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أبرز األحداث 
الجنوب الليبي: بعثة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة تؤكد

التزامها باالحتياجات اإلنسانية واإلنمائية.

الجولة 39 من مصفوفة تتبع النزوح تسلط الضوء على الحاجة إ�
حلول دائمة للسكان النازحين و�يادة فرص الوصول إ� المهاج�ين

والالجئين.

يار تمديد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 حتى 31 مايو/أ
2022 مع التركيز على 211 ألف شخص محتاج.

مجموعة االتصاالت � حاالت الطوارئ تعزز االستجابة اإلنسانية من
خالل التقنية المبتكرة.

كوفيد-19: �يادة بنسبة 164 � المائة � الحاالت الجديدة � ليبيا.

وصول مساعدة األمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية
جورجيت غانيون إ� بلدية سبها لعقد اجتماعات مع السلطات المحلية

ومنظمات المجتمع المد� (بعثة األمم المتحدة للدعم � ليبيا)

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

األرقام الرئيسية

مستهدفونبحاجة للمساعدة

مهاجر والجئ � ليبيانازح � ليبيا

0.8M211,000

179,000621,000

التمويل 

المبلغ المتلقىاالحتياج

FTS: https://fts.unocha.org/appeals/10
27/summary

(٢٠٢١)

$189.1M$143.7M

نسبة التمويل Sorry,

!Andrej

76%

لألتصال بنا
جاستن ب�يدي
رئيس المكتب

  bradyj@un.org
 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
الب�يد اإللكترو� للمكتب
  ochalibya2@un.org

 

خلفية 
العمليات األمنية في طرابلس تفضي إلى اعتقاالت جماعية للمهاجرين والالجئين

تصاعدت اإلجراءات ضد المهاج�ين والالجئين � المناطق الحض�ية على مدار األشهر القليلة الماضية، بدًءا من يونيو/ح�يران 2021 عندما أصدر رؤساء
المجالس البلدية � زوارة وحي األندلس مراسيم تطالب المهاج�ين والالجئين بالتسجيل وتأمين وثائق سا�ية المفعول أو مواجهة اإلخالء أو االعتقال. و�

الوقت نفسه، فإن تزايد الهجمات التي تنم عن التمييز وكراهية األجانب ضد المهاج�ين والالجئين، الذين غالًبا ما يٌلقى اللوم عليهم على األعمال
اإلجرامية، ساهم � خلق بيئة معادية للمهاج�ين والالجئين.

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)

https://fts.unocha.org/appeals/1027/summary
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موظفو المنظمة الدولية للهجرة يقدمون الخدمات اإلنسانية
األساسية لعائالت المهاج�ين والالجئين الذين تم إنقاذهم

حديًثا - طرابلس/المنظمة الدولية للهجرة

� 1 أكتوبر/تش�ين األول، أدت عمليات أمنية واسعة النطاق اتسمت بمخاوف بشأن
االستخدام المفرط للقوة نفذتها السلطات الليبية إ� تضرر أكثر من 5,150 مهاجرًا

والجًئا، بمن فيهم ما ال يقل عن 1,000 امرأة وطفل، مع تف�يق العائالت واإلبالغ عن
فقدان لألطفال. بدأت العمليات � بلدية حي األندلس وتضمنت مداهمات للمنازل
وأماكن اإلقامة المؤقتة التي يستخدمها المهاجرون والالجئون، والتي أثرت بشكل

خاص على أولئك الذين يعيشون � منطقة قرقارش. ُقتل مهاجر وأصيب عشرات
آخرون مع استمرار المداهمات � أبوسليم وجنزور وسوق الجمعة. تم نقل معظم

المهاج�ين والالجئين الذين تم احتجازهم أثناء العملية األمنية إ� مراكز احتجاز يديرها
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما أدى إ� مضاعفة عدد المحتج�ين � المرافق

المكتظة أصًال إ� أكثر من 10,000 شخص.

وقد أدى تدهور األوضاع وتصاعد التوترات � مركز احتجاز المبا� إ� هروب جماعي
� 8 أكتوبر/تش�ين األول والذي ردت عليه السلطات الليبية بالقوة، حيث أُطلقت النار
على خمسة أشخاص وأصيب العديد بجروح. أُعيد اعتقال المهاج�ين والالجئين الذين

تمكنوا من الفرار وجرى إعادتهم إ� مركز االحتجاز. غير أنه � األيام المتتالية، بدأت
مجموعات كبيرة من الالجئين والمهاج�ين يصل عددها ا� 3,000 شخص بالتجمع بانتظام أمام المركز المجتمعي � بلدية جنزور الذي يديره الشركاء

بتمويل من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. ومع تزايد الحشود أمام مركز الرعاية المجتمعي، بما � ذلك عناصر عنيفة تسببت بمنع
بعض طالبي اللجوء والالجئين األكثر ضعًفا من الوصول إ� الخدمات، وقد تم تعليق األنشطة � المركز. ورغم أن تو�يع المساعدات النقدية الطارئة

مستمر � مواقع بديلة، لكن ال يزال العديد من المهاج�ين مختبئين � أعقاب العمليات األمنية.

إن غياب إطار قانو� وتش�يعات مالئمة بشأن وضع ومعاملة الالجئين وطالبي اللجوء � ليبيا يؤدي إ� اعتبار الالجئين "مهاج�ين غير شرعيين" معرضين
لالحتجاز ألجل غير مسمى. ال تزال القيود التي تفرضها السلطات الليبية على وصول الشركاء اإلنسانيين للمهاج�ين والالجئين المحتج�ين مصدر قلق بالغ،

نظرا لخطورة انتهاكات حقوق اإلنسان وإعاقة إيصال المساعدات المنقذة للحياة التي تمس الحاجة إليها. ال يستطيع طالبو اللجوء والالجئون والمهاجرون
الوصول إ� خدمات المساعدة والحماية، مما قد يجبر الفئات األكثر ضعفاً تبني آليات تأقلم خطيرة أو اختيار المغادرة غير النظامية والخطيرة من ليبيا،

األمر الذي قد يعرضهم الحًقا لخطر االتجار بالبشر. وقد رفعت الحكومة الليبية تعليق الرحالت الجوية اإلنسانية � أوائل أكتوبر/تش�ين األول، وعلى هذا
النحو استأنفت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إجالء الالجئين وإعادة توطينهم من ليبيا، � حين استؤنف برنامج العودة اإلنسانية

الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة � 21 أكتوبر/تش�ين األول. لكن، تعتبر قدرة هذه الرحالت الجوية ضئيلة بالمقارنة مع مجموع الالجئين
والمهاج�ين � ليبيا.

� هذا السياق، يواصل العديد من الالجئين والمهاج�ين المخاطرة بحياتهم � محاولة عبور البحر األبيض المتوسط، حيث اعترض خفر السواحل الليبي
أكثر من 31,000 شخص بين يناير/كانون الثا� وديسمبر/كانون األول 2021، أي ما يقرب من ثالثة أضعاف العدد اإلجما� لألشخاص الذين أعيدوا �

عام 2020 بأكمله (12,000 شخص).

تنسيق 
آلية االستجابة السريعة التابعة لألمم المتحدة تقدم اإلغاثة لألسر المتضررة من الفيضانات

� 29 أكتوبر/تش�ين األول، تسببت األمطار الغ�يرة التي أسفرت عن فيضانات مفاجئة � شرق ليبيا إ� تضرر مئات األشخاص � مناطق بنغازي والمرج
ودرنة والجبل األخضر، وكانت بلديات جردس العبيد واألبيار وأم الرزم األكثر تضررًا. وقد أدت الفيضانات المفاجئة إ� نزوح أكثر من 150 عائلة � منطقة

سيدي مهيوس � بلدية األبيار ومنطقة تاكنس � بلدية جردس العبيد متسببة � أضرار كبيرة أدت إ� حرمان المواطنين من الوصول إ� الضرو�يات
األساسية من مأوى وماء وغذاء والرعاية الصحية. لم يتم اإلبالغ عن وقوع إصابات، ومع ذلك احتاجت حوا� 157 أسرة إ� مساعدة إنسانية، األمر الذي

قاد إ� تعبئة آلية االستجابة الس�يعة (Rapid Response Mechanism) - وهي مبادرة لتقديم المساعدة � حاالت الطوارئ � غضون 72 ساعة من
وقوع الكارثة - لتقديم المساعدة الغذائية ومياه الشرب اآلمنة ومواد اإلغاثة ومجموعات الكرامة والمالبس الشتوية لألسر المتضررة. وتضم آلية االستجابة

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)
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مواد اإلغاثة األساسية � انتظار تو�يعها على األسر المتضررة
� شرق ليبيا، نوفمبر/تش�ين الثا� 2021 - مكتب تنسيق

الشؤون اإلنسانية

الس�يعة المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسيف،
وبرنامج األغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، والهيئة الليبية لإلغاثة

والمساعدات اإلنسانية (LibAid)، ومنظمة المجتمع الليبي (LSO). كما قدمت
مفوضية شؤون الالجئين والهيئة الليبية لإلغاثة عناصر المساعدة األساسية لثما�

عائالت � أم الرزم � 1 نوفمبر/تش�ين الثا�.

تم إجراء مراجعة ما بعد العمل من قبل الوكاالت المشاركة لتحديد مجاالت التحسين
لضمان أن آلية االستجابة الس�يعة � وضٍع جيد إذا ما أدت الحاجة إ� االستجابة

لالحتياجات اإلنسانية المتطورة أو الطارئة. مجاالت التحسين التي تم تناولها من قبل
الف�يق القٌطري اإلنسا� تضمنت التمركز المسبق للمخزونات وتقوية روابط التنسيق

بالنظر إ� الفاصل الزمني منذ آخر استدعاء آللية االستجابة الس�يعة.

تحليل 
ال يزال وضع النازحين هًشا

وفًقا لتق�ير النازحين والعائدين 38 (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول 2021) الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، لم يتم اإلبالغ
عن أي حاالت نزوح جماعي جديدة خالل هذا العام، بينما استمر اتجاه عودة العائالت النازحة سابًقا إ� مناطقهم األصلية. وبين يونيو/ح�يران 2020،

عندما ٌسجل أعلى رقم للنازحين داخلًيا � ليبيا بأكثر من 425 ألف شخص، وسبتمبر/أيلول 2021، عاد أكثر من نصف جميع األسر التي نزحت سابقا إ�
أماكن إقامتها األصلية. وعلى الرغم من أن هذا االتجاه مشجع، ال يزال حوا� 200,000 شخص نازحين � ليبيا على الرغم من توقف األعمال العدائية

يار - يونيو/ح�يران 2021) ولكنه يشير إ� والتحسن العام � الوضع األمني. ويمثل هذا انخفاًضا بنسبة 6 � المائة مقارنة بجولة التقا�ير السابقة (مايو/أ
أنه � حين أن الوضع اإلنسا� العام قد تحسن، ال تزال ليبيا � مرحلة ما بعد األزمة من االنتقال والتعا�.

ارتفع عدد العائدين الذين جرى تحديدهم بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2021 ارتفاًعا طفيًفا إ� نحو 648 ألف شخص مقارنة باألشهر السابقة.
واستمرت عودة العائالت النازحة إ� مناطقهم األصلية، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ، مما يشير إ� أن السكان النازحين المتبقين يتكونون من أكثر األسر
ضعفاً المتأثرة بالصراع والتحديات االجتماعية واالقتصادية، بعضها يعا� من النزوح ألكثر من عقد من الزمان. يجب معالجة العديد من العقبات، مثل

االفتقار إ� األمن أو التماسك االجتماعي � أماكن اإلقامة األصلية والبنية التحتية المتضررة وعدم توفر الخدمات األساسية والمنازل المدمرة غير الصالحة
للسكن عند العودة لتشجيع عودة الم�يد من العائالت النازحة أو لتمكينهم من الوصول إ� حلول أخرى دائمة.

تشير البيانات التي تم جمعها حول دوافع النزوح � التق�ير إ� أن النزوح الداخلي � ليبيا بالنسبة لمعظم النازحين (88 � المائة من النازحين حالًيا) كان
مرتبًطا بالتدهور السابق � الوضع األمني، بما � ذلك الصراع الذي تركز على غرب ليبيا خالل عامي 2019 و2020. وإ� جانب تدهور الوضع األمني، ال

يزال النقص المستمر � الخدمات األساسية وتدهور الوضع االقتصادي يؤثران أيًضا على النزوح الداخلي.

بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المهج�ين وحقوق اإلنسان، بدأ الشركاء � المجال اإلنسا� العمل على تطوير استراتيجية بشأن الحلول الدائمة للنازحين
داخلًيا كجزء من "مرك�ية إطار الحماية" لضمان العودة الطوعية واآلمنة والمستدامة لمجتمعات النازحين، مع دعم جهود الحكومة من قبل مكتب المنسق

المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية.

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)

صور 
الجدول الزمني للنزوح والعودة في ليبيا – مصفوفة تتبع النزوح

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)

https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-idp-and-returnee-report-38-july-%E2%80%93-september-2021-arabic
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تحليل 
جائحة كوفيد-19: آخر المستجدات

اعتبارًا من 14 ديسمبر/كانون األول، أبلغ المركز الوطني لمكافحة األمراض عن 379,816 حالة إصابة تراكمية بكوفيد-19، بما � ذلك 5,576 حالة وفاة،
و7,157 حالة نشطة.

� 7 نوفمبر/تش�ين الثا�، أعلنت النقابة العامة ألطباء ليبيا عن إضراب على مستوى البالد احتجاجًا على تد� األجور وظروف العمل � مرافق الصحة
العامة. على الرغم من استمرار خدمات الطوارئ، أدى اإلضراب المستمر إ� إبطاء وتيرة برنامج التطعيم. وفقا للمركز الوطني لمكافحة األمراض، فقد
تلقى حتى 14 ديسمبر/كانون األول 1,800,442 شخصا الجرعة األو� من لقاح كوفيد-19، � حين تم تحصين 767,126 شخًصا بشكل كامل. تتزايد

معدالت التطعيم بشكل مطرد، � حين أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض أيًضا أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاًما مؤهلون أيًضا
لتلقي اللقاح. و� 16 نوفمبر/تش�ين الثا�، أطلقت الحكومة الشهادة اإللكترونية الخاصة بكوفيد-19 "تحصين" مع رمز QR ألغراض السفر. باإلضافة إ�

ذلك، بدأ المركز الوطني لمكافحة األمراض بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة حملة التطعيم التي تستهدف المهاج�ين والالجئين بمن فيهم المتواجدين
� مراكز االحتجاز. وحتى 11 ديسمبر/كانون األول، تلقى 7,559 مهاجرًا والجًئا الجرعة األو� من اللقاح، بينما تم تحصين 2,102 شخص بشكل كامل.

بعد االتجاه التناز� � عدد حاالت كوفيد-19 المؤكدة منذ منتصف أغسطس/آب 2021، بدأت معدالت حدوث الحاالت والوفيات � البالد � االستقرار. ال
تزال ليبيا مصنفة ضمن معدل اإلصابة المرتفع النتقال العدوى المجتمعية مع تداول متغيرات ألفا وبيتا ودلتا ومستوى كاٍف من قدرة االختبارات

المعملية على المستوى الوطني. غير أن هناك تفاوتات � قدرات االختبار � جميع أنحاء البلد، وهي محدودة � الشرق (90/100000) والجنوب
(47/100000)، على الرغم من أن معدالت اإليجابية تعتبر عالية بنسبة 24 � المائة و41 � المائة على التوا�.

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)

صور 
إجمالي عدد االختبارات المخبرية مقابل حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في عام 2021

حسب الشهر - منظمة الصحة العالمية

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)
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الوصول 
يستمر االتجاه التنازلي في عدد قيود الوصول

لوحظت تحسينات كبيرة � مجال وصول المساعدات اإلنسانية، حيث انخفض عدد القيود المفروضة على الوصول المبلغ عنها من خالل إطار رصد
الوصول واإلبالغ (AMRF) إ� أد� مستوى له منذ إطالق اإلطار. � نوفمبر/تش�ين الثا�، أٌبلغ عن 113 قيًدا على الوصول، وهو ما يمثل انخفاضا من

127 قيدا أبلغ عنها � سبتمبر/أيلول، وذلك بسبب تخفيف القيود البيروقراطية المتعلقة بتنقل الوكاالت والموظفين والسلع إ� ليبيا.

منذ يونيو/ح�يران 2021، واجهت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية صعوبات � تجهيز التأشيرات لموظفيها الدوليين. ومع ذلك، بحلول نهاية
أيلول/سبتمبر، تم إحراز تقدم بالموافقة على عدة طلبات للحصول على تأشيرات، وبحلول نوفمبر/تش�ين الثا�، حصل ما مجموعه 83 من العاملين
الدوليين � المجال اإلنسا� على تأشيراتهم الليبية. يعد هذا تطورًا إيجابًيا وقد أدى إ� تحسين البصمة التشغيلية للمنظمات غير الحكومية الدولية �

البالد. غير أنه ال يزال من غير الواضح ما الذي أدى إ� إصدار التأشيرات وما إذا كان سيستمر قبول ومعالجة الطلبات الجديدة � الوقت المناسب.

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)
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تشمل العوائق البيروقراطية األخرى � الفترة المشمولة بالتق�ير تقييد حركة الوكاالت أو الموظفين أو البضائع داخل ليبيا. هذا يمثل تحديًا خاًصا
للمنظمات العاملة � مناطق خارج طرابلس، حيث تحتاج السلطات إ� وثائق إضافية. غالًبا ما تكون العمليات اإلدا�ية التي تم إنشاؤها للسماح للعاملين
اإلنسانيين بالعمل � جميع أنحاء البالد طويلة ومحدودة � التعقيبات. ال يزال التقسيم الجغرا� لقيود الوصول يضع الجنوب (خاصة سبها ومرزق) �

وضع غير مؤاٍت نسبًيا من حيث الوصول. وتجدر اإلشارة إ� أن العديد من المناطق � جنوب ليبيا تفتقر أيًضا إ� الوجود التشغيلي الكا� للمنظمات غير
الحكومية الدولية، مما يؤثر على القدرة على إجراء تقييمات لالحتياجات وتقديم المساعدة على نحو قائم على المبادئ � جميع أنحاء المنطقة.

صور 
قيود الوصول حسب المنطقة – مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)

(٢٠ ديسمبر ٢٠٢١)تنسيق 
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"مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إلنقاذ األرواح وحمایة الناس �
األزمات اإلنسانية. ونحن ندعو إ� العمل اإلنسا� الفعال والقائم على المبادئ من قبل الجميع لصالح الجميع."

https://www.unocha.org/libya
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya

https://reliefweb.int/country/lby

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

لمحة عامة عن أنشطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للفترة
من أكتوبر/تش�ين األول إ� نوفمبر/تش�ين الثا� 2021

تقرير أنشطة التنسيق: أكتوبر/تشرين األول –
ديسمبر/كانون األول 2021

• � الفترة بين أكتوبر/تش�ين األول وديسمبر/كانون األول، أنجز ما مجموعه 64
اجتماًعا تنسيقيا مختلفا، ومن المقرر عقد ثالث اجتماعات أخرى قبل نهاية العام.

وشمل ذلك عقد اجتماعين تشاو�يين مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن دورة البرامج
اإلنسانية لعام 2022؛ اجتماع مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن إعداد برنامج تد�يبي

مشترك لبناء القدرات للمنظمات غير الحكومية المحلية � المنطقة الجنوبية،
واجتماعين مع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة � المنطقتين الغ�بية والشرقية.

• أنجز ما مجموعه ثالث دورات تد�يبية خالل هذه الفترة، بما � ذلك تد�يب المد�بين
على المسائل الجنسانية � العمل اإلنسا�، الذي نظمه مكتب تنسيق الشؤون

اإلنسانية وهيئة األمم المتحدة للمرأة، بهدف تزويد المشاركين بمجموعة متنوعة من
األدوات العملية المتعلقة بنوع الجنس التي يمكن نقلها إ� مجموعة من الحاالت التي قد يجد فيها العاملون � المجال اإلنسا� أنفسهم � الميدان. كما

ساهم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا � تيسير ورشة عمل حول القانون اإلنسا� الدو� ونظام اإلخطار اإلنسا� الدو�.

و� 6 ديسمبر/كانون األول، نيابة عن المجتمع اإلنسا� � ليبيا نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (OCHA) تق�ير لمحة عامة على االحتياجات
اإلنسانية لعام 2022، الذي تضمن نتائج التقييمات والتحليالت التي أج�يت على مدى األشهر االثني عشر الماضية لتقييم االحتياجات اإلنسانية العامة

للسكان المتضر�ين ووضعهم. وتقدر نتائج التق�ير أن 803,000 شخص بحاجة إ� شكل ما من أشكال المساعدة اإلنسانية المستمرة � عام 2022، وهو
ما يمثل انخفاضا بنسبة 36 � المائة � عدد األشخاص المحتاجين عن عام 2021، وتبرز االنخفاض � االحتياجات اإلنسانية الذي تحقق بنهاية األعمال

القتالية الواسعة النطاق والتحسينات العامة � الوصول والتنقل � جميع أنحاء البلد.

https://twitter.com/OCHA_Libya
https://www.facebook.com/UNOCHALibya
https://www.unocha.org/libya
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya
https://reliefweb.int/country/lby
https://www.un.org/ar/about-us/copyright
https://www.un.org/ar/about-us/privacy-notice
https://www.un.org/ar/about-us/terms-of-use
https://reports.unocha.org/ar/about/
https://reliefweb.int/report/libya/libya-humanitarian-needs-overview-2022-december-2021

