، والمطاعم، وتجارة التجزئة، ومجال العقارات، 

والأنشطة والإدارية والتجارية، وبعض أنشطة 

 التصنيع.

 

وفي ليبيا على وجه الخصوص، تضر رت العاملات  

بالقطاع الغير رسمي نتيجة عدم الاستقرار الوظيفي 

. وتظل  الن  ساء عرضة والبقاء بالمنازل لفترة طويلة

لفقدان وظائفهن وأجورهن من جر اء الحجر الصحي 

الكل ي والجزئي، إضافة إلى معاناتهن  من ظروف عمل 

تفتقر لشروط العمل اللائق كالتأمين والحماية 

الاجتماعية والقانونية. أشارت البيانات في استطلاع 

 % 89بأن ما يقارب من 13رأي قامت به مؤسسة جسور

                                                             
 0209مايو  04تم الاطلاع عليه في  https://bit.ly/2SrYAU3  في ليبيا، رابط الموقع:  91- الاستجابة المراعية للنوع الاجتماعي وإدارة تفشي كوفيد للمرأة،هيئة الأمم المتحدة 11

)تم   https://bit.ly/3halARnالموقع:. رابط 0202أبريل  01منظمة العمل الدولية: مع تفاقم الخسائر في الوظائف، نصف القوى العاملة في العالم معرضون لخطر فقدان سبل العيش، 12

 (0209مايو  4الاطلاع عليه في 

. )تم الاطلاع https://bit.ly/2SDLyD9. رابط الموقع: 0202بيا وكيف يمكن التخفيف من إثاره. يونيو أثر كوفيد على رائدات الأعمال الحرة في لي :ورقة سياسات مركز جسور للدراسات والتنمية،13

 (. 0209مايو  4عليه في 

ساء بالقطاع الخاص يعملن بشكل غير رسمي من الن   

في وظائف منخفضة الأجر وغير مسجلة تفتقر عموم ا 

إلى الحماية الاجتماعية أو القانونية الأساسية. وبالتالي 

ا  فإن انقطاع أنشطة العمل بسبب الجائحة سيؤثر قطع 

  .على دخل الن  ساء بنسب متفاوتة

 

ساء رائدات الأعمال وقد أك دت جميع المشاركات بأن  الن   

الحر ة والعاملات بهذه المشروعات تأث رن بشكل كبير 

ونقص  بالجائحة جراء الحجر الصحي الكل ي والجزئي،

لإحدى  واستنادا  السيولة النقدية، وارتفاع الأسعار. 

ا لحق بالقطاع الخاص لأن   المشاركات فإن  "ضرر ا بالغ 

الدولة لم تعر أي اهتمام لعم ال هذا القطاع بالمقارنة 

ال القطاع العام الذين اسستمر وا في الحصول  مع عم 

على مستحقاتهم المالية بغض النظر عن طول فترة 

اد الأعمال الحر ة  تغي بهم عن العمل. ولم يتم  دعم رو 

لذين استمروا في تكب د الأعباء المالية مثل الإيجارات ا

 والأجور بأي شكل من الأشكال".

 

ِّساء العاملات في القطاع العام   الن 

على العاملات في القطاع  91-كان تأثير جائحة كوفيد

العام أقل  مقارنة بالقطاع الخاص. فبصفة عامة لم يتم  

ما لم يتم  تسريح موظفي القطاع العام خلال الأزمة ك

تخفيض الامتيازات الوظيفية أو المالية لل ذين تم  

توقيفهم عن العمل بموجب القرار الخاص بحالة 

. وأك دت على هذا 91-الطوارئ لمجابهة تفشي كوفيد

إحدى الخبيرات في قولها بأن "العاملة النسائية في 

هذا القطاع لم تتأثر بسبب جائحة كورونا ولكن تأثرت 

باشرة بسبب زيادة النفقات المعيشية بطريقة غير م

المرتبطة بتوفير مواد التعقيم والوقاية من الفيروس 

ر صرف  وتزامن ذلك مع قل ة السيولة النقدية وتأخ 

 ."المرت بات

https://bit.ly/2SrYAU3
https://bit.ly/2SrYAU3
https://bit.ly/2SDLyD9
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ومن ناحية أخرى، يسهل تطبيق الاجراءات الوقاية 

والتباعد الاجتماعي في مباني المصالح الإدارية في 

الاجراءات في أماكن العمل حين يصعب اتخاذ نفس 

الخاصة سواء تعل ق الأمر بالمنازل أو المعامل. وفي 

هذا الصدد أضافت إحدى المحاميات المشاركات في 

البحث: "لم أتوق ف عن العمل لأنني أشتغل من مكتبي 

الخاص. استطعت الخروج ومداومة عملي بشكل 

طبيعي لكن الن  ساء اللا ئي يعملن في المنازل أو 

امل أو عن بُعد واجهن صعوبات عديدة واضطررن المع

 أو جزئي ا". لوقف العمل كليًّا

 

وتشك ل الن  ساء نسبة كبيرة من العاملات في قطاع 

الصحة في ليبيا. ويعتقد أغلب المشاركات بأن الن  ساء 

في الخطوط الأمامية لمجابهة الجائحة كن  الأكثر تضررا  

ز العزل الصحي. سواء في المستشفيات أو داخل مراك

ومع ذلك، لم يتم  اتخاذ أي سياسات لمساندتهن  أو 

التحسين من أوضاعهن  أو حتى أخد التدابير اللازمة 

 لوقايتهن  من الاصابة بالفيروس.

 

ِّساء المهاجرات والنازحات   الن 

أظهرت بيانات حديثة لمنظمة الهجرة الدولية بأن  عدد 

نازح  093.495يقارب النازحين داخليا  في ليبيا بلغ ما 

من هذا  %52، وتشك ل نسبة الن  ساء 0202في نهاية عام 

كانت ليبيا في حالة نزاع  91-العدد. وعند ظهور كوفيد

آلافمن العائلات الليبية  مسل ح شرسة أد ت لنزوح مئات

تعاني من ظروف اقتصادية قاسية كارتفاع أسعار 

ات، السلع التموينية، وتضخم أسعار إيجار العقار 

ونقص في السيولة النقدية. وقد أث رت هذه الأوضاع 

بشكل خاص على النازحين وجعلت تداعيات الجائحة 

ا عليهم لعدم قدرتهم على اتخاذ الاجراءات  أكثر وقع 

الاحترازية لمجابهة الجائحة. وكان الوضع أصعب 

بالنسبة للن ازحين الذين يقطنون المخيمات أو المدارس 

 المخص صة لهم.

 

وأكد ت إحدى الناشطات المدني ات المشاركات في 

رن  البحث من المنطقة الشرقية بأن  النازحات قد تأث 

بشكل خاص " سيما وأن  للجائحة تداعيات سلبية على 

أعمالهن أد ت إلى تأخر صرف المرتبات واضطرارهن  

هت أغلب النازحات  للسفر خارج مدينة أجدابيا. فتوج 

فت للعمل باليومية في ا لقطاع الخاص. وعندما توق 

هذه الأعمال بدورها بسبب الجائحة لم يتمكن أغلبهن 

من الحصول على قوت يومهم". وأقر ت مشاركة أخرى 

من مدينة تاورغاء على أن  وضع النازحات في المدينة 

صعب للغاية وأوضحت بأن  "حساسية موقف نازحات 

ا هاجروا تاورغاء تكمن في أن  أغلب الرجال المعيلين إم  

جون، أو لم يتمكنوا من الحصول  خارج البلاد، أو في الس 

على وظائف مم ا ضاعف العبء الملقاة على عاتق 

المرأة ومسؤوليتها عن تلبية الاحتياجات العائلية 

  اليومية ".

 

ويعتبر الوضع بالنسبة للمهاجرات الغير شرعيات في 

ا. تعقيليبيا والغير مقيمات في مراكز الاحتجاز أكثر  د 

حيث تعيش أغلبهن  ظروف ا مزري ة يتعذ ر في ظل ها تنفيذ 

اجراءات التباعد الاجتماعي. وقد زادت الجائحة أعبائهن  

ا على الأجور اليومية من  المالية لاعتمادهن  أساس 

الأعمال اليدوية في المنازل وأنشطة القطاع الخاص 

 ل ه إلىالتي توق فت جر اء الحجر الص حي. وقد أد ى هذا ك

صعوبة الحصول على الموارد المالية وضاعف من 

معاناة هذه الشريحة وخاصة مع ارتفاع أسعار 

مستلزمات النظافة والوقاية من العدوى. هذا 

بالإضافة إلى تحديات أخرى تتمث ل في صعوبة 

الوصول للخدمات الصحية المجانية، وانعدام الحماية 

لى المساعدات القانونية، واعتماد هؤلاء الن  ساء ع

 الإنسانية بشكل أساسي.

 

 الأعباء المنزلية 

ي الكل ي المصاحب لوباء كوفيد  91-أد ى الحجر الصح 

لزيادة أعباء المرأة المنزلية. ويعتبر قانون الأحوال 

الشخصية الليبي والأعراف المجتمعي ة الأعباء المنزلية 
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تبر عمن واجبات الن  ساء ولا يلزم الرجال بهذه الأعباء. وت

مشاركة الرجل للمرأة في هذه الأعمال مجر د مساهمة 

عية. وتتحمل الن  ساء مسؤولية اتخاذ التدابير  تطو 

الوقائية في المنزل بالإضافة إلى مسؤوليتها الرئيسية 

التي ترتكز على رعاية أفراد الأسرة أثناء هذه الازمة. 

وقد أك دت إحدى الناشطات من جبل نفوسة بأن 

رت على الفتيات كذلك: "في مدن جبل الجائحة أث  

نفوسة منعت بعض العائلات الفتيات من الذهاب إلى 

المدارس لاقتناعهم بأن  من واجب تلك الفتيات 

مساعدة نساء العائلة في الأعباء المنزلية المتزايدة 

 ".خلال الجائحة

 

ومع تعليق الدراسة واللجوء إلى التعليم عن بعد، 

مة أعباء الن  ساء اللا ئي أصبح من أضيف بند آخر إلى قائ

واجبهن  تيسير العملية التعليمية للأطفال في ظل  

غياب برنامج وزارية تدعم وترشد أولياء الأمور. وقد 

يئة الأمم المتحدة للمرأة أن  أوضح استبيان أجرته ه

من الن  ساء المشاركات في الاستبيان يقمن  31%

وبهذا ُيفرض  بالإشراف على عملية تعليم الأطفال.

  على الن  ساء مسؤولية إضافية ُتلحق بالأعباء المنزلية.

 

وقد اتفقت المشاركات في البحث على أن  الصراع 

ا على  المستمر والأزمة الاقتصادية فرضا ضغوط 

للأسرة. وقد  المنزليةالن  ساء للمساعدة في الأعباء 

أصبحت الن  ساء المعيلات بشكل أساسي أو ثانوي 

لأسرهن  مع عدم وجود تغيير في مسؤولياتهن  الأخرى 

داخل الأسرة. وضاعفت إجراءات الاغلاق العام وحظر 

التجول أعباء الن ساء المنزلية خاصة مع تواجد الأطفال 

طوال الوقت في المنزل بسبب اغلاق دور رعاية 

الحضانات، والمدراس. كل هذا دفع العديد الأطفال، و

من الن  ساء خاصة رائدات المشاريع الخاصة للإيقاف 

الكلي أو الجزئي لأنشطتهن مم ا أثر سلب ا على مصادر 

الد خل. وشهدت الن  ساء العاملات في القطاع العام 

ر عليه ا مماثل ا معواللائي تعذ   ن العمل عن بعد وضع 

                                                             
 (0209مايو  4)تم الاطلاع عليه في  https://bit.ly/3x8NYsE . رابط الموقع:0202، مارس والتنمية للدراسات جسور مركزالنساء الليبيات في العمل، 14

وغياب الدعم اللازم لرعاية  زيادة الأعباء المنزلية

 الأطفال.

 

سياسات الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية 

  للنساء في ظل الجائحة

سريعة  91-الحكومة الليبية لأزمة كوفيد كانت استجابة

قد مت عدة خطط للتصد ي للجائحة. ومع ذلك، لم يتم  و

اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، وبالأخص للقطاع 

من تأثر هذا القطاع بقرارات تعليق كافة الخاص بالرغم 

 الأنشطة أثناء فترات الإغلاق العام.

 

وبالرغم من اقتراح بعض الحلول للشركات الخاصة من 

قبل المجالس البلدي ة إلا  أن ذلك اقتصر على الشركات 

الرسمية. وأوضح تقرير لمركز جسور للدراسات 

اء للن  س تقريبا من الشركات المملوكة %12والتنمية أن  

مم ا سيعوق 14هي شركات غير رسمية وتدار من المنزل

مساعدات اجتماعية من الدولة حصولهن  على أي 

وأجمعت سواء  على المستوى الوطني أو المحلي. 

جميع المشاركات بعدم وجود أي سياسات أو قرارات 

تخف ف من حد ة الأثر الاقتصادي عن الن  ساء خلال 

لمشاركات بأن  "الدولة لم الجائحة. وأشارت إحدى ا

تعمل حتى على تسهيل صرف مستحقات التضامن 

الاجتماعي للأرامل النازحات لمساعدتهن  خلال هذه 

الأزمة". ويعد  صندوق التضامن الاجتماعي هيئة 

مستقلة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تصرف 

إعانات ومعاشات أساسية من الدولة للفئات الهش ة 

المطلقات، والعجزة. ويتأخر صرف هذه كالأرامل، و

المستحقات لأشهر عديدة تصل في أغلب الأحيان 

لستة أشهر بسبب الاجراءات المالية والادارية 

لة. وتن ص مواد قانون إنشاء الهيئة  البيروقراطية الُمطو 

على أن  الدولة تلتزم بصرف تعويضات لضحايا 

 تم تفعيلالكوارث الطبيعية والن كبات إلا  أنه لم ي

نصوص هذا القانون لتقديم المساعدات للفئات 

الهشة للتصد ي للجائحة. وأضافت إحدى الناشطات 
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من المجتمع المدني: " كان من المتوقع غياب دعم 

الدولة للفئات الهشة في وقت الحرب، إذ لم يسَع أي 

طرف من أطراف النزاع لإحلال السلام عند وصول 

 لمعاناة المواطن". الجائحة للبلاد رغم ادراكهم

  

، وبعد موجة غضب شعبية عارمة 0202وفي أغسطس 

في مدينة طرابلس، قر ر المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق صرف منحة الزوجة والأولاد بموجب القرار رقم 

ا للضوابط والأحكام المنصوص عليها  564/2020 ووفق 

، على أن يدخل هذا القرار 27/2013في القانون رقم 

ار ا اعتب التنفيذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيةحي ز 

. واحتج ت بعض منظمات المجتمع 0209من يناير 

المدني على هذا القرار كونه ينص  على صرف هذه 

المنحة مباشرة لرب  الأسرة بدل ا من الزوجة مم ا يكر  س 

مبدأ التبعي ة المالية للرجل. وعل قت إحدى الخبيرات 

ه الدراسة بأن  " هذا القرار صدر التي شاركت في هذ

لإسكات غضب الشارع ولا أعتقد أنه يدخل حي ز التنفيذ 

ج بنقص السيولة النقدية والأزمة  قريبا . سيتم التحج 

الاقتصادية". وعلى الرغم من أهمية القرار لتخفيف 

الأعباء المالية للأسر الليبية إلا  أنه لصالح رب ات البيوت 

الضرورة بمعالجة المشاكل والأطفال ولن يقوم ب

الاقتصادية لرائدات الأعمال الحر ة أو العاملات في 

 القطاع الغير رسمي.

 

وعلى المستوى المحلي لم تصدر أي قرارات من 

البلديات لدعم المشروعات الصغيرة بصفة عامة. وقد 

قام أصحاب بعض المشروعات الخاصة بالتواصل مع 

والتوصيل خصوص ا البلديات لطلب تراخيص النقل 

خلال الفترات الأولى للحظر. واشترطت البلديات على 

الشركات توفير رقم تسجيل رسمي وتصاريح فعالة 

للحصول على هذه التراخيص. وهذا إجراء لم يكن في 

 صالح معظم المشروعات النسائية الغير رسمية

عرقل امكانية وصول هذه المشروعات للزبائن طيلة و

 ام.أشهر الإغلاق الع

 

ِّساء  البرامج الانمائية الدولية لمساعدة الن 

 اقتصاديا أثناء أزمة الجائحة

عندما قامت السلطات التنفيذية بتفعيل حالة الطوارئ 

في البلاد لوقف تفشي الوباء، أعلن مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعديل البرامج 

ت تنفيذ والأنشطة الخاصة به لموائمتها مع إجراءا

. وقد رك زت 91-خطة قطاع الصحة للتصد ي لكوفيد

أغلب جهود التنمية على ايصال المساعدات الانسانية 

للفئات الهشة وخاصة في المنطقة الغربية التي كانت 

تحت وطأة صراع مسلح عنيف وتعاني من عجز كبير 

في الخدمات العامة. وقد ذكرت بعض المشاركات بأَن 

الخاصة بتحسين الأحوال المعيشية  البرامج الإنمائية

-تقتصر على المدن الكبرى وتتجاهل المدن الصغيرة 

في المنطقة الشرقية والمناطق البعيدة عن  خاصة

منطقة جبل نفوسة ومناطق غرب  مثل-النزاع 

 طرابلس. 

 

واستجابة للاحتياج لمعدات الوقاية الشخصية من 

لس قامت بعض المشاريع في مدينة طراب 91،-كوفيد

بتحويل خط انتاجها لتغطية الطلب على تلك المعد ات 

من قبل الكوادر الطبي ة والمواطنين. وتم  دعم هذه 

المشاريع من قبل البلديات أو الشركات الخاصة. كما 

قامت بعض منظمات المجتمع المدني في مدينة 

سبها بمساعدة الن  ساء في صناعة الكم امات وتوزيعها 

تفد هذه المشاريع من الإعانات أو في المدينة. ولم تس

التمويلات المقد مة من البرامج الانمائية القائمة. وقد 

تم  التعاون في إطار مشاريع مشابهة مع البلديات أو 

أجهزة الدولة بدل ا من تشجيع القطاع الخاص 

 والمشروعات الن  سائية. 

 

واستمرت أغلب المنظمات الدولية في تنفيذ 

ا ل خطط ما قبل تفشي الجائحة. ولهذا مشاريعها وفق 

السبب لم تأخذ أغلب البرامج المتعلقة بالتمكين 

الاقتصادي للمرأة بالاعتبار ظروف العمل خلال 

الأزمات، أو لم تقدم برامج خاصة لتنمية الجانب التقني، 
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أو أغفلت توجيه الن  ساء بشأن كيفية تغيير خطط 

ا ة. كمالتسويق والمبيعات في ظل التحديات الجديد

لم تقدم أغلب المشاريع مساعدات مالية للمشاريع 

النسائية المتضر رة من الجائحة واقتصرت أغلب 

 المشاريع على تقديم الخدمات التقنية والتدريبات. 

 

مما لا شك فيه أن أغلب البرامج الانمائية لديها تركيز 

كبير على دعم المرأة في ليبيا، لكن عقد اجتماعات 

لمنظمات العاملة مع الن  ساء والشركات استشارية مع ا

المملوكة من الن  ساء كان من الممكن أن يساهم في 

استجابة أفضل لاحتياجات الن  ساء أثناء الجائحة. وقد 

يكون التركيز على حملات المناصرة وسيلة للضغط 

على الحكومة لتحسين أوضاع الن  ساء اقتصاديا أثناء 

يه حول استدامة فرص الأزمة وتقديم الارشاد والتوج

 العمل بغض  النظر عن الظروف التي فرضتها الجائحة. 

 

الفصل الثالث: أثر الجائحة على 

 مؤسسات المجتمع المدني النسائية

 

لقد أد ت الجائحة بلا شك إلى تفاقم وكشف التحديات  

العديدة التي تواجهها المؤسسات السياسية، 

والاقتصادية، والخدمية المنهكة بسبب الانقسامات 

والنزاعات المسلحة. لكن ها سل طت الضوء أيض ا على 

نقاط الضعف، والتحديات، والفرص داخل القطاع 

المؤسسات الغير الخيري وغير الربحي. فقد تأثرت 

حكومية كذلك بالجائحة التي أربكت تنفيذ نشاطاتهم 

 وخططهم الاستراتيجية. 

 

عندما فرضت السلطات التنفيذية الإغلاق الكلي 

والجزئي، وما صاحبه من اجراءات احترازية تنص  على 

إلغاء التجم عات وكل الفعاليات بدون استثناء، تم  

أن  هذه  تعليق نشاطات كافة المؤسسات. إلا  

ع في حملات توعية للوقاية  المنظمات بادرت بالتطو  

من الجائحة ووف رت العديد من الاحتياجات للفئات 

الهشة وقد مت المساعدات الانسانية الأساسية في 

 للمجتمعات المحلية.

وقامت العديد من المؤسسات بتبني خطط بديلة 

 يلتنفيذ برامجها ونشاطاتها خلال فترة الإغلاق الكل

والجزئي لضمان استمرار تلك البرامج خلال الجائحة. 

من المؤسسات المشاركة في البحث  %00وقد أكدت 

بأنها اتخذت اجراءات لضمان استمرار تنفيذ خططها 

عن طريق التدريبات الإلكترونية والتركيز في نطاق 

ضي ق على مبادرات تضامنية لخدمة المجتمعات 

مات المشاركة في المحلية. وقد نف ذت أغلب المنظ

البحث برامج شملت حملات مناصرة لإشراك المرأة في 

آليات صنع القرار المتعلقة بالجائحة، وحملات توعية 

تستهدف المجالس البلدية. وبادرت إحدى المؤسسات 

المشاركة بتنفيذ برنامج يوف ر معلومات عن التطورات 

اليومية للوباء لتسليط الضوء على تداعياته المختلفة 

 على حياة المرأة.

  

ونقلت بعض المؤسسات أنشطتها إلى منص ات 

إلكترونية لكن الغالبية واجهت صعوبات في الاستمرار 

بسبب ضعف جودة البنية التكنولوجية ونقص الكفاءة 

التقنية للكادر الوظيفي، والفني، والجهات المستفيدة. 

وفي حالات أخرى لم تكن برامج تلك المؤسسات 

ة نت. وتجد أغلبيببساطة قابلة للتنفيذ عبر الانتر 

المؤسسات غير الحكومية المشاركة في البحث 

صعوبة في تنفيذ البرامج عن ُبعد، بسبب ضعف 

شبكات الإنترنت. ولا تزال هذه المؤسسات بحاجة 

للتدريب على كيفية استخدام التكنولوجيا لتقديم 

 خدمات عن ُبعد. 
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إجمال ا، تعاني ليبيا من عقبات في تقديم الخدمات 

وأهمها الكهرباء التي تنقطع لساعات طويلة  العامة

ر  وارتفاع تكلفة توفير المولدات الكهربائية. وتتأث 

خدمات الإنترنت بانقطاع الكهرباء وبارتفاع تكلفة توفير 

خدمات ذات جودة عالية. وحسب المشاركات فإن 

البنية التحتية تشكل أهم العقبات أمام تنفيذ برامجهم 

دة خدمات الانترنت وارتفاع عبر الإنترنت. فضعف جو

تكلفتها وعدم توفر أجهزة الكمبيوتر من التحديات التي 

من المؤسسات المشاركة. ولم يكن ارتفاع  %55واجهت 

التكلفة لتوفير خدمات الانترنت والأجهزة التحد ي 

 الوحيد الذي واجه المؤسسات خلال الجائحة.

 

ية لوتعتمد أغلب المؤسسات على المنح الدولية والمح

لكن الجائحة أثرت على  .لتمويل وتسيير نشاطاتها

الاقتصادات العالمية مما أثر بدروه سلب ا على تدفقات 

التمويل من بعض الدول. فقد عانت بعض 

المؤسسات بالفعل من هذا القصور وتتوقع خسائر 

مالية جر اء الأزمة. كما يتوقع الكثيرون انخفاض ا في 

ا ة الاقتصادية. وفي ليبيالتبرعات والمنح نتيجة للأزم

من مؤسسات المجتمع المدني النسائية  %00قلصت 

المشاركة بالبحث أنشطتها خلال الجائحة بسبب نقص 

من عي  نة البحث لا  %34التمويل. وعلى الرغم من أن 

تعتمد بشكل أساسي على التمويل الخارجي إلا  أن  

من المؤسسات المشاركات بالبحث تعتمد بشكل  03%

ي على التمويل الدولي وقد اضطرت لإيقاف أساس

برامجها تمام ا. وتعتبر معظم المؤسسات التي تعتمد 

ا على التمويل الدولي منظمات صغيرة الحجم،  أساس 

في حين أن  المؤسسات المتوسطة والكبيرة تعتمد 

بشكل جزئي أو بسيط على المنح والهبات الدولية مما 

التغييرات التي جعلها قادرة أكثر على التكي ف مع 

 صاحبت الجائحة. 

 

                                                             
: 91-(. كوفيد0202" البرلمان الأوروبي ) (.0202مايو  4)تم الاطلاع عليه في  https://t.co/PjDUTrMb9vأبريل. رابط الموقع:  3، تويتر(. تغريدة الأمين العام للأمم المتحدة، 0202غوتيريش، أ. )15

 (.0209مايو  4)تم الاطلاع عليه في  /:bit.ly/3ybrxDghttps/ رابط الموقع:.   2020أبريل 0وقف ارتفاع نسب العنف المنزلي أثناء الإغلاق"، بيان صحفي، 

لم يتضح هل اضطررت بعض المؤسسات إلى إغلاق 

أبوابها بسبب الجائحة لكن البيانات تشير إلى أن ه من 

المرجح أن  توقف المنظمات الصغيرة التي تعتمد 

ا على التمويل الدولي أنشطتها بالمقارنة مع  أساس 

المنظمات المتوسطة والكبرى. كما تؤك د البيانات بأن  

صغيرة تجد صعوبات في غالبية هذه المنظمات ال

مواكبة الاحتياجات المالية واللوجستية للعمل عن بعد. 

دور ا  منظمات المجتمع المدني الن  سائيةوتلعب 

والاستجابة والفتيات أساسيا في دعم الن  ساء 

لاحتياجاتهن  الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك 

 .نزوحقضايا سبل المعيشة، والعنف ضد الن  ساء، وال

وفي المقابل، استطاعت المنظمات متوسطة الحجم 

التي تعتمد جزئي ا على المنح والتمويلات من التكي ف 

بشكل أفضل مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة 

 واستمرت في تنفيذ برامجها ونشاطاتها.

 

    91-رابعاً: الأثر الاجتماعي لكوفيد

 

 91-كما هو الحال في أي مكان آخر كان لجائحة كوفيد

آثار اجتماعية عديدة في ليبيا. وقد تأثرت بها الن  ساء 

والرجال بطرق ودرجات مختلفة. وأظهر التحليل أن 

الن  ساء في ليبيا يواجهن زيادة في عبء العمل المنزلي 

ومسؤوليات الرعاية، بالإضافة إلى زيادة مخاطر 

العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، 

طات النفسية مع انعدام خدمات للتبليغ وزيادة الضغو

 والدعم في البلاد.

 

وعند بداية تفشي الفيروس، أصدر الأمين العام للأمم 

بيان ا شد د فيه على أهمية وضع خطط  15المتحدة

وسياسات استجابة لحماية الن  ساء اللائي يتعرضن 

للعنف الأسري خلال فترة الإغلاق. وكما أصدرت لجنة 

البرلمان الأوروبي لحقوق المرأة والمساواة بين 

https://t.co/PjDUTrMb9v


15 
 

بيان ا بشأن وقف تصاعد العنف الأسري أثناء  16الجنسين

اء على تزويد الإغلاق وحث ت جميع الدول الأعض

الضحايا بأدوات مرنة للإبلاغ عن سوء المعاملة 

والعنف. كما ناشدت اللجنة بزيادة مرافق الحماية 

والملاجئ للتخفيف من آثار هذه الأزمة ولكن الوضع 

كان شديد الصعوبة في الدول التي تعاني من عدم 

الاستقرار بسبب النزاعات المسلحة، مثل ليبيا، والتي 

ت والآليات الخاصة بحماية الن  ساء من تفتقر للخدما

 العنف.

  

بدأت المكاسب التي تحققت لل  نساء في التراجع مع 

تزايد حدة الأزمة الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية. 

وقد عل قت أحد المشاركات من القائدات السياسيات 

الجائحة أعادت المرأة لدورها التقليدي في " بأن  

ا. حيث ُينظر المجتمع بعدما أن حقق ت تقدم ا ملموس 

 .للمرأة على أنها رب ة البيت، والمربي ة، ومعلمة الأطفال

ويشكل هذا مصدر ا للقلق بسبب إحياء الأعراف 

خ فكرة أن المكان  الاجتماعية التقليدية التي ترس  

الصحيح للسي  دات هو المنزل وليس العمل خاصة وأن  

آمنة في  يروأصبحت غالطرقات قد خلت من الن  ساء 

د  فترة حظر التجول مع بداية تفشي الجائحة. وقد تصع 

الموقف مع احتدام النزاعات المسلحة". وعب رت جميع 

المشاركات عن تخوفهن  من المزيد من الانتكاسات في 

توفير فرص للنهوض بوضع المرأة. وقد علقت إحدى 

الناشطات المدني ات بأن ه "إذا تم  إهمال التراجع الذي 

ته قضايا حقوق المرأة خلال أزمة كورونا، فإن  هذا شهد

 القصور سوف يستمر بدون شك إلى ما بعد الجائحة". 

 

ويعد نقص المعلومات والبيانات الموثوقة في ليبيا 

تحدي ا مستمر ا يحد  من إمكانية متابعة وفهم  0294منذ 

الآثار الاجتماعية الواقعة على الن  ساء. ويصعب 

نات تتعلق بانتشار العنف القائم على الحصول على بيا

                                                             
  .0209مايو  4تم الاطلاع عليه في  https://bit.ly/3ybrxDg.    0202أبريل  0: وقف ارتفاع حالالت العنف المنزلي أثناء الإغلاق، بيان صحفي، البرلمان الأوروبي، 91كوفيد 16

.  0290يونيو  جنيف، العالمية،الصحة  منظمة صحفي،"تقرير منظمة الصحة العالمية يسلط الضوء على العنف ضد المرأة باعتباره" مشكلة صحية عامة ذات أبعاد وبائية "، بيان 17

https://bit.ly/2UNEjcu  0209مايو  4تم الاطلاع عليه في .  

  .0209مايو  4تم الاتطلاع عليه في  https://bit.ly/3x6CYvB . 0202أبريل  92، العربي الباروميترحيفة وقائع: ضحايا العنف الأسري في الدول العربية"، "ص18

نقل ا عن بعض  النوع الاجتماعي على وجه الخصوص.

المشاركات في البحث، تتوفر بعض البيانات الإدارية 

عن طريق مراكز الشرطة، ومراكز الخدمات الاجتماعية، 

والمستشفيات. ويتم تسجيل البيانات عند الإبلاغ عن 

ا. ولهذا السبب فأنه من الحوادث أو يتم  حل   النزاع وديًّ 

رة الواقع بشكل كبير.  المرجح ألا تعكس البيانات المتوف 

إذ قل ما يتم  الإبلاغ بسبب الخوف من الانتقام، أو الحاق 

العار بالعائلة، أو لعدم توفر آليات حماية للمبل  غين عن 

حوادث العنف الذين قد يعر ضوا سلامتهم الشخصية 

 لات الأمني في البلاد.للخطر خاصة في ظل  الانف

  

 العنف الأسري  (9

لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن واحدة من  استنادا  

كل ثلاثة نساء في العالم قد تعرضت إلى العنف من 

. بينما يزيد العنف ضد 17طرف أحد المقربين منها

الن  ساء في حالات الأزمات بمختلف أنواعها بما فيها 

تبعات هذه الظاهرة ضد الأزمات الصحية، وتتضاعف 

الن  ساء المهجرات، واللاجئات، أو اللاتي تعشن في 

ومع تزايد حوادث العنف في فترات  مناطق الصراعات.

النزاع والأزمات، فإن لجائحة كورونا آثار على زيادة 

معدلات العنف ضد المرأة وعلى وجه الخصوص 

العنف الأسري سواء بين الزوجين، أو بين أفراد الأسرة 

الآخرين، والذي يتسبب في الأذى أو المعاناة النفسية 

 .أو الجسدية أو حتى الاقتصادية للنساء

 

يصعب جمع الأدلة والبيانات على تأثير الجائحة على 

العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلى وجه 

الخصوص العنف الأسري. وقد أظهرت نتائج استطلاع 

ظاهرة العنف  أن   18رأي قامت به الباروميتر العربي

-الأسري منتشرة في المنطقة قبل ظهور جائحة كوفيد

. وأظهرت البيانات أن نسبة انتشار العنف في ليبيا 91

https://bit.ly/3ybrxDg
https://bit.ly/2UNEjcu
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. وهي من النسب المتدني ة في المنطقة. %0تصل إلى 

وفي استبيان أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول 

من المشاركات  %43، أعرب 91-المرأة وجائحة كوفيد

فهم من نوبات الغضب المتزايدة في المنزل عن خو

بسبب التواجد المستمر لشركائهم والأزمة الاقتصادية 

المتفاقمة. ووصفت المشاركات في نفس الاستبيان 

ية: التالأن غالبا  ما ترتبط نوبات الغضب بالأسباب 

يعب ر الرجال في الأسرة عن إحباطهم من خلال “

يزيد مكوث أفراد استخدام العنف بدلا  من الحوار. و 

الأسرة في المنزل من حد ة التوتر فيما بينهم. هذا 

بالإضافة إلى الخوف من عدم القدرة على توفير 

 احتياجات الأسرة ونقص الموارد المالية."

 

وقد أشارت جميع المشاركات في البحث بأن عدم 

يجعل  وجود قاعدة بيانات لحالات الن  ساء المعن فات

 .التكه ن بمدى خطورة هذه الظاهرة صعب للغاية

من المشاركات، فإن  نسبة  %10إلى شهادة  استنادا  و

الن  ساء اللائي تعرضن للعنف قد تزايدت. وقد عل قت 

مؤسسة إحدى المنظمات التي تقد م الدعم للن  ساء 

المعنفات في مدينة طرابلس على تزايد الحالات خلال 

ائلة: "على الرغم من عدم وجود ق كوروناجائحة 

احصائيات منشورة بخصوص نسبة العنف الأسري 

خلال الجائحة، ولكن من وجهة نظري ومن خلال ما 

أشهده أثناء مزاولة عملي بالمنظمة، يمكنني القول 

بأن  نسبة الن  ساء اللائي تعر ضن للعنف أثناء أزمة وباء 

على عدد  كورونا قد ازدادت. وقد استنتجنا هذا بناء  

الن اجيات من العنف اللوائي تواصلن مع المنظمة 

بخصوص طلب المساعدة القانونية". وأضافت: "ومن 

خلال رصد صفحات مديري ات الأمن على صفحات 

التواصل الاجتماعي تم  نشر العديد من القضايا التي 

تعر ضت فيها الن  ساء للقتل نتيجة لعنف أسري من قبل 

". وتأكيد ا على ذلك ذكرت أزواجهن  أو أحد أقا ربهن 

مديرة أحد المراكز المعنية بتقدم الخدمات الاجتماعية 

للن  ساء في شرق البلاد أن  "تزايد العنف ضد الن  ساء كان 

ا أثناء تلك الفترة. وقمنا من خلال مركزنا بتحويل  واضح 

العديد من حالات العنف الأسري إلى الاخصائية 

ل ننا الاعلان عن البيانات بشكالنفسية بالمركز ولا يمك

رسمي لأن  ذلك يتعارض مع سياسة الحفاظ على 

 الخصوصية وسري ة البيانات." 

 

أشارت بعض المشاركات بأن نسبة  بالإضافة إلى ذلك،

الطلاق قد ارتفعت خلال الجائحة، ولا تتوافر البيانات 

لقياس حجم هذه الظاهرة. وبموجب قرار المجلس 

تم  إيقاف العمل كليًّا  0202مارس ،الأعلى للقضاء في 

في المحاكم، والنيابات العامة، والهيئات القضائية 

شمل القرار و الأخرى بسبب مخاطر انتشار العدوة.

قضايا لاتزال معروضة أمام محاكم الدرجة الأولى، 

ومنها القضايا التي تتعلق بالأسرة، والنفقة، وحضانة 

بأن  بعض الأطفال. وقد صر حت بعض المشاركات 

الأزواج السابقين امتنعوا عن دفع النفقة المستحقة 

ة تفاقم الوضع الاقتصادي خلال  للنساء وللأطفال بحج 

الجائحة. وقد نجم عن تعليق العمل القضائي حاجز ا 

اضافي ا أمام الن ساء اللائي يرغب في التقدم بطلبات 

الطلاق بسبب العنف الأسري. ولم تم  استئناف أعمال 

 . 0202ئات القضائية حتى يوليو الهي

 

وقد أشارت جميع المشاركات في البحث بأن تزامن 

ظهور جائحة كورونا مع مرحلة انعدام الاستقرار 

الأمني، والنزاع المسل ح، والضغوطات الاقتصادية قد 

انعكس على العلاقات في المنزل وزاد من حالات 

 تالعنف الل فظي والجسدي. وقد وصفت إحدى الخبيرا
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بأن  " المشاكل زادات داخل الأسرة بسبب الوضع 

الاقتصادي الصعب. وأدى هذا كل ه إلى ارتفاع حالات 

 الشكاوىالطلاق والعنف المنزلي كما أك دت عدد 

  المقدمة إلينا".

 

ِّساء  (2  الضغوط النفسية التي تواجهها الن 

تفشي جائحة كورونا إلى تغيرات كثيرة في الحياة  أد ى

اليومية للأفراد، خاصة بعد الإعلان عن ضرورة الالتزام 

بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي للحد  من انتشار 

غير أن  المكوث بالمنزل له آثار نفسية عديدة  .العدوى

نتيجة التغيير في نمط الحياة والروتين اليومي، 

لآثار الاقتصادية وانعكاساتها على الحياة بالإضافة إلى ا

حالة  91-الاجتماعية والنفسية. ويرافق تفشي كوفيد

عامة من عدم اليقين. ولذلك من الطبيعي أن تصاحب 

هذه الإجراءات المفاجئة شعور بالتوتر ومشاعر السلبية 

أخرى مثل الحزن، والقلق، والغضب، والإحباط. 

شخاص الذين وتتضاعف هذه الآثار النفسية الأ

يتعايشون مع الصراع المسلح، وأزمات النزوح، 

 والظروف الاقتصادية الص عبة. 

 

وقد أثرت هذه الضغوطات بشكل خاص على الن  ساء 

حيث أشارت غالبية المشاركات بأن  الجائحة زادت من 

صعوبة الوضع وتعذ ر عليهن  زيارة أسرهن  خلال فترة 

وفقدهن بذلك مصادر الدعم النفسي  الاغلاق

. وقد أشارت ناشطة مدني ة على ارتفاع والمعنوي

الضغوطات النفسية قائلة بأن  "نسبة التوتر والاكتئاب 

قد زادت بين الن  ساء بسبب تحملهم للضغوطات 

العائلية المختلفة. ويقل  عدد المستفيدات من 

 ".االاستشارات النفسية بسبب عدم التوعية بأهميته

 

 في الظروف العادية، تقل  فرص اللجوء النساء في ليبيا

إلى الاخصائيين النفسي ين والاجتماعيين. وازدادت 

صعوبة الوصول إلى هذه الخدمات بعد تفشي 

الجائحة. ومنعت اجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي 

من امكانية الاستفادة من المشورة النفسية 

الجماعية المقدمة من والاجتماعية وجلسات الدعم 

قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني. ولم يم  عرض 

نموذج من هذه البرامج متخصصة في القنوات المرئية 

 والمسموعة المختلفة. 

 

ويتضاعف التأثير النفسي على الن  ساء والفتيات على 

وجه الخصوص، ولا سيما الفقراء واللائي ينتمين 

ت بأن  الن  ساء للفئات المهمشة. واتفقت المشاركا

النازحات، وخاصة المعيلات لعائلتهن، كانت الفئة 

الأكثر تضر ر ا في ظل ارتفاع قيمة إيجار العقارات 

وفرض التباعد الاجتماعي. وأصبح من الصعب على 

تلك الن  ساء الاضطلاع بجميع هذه المسؤوليات 

بالإضافة لمهام الاعتناء بالأطفال طوال اليوم، 

تمام بصحة أفراد العائلة مع غياب والتعليم، والاه

 مبادرات الد عم النفسي. 

 

وساهم العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية في 

العزوف عن الاهتمام بالصحة النفسية وعلاجها في 

ليبيا حتى قبل تفشي جائحة كورونا. فإن  سلوكيات 

ار العيادات  "الوصم المجتمعي" التي تطارد زو 

تفادي البعض اللجوء إلى المساعدة  النفسية أد ت إلى

المتخصصة والمهنية والاطلاع على المعلومات 

المتوفرة في الإنترنت بدل ا من ذلك. ويتم في الأغلب 

تجاهل هذه المشاكل هروب ا من الوصم المجتمعي. 

وتلعب ثقافة الثرثرة وتشويه السمعة دورا  في ترسيخ 

ن خ مالوصم المرتبط بالصحة النفسية. ويسود منا

انعدام الثقة بين الأفراد والعيادات بشأن الحفاظ على 

 سمعتهن   خاصة علىسرية البيانات. وتخشى الن  ساء 

وسمعة عائلاتهن من الوصم بالاضطراب النفسي عند 

زيارة العيادات النفسية. وزادت هذه العوامل من 

صعوبة حصول الن  ساء على المساعدة النفسية 

المتخ صصة أثناء فترة الاغلاق الكل ي والجزئي. 

ا إضافي ا  وبالإضافة إلى ذلك، شك ل العامل الماد ي عائق 

ل ائي يعجزن عن تسديد تكاليف أمام الن  ساء ال

الاستشارات النفسي ة وخاصة مع تزايد الأعباء المالية 

 أثناء الجائحة. 
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سياسات الدولة لتخفيف الآثار الاجتماعية  (3

  للنساء في ظل الجائحة

والاقتصادية وبصورة عامة، أدت الضغوط الاجتماعية 

والناتجة عن الوباء إلى تقييد الحركة خارج  المتفاقمة

المنزل وتضائل فرص الوصول إلى الخدمات مما زاد 

من احتمالات سوء المعاملة داخل المنازل. وتعذ ر على 

الن  ساء الوصول لخدمات الدعم بسبب عدم توفر مراكز 

دعم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وغياب 

من المؤسسات الحكومية،  الدعم النفسي والاجتماعي

 وقل ة موارد الجهات الغير حكومية.

 

من المشاركات في التقرير بأن ليس  %10وقد أعربت 

أي معلومات عن اجراءات حكومية لدعم الن  ساء  ن  لديه

 وأسرهن خلال الجائحة. 

 

وإثر اعلان اجراءات الاغلاق الكل ي واقفال كافة 

مليون  9.0المؤسسات التعليمية وحرمان أكثر من 

تلميذ وتلميذة من التمدرس، أعلنت وزارة التعليم 

الليبية التابعة لحكومة الوفاق، بالتعاون مع منظمة 

اليونيسف عن استئناف الدراسة عن بُعد لضمان 

ة لظروف الاستثنائيمواصلة الأطفال لتعليمهم وسط ا

. وقد اتفقت أغلب 91-المرتبطة بجائحة كوفيد

المشاركات أن هذا المشروع لم يصل إلى النتائج 

المرجوة بسبب أزمة النزوح وانقطاع الكهرباء لساعات 

طويلة. وعل قت إحداهن  قائلة: "لم تستند مخططات 

الدعم الحكومي على حقائق الواقع الميداني. وكانت 

عليم عبر شاشات التلفاز أو عن طريق مبادرة الت

الكمبيوتر غير مجدية مع ضعف البنية التحتية 

والانقطاع المتكرر للكهرباء. كما لم تؤخذ أوضاع 

 الاعتبار." والحرب فيالنازحين من مناطق القصف 

 

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع  وقد

الساخن صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات الخط 

للدعم النفسي والاجتماعي قبل تفشي الوباء. وتم 

إعادة إطلاقه أثناء الجائحة. ومع ذلك، يتم عرض أرقام 

الخط الساخن عبر الانترنت، وهذا لا يتناسب مع معظم 

الن  ساء في ليبيا نظر ا لانخفاض دخلهن ومستواهم 

التعليمي أو بسبب الثقافة الاجتماعية التي تحد  من 

الن  ساء للتكنولوجيا. وتظل  هذه الخدمات حكر ا استخدام 

على الن  ساء من ذوي الدخل المرتفع ولا يستفيد منها 

  الفقراء، والفئات الهشة، أو النازحات.

 

 التوصيات

اع القرار  توصيات لصن 

  يل والتعه د بالتمث أثناء الجائحةيجب على الحكومة ضمان المشاركة الهادفة للن  ساء في علميات صنع القرار

ال.  العادل للن  ساء في جميع الل  جان الخاصة بالجائحة بشكل فع 

 

  ردون تأخير( في تصميم سياسات اجتماعية واقتصادية لتخفيف آثاعلى حكومة الوحدة الوطنية أن )تبدأ يجب 

على المستويين المحلي والوطني، مع التركيز على تسهيل وصول الن  ساء والفتيات لخدمات الدعم  91-كوفيد

 .وتحسين إجراءات الإبلاغ عن حالات العنف، وتقديم خدمات ملائمة للضحايا
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 ،ة يجب على البنك المركزي الليبي، ووزار  لتعزيز فرص حصول الن  ساء على الأمان المالي والاقتصادي

الاقتصاد، ووزارة التخطيط، ومجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووحدة دعم وتمكين الن  ساء الشروع في 

ا للمدخ ن  ساءوضمان أمان مالي لل أنظمة الحماية القانونيةاستراتيجيات وطنية لتعزيز  وضع رات يتضم ن خطط 

 . طويلة الأجل

 

  يجب على وزارة الحكم المحلي ضمان وجود عدد من الن  ساء في لجان الأزمات التي يتم  تشكيلها داخل المجالس

 البلدية والأخذ في الاعتبار القضايا التي تخص  الن  ساء أثناء الأزمات والطوارئ. 

 

 ه وحدات دعم وتمكين الن  ساء في الوزارات وال عامة نحو تعميم ودمج مؤسسات اليجب على الحكومة أن توج  

خطط الاستجابة والسياسات الحكومية لضمان أن تراعي تدابير المجابهة والدعم مقاربة النوع الاجتماعي في 

 احتياجات الن  ساء والفتيات. 

 

 حشدهن  لتنظيم حملات توعية على يجب على الحكومة دعم أنشطة المنظمات العاملة مع الن  ساء و

 ي لتقديم الد عم للن  ساء والفتيات أثناء الجائحة.المستويين الوطني والمحل

 

  يجب على المركز الوطني للسيطرة على الأمراض إعطاء الأولوية لتصنيف البيانات الخاصة بالجائحة حسب

 الجنس لتسهيل فهم اختلاف آثار الجائحة على الجنسين وتصميم تدابير التصد ي حسب الحاجة.

 

 المدنيتوصيات لمؤسسات المجتمع 

  تنظيم حملات مناصرة وحشد الدعم لإشراك الن ساء على نطاق أوسع في لجان الأزمات والطوارئ على

  .بينها 91-المستوى المحلي والوطني وفي اللجنة الخاصة بجائحة كوفيد

 

  التركيز على تصميم الخطط لتحسين كفاءات الن  ساء العاملات فيما يخص استخدام التكنولوجيا وتسهيل

 الانتقال إلى اعتماد أساليب العمل عن ُبعد لضمان الاستمرارية لمشاريعهن.

 

 التوصيات الخاصة بالتدخل الإنمائي الدولي والجهات الغير حكومية

  يجب على المنظمات الدولية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، التشاور مع المستفيدين والمستفيدات

من خلال إجراء تقييمات الأثر أو استطلاعات الرأي العام للوصول إلى فهم أفضل لتجاربهن  أثناء الجائحة 
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ة ص على الن  ساء من الفئات الهشوالعمل على تصميم خطط استجابة أكثر فعالية. وينبغي التركيز بشكل خا

 التي تفتقر إلى المعرفة الكافية و/أو لا يمكنها استخدام التقنيات الرقمية.

 

  الاستمرار في دعم العمل على الآليات التي تساعد في رصد العنف الأسري، مثل الخطوط الساخنة وبرامج

 الدعم النفسي والاجتماعي.

 

 الحكومية الدولية المساهمة من خلال ضمان إعطاء الأولوية لخدمات  يمكن للجهات المانحة والمنظمات غير

لضمان  91-الاستجابة النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في خطط تصد ي البلدان لكوفيد 

 .استمرارية الخدمات قدر الإمكان

 

 

  سيرة مختصرة للكاتبة

 بوقعيقيص هاله

 
للدراسات والتنمية الذي يعد مؤسسة فكرية ومن مؤسسات مركز جسور  ليبية ذات خبرة كبيرة مستشارة وباحثة هالة

للنساء.  الاقتصادي والدعوة للدمج وعملية وهو الأول من نوعه في ليبيا ويختص في مجال التنمية الاقتصادية

أول حاضنة لمشاريع النساء الاقتصادية في ليبيا. وقامت بنشر العديد من التقارير والمقالات  ٨١٠٢في  LEAP وأسست

لاقتصادية في ليبيا، كما أنها عضوة في المسار الاقتصادي الليبي الذي تنسقه بعثة الأمم المتحدة للدعم حول التنمية ا

 في ليبيا.

 

 

  

 

يعد و  تم إصدار هذه المطبوعة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والسفارة الكندية.

محتواها هو مسئولية المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ولا تمثل 

 . بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي


