
  
 

 

 
 
 

"جائحة كورونا جعلت العنف القائم على النوع االجتماعي أكثر وضوًحا 

 في ليبيا"

 
 

زينب الالفي هي من المدافعين عن قضاايا النوع االجتماعي ومتاتراار   
ا عضاااو في منتدا المحاااالحة حو  حقو    قانونية من ليبيا. وهي أيضاااً

 اإلنتان والتنمية البررية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على عملك في مجا  النوع االجتماعي والتطرف تفرضاااجا جائحة كورونا  ا هي التحديات التي م .1

 العنيف في ليبيا؟
 

، تُبذل جهود إلنهاء العنف ضددددم ال وتن يتنأيذ تجنمن ال وتن يالودددد،  يا ال ، لل    ت ال في جنوب ليبيا

 .  يم ال  الع ل في هذا ال جالالهناك فجوات كثيون يهناك حاجة إلى 
 

،  يالتباعم ا جت اعي  الحجو الصددددحي، الثل الة للحم ال  انتشدددداو الوباءتدخلت الحلوالة تمابيو سدددد،يقم 

صدداوالة للصددحة يالودد،الة   تمابيو احتوازية ياتخاذ نوبات  بنظا  الالثلنا في الع ل تخوى النظ ات  يبمتت 

 يوش الع ل. إقاالةعنم 
 

ب ا في ذلك  ،  ت لنا ال  اسدتادافة الوا م الودتميون الل النوداء ل ناقشدة التحميات التي ياجهتنا تاناء الوباء يقم 

ال  خ،ل هدذ    . يخطداب التطو  عنيف داخدل ال جت عدات   العنف القدا   على النو  ا جت داعي تي وهوو

قمي  ال ودداعمن يالمع  ال ناقشددات ي لننا الودداعمن النودداء على لعف ديو في الحاوبة هذ  القاددايا يكذلك ت

لل  تنأيذ هذا الع ل صدعف    ا تصدال باإلنتونت ضدعيف حقفا في جنوب الب،د. ليبيا.    خ،ل هذا الوقت.

ال  التي ت لنه   يأتقو  إلى ال عوفة ي  Zoom نصددددات الثل  العميم ال  النودددداء حميثات العهم بي  ت ال 

 استخما  الثل هذ  البواالج.

 

 على وضع المرأ  في ليبيا؟ ت الجائحةكيف أثر .2

، تأشدي الوباءقبل  ت  العنف ضدم النوداء يالأتيات كا  الوجودفايوغ   ت  إضدعا  ديو ال وتن في ال جت ل.  

في النازله   يا     حاليفاالنودددداء عالقات  فالعنف ال ن لي.   ت العم ت يقو قم ضدددداعأجا حة كووينا   فإ 

يجعله  تهماففا سددهلة للعنف ال ن لي يالعنف القا   على  يتسددابيل، بمي  اسددتق،ل اقتصددادن ي  النافذ، ال ا

على تدثايو جدا حدة كوويندا  النو  ا جت داعي. نحتداإ إلى ال  يدم ال  البيداندات يا بحداذ في هدذا ال جدال لأه   

 العنف التي تواجهها النواء. تشلالالعنف يكذلك 



 

 تجربتك؟من واقع كراهية  على انترار التطرف العنيف وخطاب ال  جائحة كورونا تداعياتما هي   .3

فت  بالأواغ.    ه وإلى جانف شدددعولناس  ال تاح لزيادن يقت الأواغ  ازداد الت يي  يخطاب اللواهية بودددبف  

. يقم  آخذن في ا نتشددداو بخطى سدددويعة  ، إلى ال جت ل يهيإدخال تفلاو يخطابات غويبة، حميثة يقمي ة

ا في وهوو   ا فلاو  ؛ الثل يالودددديطون عليه النودددداءق ل زيادن إلى يمعو  خطاب ديني  تجلى ذلك  تياددددف

توقف ع ل ك ا . ال  عمالها هو الناسددف طويقة ك،الها يالالن طية القمي ة حول الا يجف ت  توتميه ال وتن ي

ا صعبفا ذ  ا تجاهات الناشئةالتصمن لهال ا يجعل   الأتون، ال جت ل ال مني بشلل شبه كاالل خ،ل هذ   .تالوف

 

برأياك كيف يمكن وعلى المادا البعياد   على التطرف العنيف    خلفجاا الجاائحاةالتي تماا هي اثثاار   .4

 مكافحته أثناء الجائحة وبعدها؟

 

ا وبطه بخطاب اللواهية ، ته  قاددية هي العنف ضددم ال وتنفي الوقت الحالي ،    هذا العنف ي ل  تياددف

هنداك الصددددوا  فتواجده ال وتن في ليبيدا حداليدفا تزالدة خطيون على عدمن جبهدات. ييالت يي  يالتطو  العنيف. 

الصعوبات ا قتصادية    ا التي تش لالل تماعياته  الجا حةال وت و يانتشاو ا سلحة على نطاق ياسل يكذلك  

الا ل  يت  إعطاء ا يلوية لقاددايا النو  ا جت اعي يالعنف ضددم ال وتن يالعالجتها  ييالقيود على الحوكة. 

 .لخطاب ال تطو  الحاليل هناك تااو طويلة ال مى لو ستبشلل صحيح، 
 

 

على المى الونوات ال اضية ، شاوكت هيئة ا ال  ال تحمن لل وتن يال ميوية التنأيذية ل لافحة اإلوهاب في 
إنشاء النصة خبواء حول النو  ا جت اعي يالنل ياللافحة التطو  العنيف في ش ال إفويقيا. لجا حة كوفيم  

ال في  يالحلوالات  ال مني  ال جت ل  تع ال  يعلى   ، ا بحاذ  سلبية على  لتوليط  آااو  العنيف.  التطو   نل 
ادت هيئة ا ال  ال تحمن لل وتن الاوء على عواقف الجا حة على التطو  العنيف في ش ال إفويقيا ، تو

الوباء   غيّو  كيف  لأه   ال نصة  تعااء  بعض  ال   الو ا   اإلوهاب  اللافحة  للجنة  التنأيذية  يال ميوية 
 ع له .       
 
تعو  على النصة الخبواء حول النو  ا جت اعي يالنل ياللافحة التطو  العنيف في ش ال إفويقيا ياقوت 

 القاب،ت الخبواء اآلخوي .بعض 
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