
 

01

خــطة االستجابة 
اإلنســــــانيــــــــــــة

ليبيا

 دورة
برنامج العمل اإلنساني

2022
تاريخ اإلصدار: كانون األول/ديسمبر 2021



خطة االستجابة اإلنسانية 2021

02

نبذة

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  بواسطة  الوثيقة  هذه  تحرير  تم 

اإلنسانية )أوتشا( بالنيابة عن الفريق الُقطري للعمل اإلنساني والشركاء. تعد 

واالستراتيجية  المنسقة  تقديمًيا لالستجابة  اإلنسانية عرًضا  االستجابة  خطة 

للناس  الملحة  االحتياجات  تلبية  أجل  من  اإلنسانية  الوكاالت  أعدتها  التي 

االحتياجات  دليل  إلى  وتستجيب  الخطة  هذه  تستند  باألزمة.  المتأثرين 

الموضحة في لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.

صورة الغالف
منظمة األمم المتحدة للطفولة - ليبيا

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور ال تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع 
القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

احصل على آخر التحديثات

ينّسق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
المتضررين  حصول  لضمان  اإلنساني  العمل  )أوتشا( 
يحتاجون  التي  والحماية  المساعدة  على  األزمة  من 
تحول  التي  العقبات  على  التغلب  على  ويعمل  إليها. 
المساعدة  على  األزمات  من  المتضررين  حصول  دون 
المساعدات  تعبئة  في  القيادة  يتولى  كما  اإلنسانية، 

والموارد نيابة عن النظام اإلنساني
www.unocha.org/libya
www.twitter.com/ocha_libya

االستجابة اإلنسانية  

الموقع  يكون  أن  إلى  اإلنسانية  االستجابة  موقع  يهدف 
المعلومات،  إدارة  المركزي ألدوات وخدمات  اإللكتروني 
وأعضاء  المجموعات  بين  المعلومات  تبادل  يتيح  ما 
التي   )IASC( الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة 

تعمل في ظل أزمة ممتدة أو مفاجئة.
www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya

 نظرة متعمقة بشأن 
العمل اإلنساني

صنَّاع  اإلنساني  العمل  بشأن  المتعمقة  النظرة  تدعم 
البيانات  إلى  الوصول  إمكانية  منحهم  خالل  من  القرار 
أحدث  توّفر  حيث  اإلنساني.  العمل  بشأن  الرئيسية 
المعلومات الموثَّقة حول االحتياجات وإيصال االستجابة 

اإلنسانية، باإلضافة إلى المساهمات المالية.
www.hum-insight.com

 خدمة التتبع المالي

للبيانات  الرئيسي  المزود  المالي  التتبع  خدمة  تعتبر 
الدولي،  اإلنساني  التمويل  حول  باستمرار  ثة  المحدَّ
ا في صنع القرار االستراتيجي من  وتسهم إسهاًما رئيسيَّ
خالل تسليط الضوء على الفجوات واألولويات، وبالتالي 
بالفعالية  إنسانية تتسم  تقديم مساعدة  المساهمة في 

والكفاءة وتقوم على المبادئ.
fts.org/appeals/2021
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مقدمة منسق الشؤون اإلنسانية

لقد شهدت ليبيا في العام الماضي عدة تطورات ملموسة أفادت 

إيقاف  أدى  لقد  تضرًرا.   األكثر  األشخاص  بينهم  ومن  السكان 

األعمال العدائية الرئيسية المقننة في اتفاق وقف إطالق النار المبرم 

لتصدير  استئناف  تبعه من  وما   ،2020 األول/أكتوبر  تشرين  في 

في  الساحلي  للطريق  النهائي  واالفتتاح  واسع،  نطاق  على  النفط 

منتصف عام 2021 إلى فتح الطريق حتى يستأنف الناس حياتهم 

في الوطنية  الوحدة  حكومة  تشكيل  أدى  لقد  عيشهم.   وسبل 

 آذار/مارس 2021 إلى لم شمل بعض المؤسسات الحكومية في 

وإتاحة  كوفيد-19  لجائحة  الثاني  العام  العالم  ومع دخول  ليبيا.  

اللقاحات، يحدونا األمل إلى أن يكون األسوأ قد انقضى. 

أظهرت المؤشرات الموضوعية التقدم المحرز، وال سيما انخفاض 

نسبته 36 بالمائة في عدد الذين يطلبون بعض المساعدة اإلنسانية 

من 1.3 مليون إلى أكثر من 800,000.  وصل الشركاء في مجال 

العمل اإلنساني في عام 2021 إلى أكثر من 450,000 محتاج، ومن 

والمهاجرون  بالصراع  والمتأثرون  النازحون  الليبيون  ذلك  بين 

والالجئون، وقدموا لهم المساعدة.  من بين 278,000 ليبي نازح 

داخلًيا في بداية العام، تمكن ثلثهم تقريًبا من العودة إلى منازلهم 

خطيرة  مهمة  الحكوميين  وغير  الحكوميون  الشركاء  تولى  حيث 

إلزالة األلغام واألجهزة المتفجرة التي خلفها الصراع، وبعضهم يدفع 

النازحين  عدد  انخفاض  مع  اآلخرين.   سالمة  لضمان  غالًيا  ثمًنا 

داخلًيا، انخفضت وتيرة حاالت العودة؛ ينتاب المجتمعات واألفراد 

ومخاطر  التحتية  والبنية  اإلسكان  تتجاوز  قلق  بواعث  الباقين 

المتفجرات لتشمل السالمة الشخصية والتماسك االجتماعي. 

القلق.   يثير  أيًضا  سبب  ثمة  الثالثة،  االتجاهات  من  الرغم  وعلى 

البلد  لقد أدت االنقسامات السياسية والمؤسسية المستمرة في 

في  التحسينات  تقييد  إلى  معتمدة  وطنية  ميزانية  وجود  وعدم 

بنية الخدمات األساسية وتقديمها، التي تتراوح بين إدارة المياه 

والنفايات والرعاية الصحية والتعليم.  تسهم الحالة السيئة لهذه 

ومتطلبات  اإلنسانية  لالحتياجات  دافًعا  تكون  أن  في  الخدمات 

تجدد  احتماالت  النار  إطالق  وقف  يقوض  لم  المستدام.   الدعم 

وعدم  القوى  مراكز  بين  المستمر  التوتر  ويهدد  المسلح،  الصراع 

األجنبية،  الفاعلة  الجهات  وتأثير  شاملة  وطنية  مصالحة  وجود 

بما في ذلك الوجود المستمر للمقاتلين المسلحين األجانب حالة 

السالم الهشة تلك.  تمثل االنتخابات المخطط لها التي كان من 

المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 فرصة وقلًقا في الوقت ذاته.

التحديات  من  لمزيد  والمهاجرون  الالجئون  السكان  تعرض  لقد 

البحر األبيض  الذين يحاولون عبور  إلى  بالنسبة     .2021 في عام 

لعام  اإلجمالي  العدد  اعتراضهم  تم  الذين  عدد  تجاوز  المتوسط، 

الوفيات  وحاالت  المفقودين  بجانب  العام،  منتصف  في   2020
احتجاز  نظام  ليبيا  إلى  العائدون  المهاجرون  يواجه  الصلة.   ذات 

تعسفي بدون مراعاة لإلجراءات القانونية الواجبة في ظل الظروف 

المهينة وغير اإلنسانية.  وقد أدت عمليات التجميع المستهدفة 

في  السكان  أعداد  إلى تضخيم  طرابلس  في  والالجئين  للمهاجرين 

مراكز االحتجاز على الرغم من نقص المساحة الكافية والخدمات 

والحصول على المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة. 

وفي ضوء الوضع الراهن، اتخذ الفريق الُقطري للعمل اإلنساني قراًرا 

لخمسة  القائمة  اإلنسانية  االستجابة  خطة  بتمديد  مسبوق  غير 

هذا  يتيح  وسوف    .2022 أيار/مايو  نهاية  حتى  إضافية  أشهر 

االقتصادية وتبوح  السياسية واالجتماعية  التطورات  أن تتكشف 

بقدر  الفضل  ويرجع  العمل.   الستئناف  متابعة  ونطاق  بطبيعة 

النداء  بأن  القول  يمكننا  أنه  الدوليين  المانحين  إلى مجتمع  كبير 

المئوية  النسبة  حيث  من  األعلى   2021 عام  في  لليبيا  اإلنساني 

للتمويل في العالم.  ومن الحتمي أن يكون هذا الدعم مستداًما 

من  السكان  لدعم   2022 عام  من  األولى  الخمسة  األشهر  خالل 

الذين  ليبيا  في  تضرًرا  األكثر  واألشخاص  والالجئين  المهاجرين 

العمل  شركاء  يواصل  سوف  جانبنا،  ومن  المساعدة.  يحتاجون 

اإلنساني للمنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة التقديم 

وتأثيرها على  السياق  في  تغييرات  أي  وجه  في  متيقظين  والبقاء 

احتياجات الناس.

جورجيت جانجون 
منسق الشؤون اإلنسانية

دولة ليبيا
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االستجابة المخطط لها )مرئية(

الجزائر
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NIGER
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طبرق

مصراتة

درنة

سبها

أوباري

بنغازي

المرج
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ملخص

ر شركاء العمل اإلنساني في عام 2021 وجود 1.3 مليون محتاج،  قدَّ

اإلنسانية  للمساعدة  بينهم  من  شخص   451,000 تحديد  وتم 

الهدف  كان  بليبيا.  اإلنسانية  االستجابة  خطة  خالل  المستهدفة 

من االستجابة الوصول إلى المتضررين، الذين جرى تقديرهم على 

المعيشة  لمعايير  أو كلي  انهيار جزئي  احتياًجا بسبب  األكثر  أنهم 

والخدمات األساسية، وزيادة االعتماد على استراتيجيات التكيف 

السكان  شمل  والذهني.  البدني  الضرر  نطاق  واتساع  السلبية، 

االستجابة  خطة  في  اإلنسانية  للمساعدة  المحتاجون  المتأثرون 

والعائدين،  النازحين،  غير  والليبيين  داخلًيا،  النازحين  اإلنسانية: 

والمهاجرين، والالجئين عبر االثنين وعشرين منطقة كافة في أرجاء 

البالد.  وصل شركاء األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى 

نسبة 99 بالمائة تقريًبا من السكان المستهدفين بنهاية تشرين 

الثاني/نوفمبر 2021، وجمعوا 73 بالمائة من إجمالي 189 مليون 

ركزت  المانح.  المجتمع  من  التمويل  في  المطلوبة  أمريكي  دوالر 

خطة االستجابة اإلنسانية 2021 على هدفين استراتيجيين يهدفان 

البدنية  الصحة  على  المخاطر  وتقليل  المرض،  انتشار  منع  إلى 

الدولية،  القانونية  لألطر  وفًقا  المدنيين  حماية  وتعزيز  والنفسية، 

فضالً عن تيسير الوصول اآلمن والعادل والكريم للخدمات وسبل 

العيش الحيوية.  

التحسينات  مالحظة  ومع   ،2022 عام  في  قدًما  وبالمضي 

خالل  من  جلًيا  هذا  يتضح  حسبما  اإلنساني  الوضع  في  المطردة 

المتحققة  اإلنجازات  وبسبب  االحتياجات،  واستبيانات  تقييمات 

للعمل  الُقطري  الفريق  السياسية واألمنية؛ وافق  الجبهتين  على 

طيلة   2021 اإلنساني  العمل  خطة  برنامج  تمديد  على  اإلنساني 

الخمسة أشهر األولى من عام 2022، بدًءا من كانون الثاني/يناير 

الوضع  في  التغيرات  االعتبار  التمديد في  أخذ  أيار/مايو.   31 حتى 

عام  في  بالمائة   36 إلى  المحتاجين  نسبة  انخفاض  مع  ليبيا  في 

 1.3 من   803,000 إلى  المحتاجين  عدد  انخفض  حيث   ،2022
إحصاء  إعادة  تقدر   .2021 عام  في  تحديدهم  تم  محتاج  مليون 

السكان المستهدفين بأن 211,000 شخص سوف يحتاجون إلى 

مساعدة إنسانية ألول خمسة أشهر من عام 2022، ما يمثل على 

الذين  احتياًجا  األشد  لألشخاص  المنقح  الهدف  الخصوص  وجه 

 211,000 يشمل  اإلنسانية.  االستجابة  خطة  امتداد  يشملون 

عائد،  و18,000  داخلًيا،  نازح   56,000 احتياًجا:  األشد  شخص 

و52,000 غير نازح، و41,000 مهاجر، و43,000 الجئ. 

البرامج  إلعداد  دوالر  مليون   75.3 إجمالي  إلى  الحاجة  تجدر 

تحسن  مع  أيار/مايو.  شهر  نهاية  حتى   2022 عام  في  اإلنسانية 

عملية  واكتساب  المبكر  التعافي  نحو  تقدم  وإحراز  الكلي  الوضع 

يتيح  زخًما،  اإلنسانية  بالجوانب  المتعلقة  التطوير  إنشاء سلسلة 

بالعمل  المعني  للمجتمع  اإلنسانية  االستجابة  خطة  امتداد 

أجل  من  الواقع  أرض  على  ومراقبتها  التطورات  تقييم  اإلنساني 

تحديد نطاق الطلب المستقبلي. وفي حالة وجود أي انتكاسات في 

على  اإلنساني  العمل  مجتمع  فإن  األمني،  أو  السياسي  المشهد 

أهبة االستعداد من أجل التكيف معها.

تظل الحماية في جوهر االستجابة اإلنسانية في ليبيا. باإلضافة إلى 

خدمات وأنشطة الحماية الخاصة، يهدف نهج مركزية الحماية إلى 

ما  التدخالت،  جميع  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الحماية  تكون  أن  ضمان 

معالجة  مع  المخاطر  تقليل  إلى  تهدف  استجابة  تحقيق  يضمن 

النازحين داخلًيا، لقد بدأ  إلى  بالنسبة  الوقت ذاته.  االحتياجات في 

للنازحين  الدائمة  بالحلول  معنية  استراتيجية  وضع  على  العمل 

وتيرة  تسريع  بغية  الحماية  مركزية  إطار عمل  من  كجزء  داخلًيا، 

أو  النازحة  للمجتمعات  والمستدامة  واآلمنة  الطوعية  العودة 

تكاملها محلًيا بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين وحقوق 

لم تسفر  والمهاجرين؛  اللجوء  لالجئين وطالبي  بالنسبة  اإلنسان. 

التحسينات في الوضع اإلنساني اإلجمالي عن تغيرات كبيرة، حيث 

لعبور  محاوالت  من  العائدين  إما  تعسفًيا،  المحتجزين  عدد  زاد 

زيادة  مستهدفة،  أمنية  لعمليات  الخاضعين  أو  أوروبا  إلى  البحر 

إلى  الثاني/يناير  كانون  في  1,100 شخص  من  العام  كبيرة خالل 

6,000 شخص تقريًبا في آب/أغسطس ثم إلى أكثر من 10,000 
شخص خالل الحملة األمنية في شهر تشرين األول/أكتوبر وتوقف 

تجاوزات  وتنتشر  الثاني/نوفمبر.   تشرين  نهاية  في   5,738 عند 

القائم  العنف  ذلك  في  بما  والجرائم  اإلنسان؛  حقوق  وانتهاكات 

على النوع االجتماعي والجنسي، والتعذيب، واالبتزاز، واالستغالل 
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المهاجرين  ضد  القسري  اإلخالء  وحاالت  القسري،  والعمل 

المهاجرين  على  كبيرة  مخاطر  يمثل  ما  ليبيا؛  في  والالجئين 

والالجئين، وخاصة النساء والفتيات منهم. 

عموًما  عليها  متفًقا  أولوية  الوطنيين  للنظراء  القدرات  بناء  يعد 

لجميع القطاعات، وستصبح مكونًا أساسًيا لألنشطة، مع تحرك 

ضمان  مع  والتطوير،  التعافي  عمليتي  تيسير  في  قدًما  الشركاء 

يستمر  سوف  وبالمثل،  لالحتياجات.  الكامنة  الدوافع  انخفاض 

التركيز على االستجابة والتخطيط المحسن المستند إلى األدلة من 

خالل تحليل وجمع بيانات أفضل. سوف يستهدف التنسيق على 

وضمان  اللوجستيات،  مثل  الخدمات،  لدعم  المستويات  جميع 

تقديم  خالل  من  األشخاص  على  وتركيًزا  مساءلة  أكثر  استجابة 

 .)CFM( الدعم آللية التعقيب المشتركة بين الوكاالت

ودعم  العينية  المساعدة  االستجابة  أساليب  تشمل  سوف 

وغير  المشروطة  النقدية  المساعدة  عن  فضالً  الخدمات، 

القطاعات،  المتعددة  االستجابة  نُُهج  وستعمل  المشروطة. 

بين  التكامل  تعزيز  على   ،)RRM( السريعة  االستجابة  آلية  مثل 

القطاعات والحفاظ على المرونة والسرعة في االستجابة اإلنسانية 

المطلوبة في بيئة التشغيل في ليبيا. وتتمحور نُُهج االستجابة أيًضا 

الجغرافية  المواقع  أو  للتدخل  رئيسية  موضوعية  مجاالت  حول 

النزوح  ومناطق  والتعليمية،  الصحية  المرافق  مثل  للمحتاجين، 

ومراكز االحتجاز.

ليبيا
مخيم النازحين داخلًيا من تاورغاء في أبو سليم
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األرقام الرئيسية لخطة االستجابة اإلنسانية المنقحة 
لعام 2021

االستجابة اإلنسانية لذوي اإلعاقة

المتطلبات المالية حسب القطاع والقطاعات المتعددة

االستجابة اإلنسانية حسب النوع االجتماعي

االستجابة اإلنسانية حسب العمر

االستجابة اإلنسانية حسب الفئات المستهدفة
االستجابة اإلنسانية حسب الفئات المستهدفة

المجموعة السكانية
المحتاجون 

يف 2020

النازحون داخلًيا

العائدون

غير النازحين

المهاجرون

الالجئون

228 ألًفا

502 آالف

304 آالف

44 ألًفا

173 ألًفا

المستهدفون وفق 
خطة االستجابة 
اإلنسانية 2021 

المنقحة

18 ألًفا

52 ألًفا

41 ألًفا

43 ألًفا

56 ألًفا

 
المحتاجون يف 2020
المحتاجون يف 2021

الهدف

المحتاجون 
يف 2021

115 ألًفا

281 ألًفا

232 ألًفا

43 ألًفا

132 ألًفا

االستجابة اإلنسانية حسب النوع االجتماعي

%النوع االجتماعي
المستهدفون

%23918 ألًفاالفتيان

%22916 ألًفاالفتيات

%51014 آالفالرجال

%27321 ألًفاالنساء

43 ألًفا

37 ألًفا

73 ألًفا

58 ألًفا

المحتاجون 
يف 2020

المستهدفون المحتاجون 
يف 2021

 
المحتاجون يف 2020
المحتاجون يف 2021

الهدف

131 ألًفا

113 ألًفا

370 ألًفا

189 ألًفا

االستجابة اإلنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة

المحتاجون 
يف 2020

%15ذوو اإلعاقة 28 ألًفا188 ألًفا

المحتاجون 
يف 2021

121 ألًفا

%
المستهدفون  المستهدفون

المحتاجون يف 2020

المحتاجون يف 2021

الهدف

االستجابة اإلنسانية حسب العمر

العمــر

%33األطفال (<18)

%21البالغون (18- 59)

%51الُمسّنون (>59)

468 ألًفا

45 ألًفا

738 ألًفا

80 ألًفا

19 ألًفا

112 ألًفا

244 ألًفا

37 ألًفا

522 ألًفا

المحتاجون 
في 2020

المحتاجون 
في 2021

هدف خطة االستجابة 
اإلنسانية 2021 

المنقحة

%
المستهدفون  

المحتاجون في 2020

المحتاجون في 2021

الهدف

المتطلبات المالية حسب القطاع والقطاعات المتعددة

عــدد المشــروعاتالقطــاع المتطلبــات الماليــة (بالــدوالر األمريكــي)

13

21

7

7

7

5

7

11

7

5

2

68 ماليين دوالر

المأوى/المواد غير الغذائية

المياه والصرف الصحي والنظافة

حماية األطفال

العنف القائم على النوع االجتماعي

التعليم

االتصاالت السلكية والالسلكية 
في حاالت الطوارئ

الخدمات المشتركة

األمن الغذائي

المساعدة النقدية متعددة األغراض

الصحة

اإلجراءات المتعلقة باأللغام

الحماية

3 ماليين دوالر

1 مليون دوالر

10 ماليين دوالر

19 مليون دوالر

4 ماليين دوالر

10 ماليين دوالر

3 ماليين دوالر

3 ماليين دوالر

5 ماليين دوالر

5 ماليين دوالر

6 ماليين دوالر



 

09

التغيرات التي طرأت على السياق

األول/أكتوبر  تشرين  في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  توقيع  أرسى 

2020 والتشكيل الالحق لحكومة الوحدة الوطنية في آذار/مارس 
ظل  وفي  ليبيا.  أنحاء  جميع  في  االستقرار  لزيادة  األساس   2021
التدريجي  والتخفيف  النطاق  واسعة  العدائية  األعمال  وقف 

الوضع  شهد  كوفيد-19،  بسبب  التنقل  على  المفروضة  للقيود 

إلى  العائدين  النازحين  أعداد  تزايد  أبرزه  تحسًنا،  العام  اإلنساني 

مناطقهم األصلية. وبحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2021، انخفض 

عدد النازحين داخلًيا إلى ما يقدر بـ 199,949 مقارنة بـ 278,000 

العائدين  داخلًيا  النازحين  تزايد عدد  ورغم  العام.    بداية  في  فرد 

باطراد، فإن هذا االتجاه يشهد تباطًؤا حيث يواجه أولئك الذين ما 

زالوا نازحين المزيد من العوائق المنهجية للعودة والذين يحتاجون 

تخصيص  وزيادة  التخطيط  مع  يتماشى  بما  دائمة  حلول  إلى 

الموارد من السلطات الوطنية. وال تزال هناك تحديات في ضمان 

حصول العائدين والفئات الُمتضررة من السكان على فرص كافية 

للحصول على الخدمات األساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه 

القوية.  الحماية  وبيئة  المناسب،  والسكن  للشرب،  الصالحة 

وتشمل مخاطر الحماية الحرجة مخاطر العنف الجنسي والعنف 

والتماسك  األسري،  واالنفصال  االجتماعي،  النوع  على  القائم 

االجتماعي، واالعتقال واالحتجاز التعسفيين، والترهيب من جانب 

الجماعات المسلحة، والتشرد، ووقف االستفادة من الخدمات، ال 

سيما الصحة، والصحة النفسية، والدعم النفسي واالجتماعي.

عمليات  فإن  العائدين،  عدد  في  اإليجابي  االتجاه  من  الرغم  على 

النازحين  تستهدف  والتي  غالًبا  لها  المخطط  القسري  اإلخالء 

داخلًيا تشكل مصدر قلق بالغ. وزادت عمليات اإلخالء القسري 

لألفراد والعائالت في المواقع الجماعية وغير الرسمية زيادة كبيرة 

في عام 2021، ما أدى إلى زيادة مخاطر النزوح المتعدد وانعدام 

ُيترك  ما  غالًبا  باإلخالء،  الوشيك  التهديد  ظل  وفي  الحيازة.  أمن 

النازحون الذين ليس لديهم وسائل لتغطية اإليجار أو غيره من 

مكانهم  إلى  العودة  سوى  خيار  دون  المجتمعي  الدعم  أشكال 

عودة  ومع  والمنهجي.  الكافي  اإلدماج  إعادة  دعم  دون  األصلي 

المزيد من األشخاص إلى مناطقهم األصلية، تم التركيز على حالة 

األساسية،  الخدمات  تقديم  والقدرة على  ليبيا  في  التحتية  البنية 

وأما  داخلًيا.  النازحين  عودة  مناطق  في  الحياة  قابلية  سيما  ال 

88 في المائة إلى منازلهم  بالنسبة ألولئك الذين عادوا، فقد عاد 

بنائها في ظل  إعادة  أو  المنازل  األصلية، ويواجهون عبء إصالح 

قلة الدعم في أغلب األحيان، ويتفاقم العبء بسبب االفتقار إلى 

الخدمات األساسية مثل مرافق إدارة الكهرباء والمياه/ النفايات 

والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وتشكل زيادة أسعار مواد 

المعرَّضة  لألسر  وبالنسبة  اإلعمار.  إعادة  أمام  عائًقا  أيًضا  البناء 

تعرضوا  الذين  أولئك  المثال،  سبيل  على  متزايدة،  لمخاطر 

لإلخالء القسري أو أفراد األسرة ذوي اإلعاقة أو األمراض المزمنة 

إن  حيث  خطورة  أكثر  الوضع  فإن  نساء،  تعولها  التي  األسر  أو 

قدرات التكيف قد اسُتنزفت بسبب النزوح المطول. 

يعزز االفتقار إلى وضع قانوني محدد للعديد من المهاجرين، وعدم 

اعتراف السلطات الليبية بأوضاع الالجئين، عقبات متعددة أمام 

العمليات  اللجوء. وأسفرت  المهاجرين والالجئين وطالبي  حماية 

أوائل  من  ابتداًء  والالجئين،  المهاجرين  استهدفت  التي  األمنية، 

تشرين األول/أكتوبر، عن اعتقاالت جماعية مع أكثر من 10,000 

جهاز  يديرها  التي  االحتجاز  مراكز  دخول  على  أُجبروا  شخص 

عدد  وزاد  الداخلية.  لوزارة  التابعة  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة 

المهاجرين والالجئين المحتجزين دون مراعاة اإلجراءات القانونية 

في مراكز االحتجاز شديدة االكتظاظ في ظروف مهينة وغير إنسانية 

بشكل ملحوظ خالل العام. وال تزال القيود التي تفرضها السلطات 

إلى  اإلنساني  المجال  في  العاملين  الشركاء  وصول  على  الليبية 

المهاجرين والالجئين المحتجزين تشكل مصدر قلق بالغ؛ بسبب 

ارتفاع مخاطر انتهاكات حقوق اإلنسان وإعاقة تقديم المساعدات 

المنقذة للحياة التي تمس الحاجة إليها. 

والمهاجرين  الالجئين  من  العديد  يواصل  السياق،  هذا  وفي 

المتوسط،  األبيض  البحر  لعبور  محاولة  في  بحياتهم  المخاطرة 

31,000 شخص  أكثر من  الليبي  السواحل  اعترض خفر  حيث 

ما  أي   ،2021 األول/ديسمبر  وكانون  الثاني/يناير  كانون  بين 

يقرب من ثالثة أضعاف العدد اإلجمالي للعائدين في عام 2020 

بالكامل )12,000 شخص(.  وباإلضافة إلى ذلك، مات أو اختفى 

العام.  وعلى  بداية  منذ  العبور  حاولوا  1,300 شخص  أكثر من 

الرغم من بذل بعض الجهود لمكافحة االتجار بالبشر والتهريب، 
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فإن االفتقار إلى أنظمة فعالة لمحاسبة الجناة وحماية الضحايا ال 

يزال يمثل تحديات رئيسية. 

وفي ظل انخفاض العمليات القتالية الرئيسية، لم يتم اإلبالغ عن 

أي تلوث جديد كبير من األلغام والعبوات الناسفة، غير أن التلوث 

الحالي استمر في فرض قيود على السكان العائدين، مع التشديد 

على الحاجة إلى تعزيز القدرات الوطنية للعاملين الليبيين في مجال 

المتراكمة،  الناسفة  والعبوات  األلغام  حجم  إلى  وبالنظر  التطهير. 

اإلجراءات  العاملين في مجال  لتدريب  تزال هناك حاجة ملحة  ال 

لمناطق  لالستجابة  كاٍف  بشكل  وتجهيزهم  باأللغام  المتعلقة 

التلوث التي تهدد المدنيين.

وأدت سنوات الصراع مقترنة بتأثير جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم 

نظام الرعاية الصحية العامة الهش بالفعل في جميع أنحاء ليبيا، 

األمر الذي يتطلب مساعدة حاسمة وإعادة تأهيل. وفي ظل عدم 

إعاقة  إلى  التمويل  نقص  أدى  الوطنية،  الميزانية  على  الموافقة 

وضع البرامج وأثر على قدرة مرافق الصحة العامة على االستمرار 

في العمل بكامل طاقتها. وتم إعاقة الجهود اإلضافية للوقاية من 

في  تسبب  ما  المياه،  أنظمة  تدهور  بسبب  ومكافحتها  العدوى 

انقطاع إمدادات المياه. وأدت زيادة الهجمات على البنية التحتية 

المنتظمة في  المياه  إلى توقف إمدادات  للمياه والصرف الصحي 

بعض المناطق، في حين أثر تدهور محطات تحلية المياه، إلى جانب 

انقطاع التيار الكهربائي، على ما يقرب من 1.6 مليون شخص. 

إلغالق  البالد  أنحاء  جميع  في  العامة  الصحة  مرافق  تعرضت 

الصحيين،  العاملين  بين  انتشار كوفيد-19  زيادة  مؤقت بسبب 

ونقص معدات الوقاية الشخصية وغيرها من اإلمدادات. وقامت 

بوابة  في  ليبيا  بتسجيل  المتحدة  األمم  من  بدعم  الصحة  وزارة 

إلى  باإلضافة  كوفاكس،  ومرفق  لكوفيد-19  العالمية  اإلمداد 

تنفيذ خطة نشر لتوزيع لقاح كوفيد-19. ووصلت الشحنة األولى 

توزيًعا  وشهدت   2021 نيسان/أبريل  في  كوفيد-19  لقاح  من 

محدوًدا بسبب بطء بدء حملة التطعيم، في ظل فتح عدد قليل 

إلى  أدى  ما  اإلنترنت  عبر  اإللزامي  التسجيل  ونظام  المراكز  من 

2021، عزز المركز الوطني  تأخير العملية.  وبحلول تموز/يوليو 

القطاع  شركاء  من  بدعم  الصحة  ووزارة  األمراض  لمكافحة 

في  جماعية  تطعيم  مراكز  وافتتح  التطعيم  حمالت  الصحي 

طرابلس وبنغازي. وعلى الرغم من أن إمدادات اللقاح كافية ولم 

استخدام  معدل  فإن  نقص،  حدوث  عن  تطعيم  مركز  أي  يبلغ 

قدرة  لديها  )ليبيا  فقط  المائة  في   49 يبلغ  المتاحة  اللقاحات 

تطعيم قصوى تبلغ 20,000 شخص يومًيا(.    ويجري تطعيم 

تزال  ال  اإلجمالية  التطعيم  تغطية  لكن  األشخاص،  من  المزيد 

األولى  الجرعة  السكان  من  المائة  في   24 تلقى  حيث  منخفضة، 

تسعة  تلقي  إلى  باإلضافة   2021 الثاني/نوفمبر  تشرين  بنهاية 

المهاجرين  تطعيم  وبدأ  الكاملة.  التطعيمات  فقط  المائة  في 

والالجئين في بعض البلديات، حيث نفذ المركز الوطني لمكافحة 

تشمل  مستهدفة  حملة  للهجرة  الدولية  والمنظمة  األمراض 

المهاجرين والالجئين المحتجزين في مراكز االحتجاز.

ليبيا
مخيم النازحين داخلًيا من تاورغاء في أبو سليم
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االتجاهات التاريخية
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التحديات والقيود

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لعام 2021  1

بينما انخفضت القيود المفروضة على الوصول المبلغ عنها خالل 

الوصول  على  المفروضة  والقيود  التحديات  مختلف  أثرت  العام، 

على قدرة المجتمع اإلنساني على مساعدة السكان المتضررين. وفي 

عام 2021، كانت أهم تحديات الوصول بيروقراطية تتعلق تحديًدا 

بعمليات منح تأشيرات للموظفين الدوليين التابعين للمنظمات 

اإلنسانية غير الحكومية. وقد تجاوزت القيود البيروقراطية المفروضة 

على التنقل إلى ليبيا وداخلها 60 في المائة من مجموع القيود المبلغ 

عنها في عام 2021؛ وأغلبها ناشئ عن عدم وجود تأشيرات، وفًقا 

إلطار رصد الوصول واإلبالغ التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق 

ومتسقة  واضحة  عملية  وجود  عدم  أثر  وقد  اإلنسانية.  الشؤون 

للحصول على تأشيرات للموظفين الدوليين التي زاد من تفاقمها 

تعليق السلطات الوطنية لتأشيرات الدخول إلى حيز النفاذ في أوائل 

حزيران/يونيو تأثيًرا خطيًرا على العملية اإلنسانية. ونتيجة لذلك، 

فإن ما يقرب من 85 في المائة من الموظفين الدوليين التابعين 

متابعة  إلى  يسعون  الذين  الحكومية  غير  اإلنسانية  للمنظمات 

عام  غرار  وعلى  البلد.  إلى  الدخول  يمكنهم  ال  البلد،  داخل  عملهم 

2020، تحسنت الحالة قرب نهاية العام حيث حصل 61 موظًفا 
تأشيرات دخول بحلول  الحكومية على  المنظمات غير  دولًيا من 

وراسخ  واضح  نظام  غياب  لكن  الثاني/نوفمبر.  تشرين  منتصف 

التقدم  عملية  ليشمل  كذلك  يمتد  التأشيرات  على  الحصول  في 

للحصول على التأشيرة التي ال يمكن االعتماد عليها.  

وفًقا  نازًحا،  ليبًيا   648,317 مجموعه  ما  عاد   ،2016 عام  ومنذ 

لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك 

أكثر من 80,000 شخص عادوا بين تشرين األول/أكتوبر 2020 

مخاطر  النازحين  من  تبقى  من  ويواجه   .2021 وأيلول/سبتمبر 

شديدة غير متيقن منها تتعلق بالحماية والتي تتفاقم بسبب عدد 

حاالت اإلخالء القسري والعودة التي ال تستوفي المعايير الدولية، إذ 

يتعرض النازحون داخلًيا والعائدون لمزيد من مخاطر الحماية على 

التعسفيين،  المبين أعاله والتي تشمل االعتقال واالحتجاز  النحو 

والعنف  والتشرد،  المسلحة،  الجماعات  جانب  من  والترهيب 

الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ووقف االستفادة من 

الخدمات الصحية والتعليم. وعلى الرغم من استمرار الصعوبات 

الهيكلية، إال أن هناك إرادة كامنة بين السكان الليبيين للعودة إلى 

ديارهم وإعادة بناء حياتهم.  كما تتأثر حاالت العودة بعوامل ضاغطة، 

مثل عمليات اإلخالء، وعدم القدرة على إيجاد عمل أو سداد اإليجار، 

إما  المستوى،  متدنية  مساكن  في  العائدين  عيش  في  وتساهم 

متضررة أو بحاجة إلى إعادة تأهيل، فضالً عن العيش في مجتمعات 

ال  الذين  ألولئك  بالنسبة  وأما  الناسفة.  والعبوات  باأللغام  ملوثة 

المائة أن دفع  يستطيعون العودة إلى ديارهم، أفاد حوالي 80 في 

تكاليف سكنهم يؤدي إلى استنزاف ميزانيات األسرة1. 

الجسدية  السالمة  تشمل  التي  الدائمة  الحلول  دعم  ويظل 

والمادية والقانونية أولوية قصوى للذين يعيشون في نزوح طويل 

ومرزق  تاورغاء  مجتمعات  ذلك  في  بما  الجدد،  والعائدين  األمد 

ومجموعات األقليات األخرى. ويؤثر عدم وجود استراتيجية وطنية 

للحلول الدائمة وعدم كفاية موارد الدولة لدعم السكان العائدين 

األساسية.  الخدمات  إلى  الوصول  على  المتضررين  قدرة  على 

على الرغم من أن عمليات اإلخالء على نطاق صغير ال يتم اإلبالغ 

التي  المتزايدة  اإلخالء  تهديدات  أن  إال  األحيان،  كثير من  في  عنها 

طرد  سيما  وال  الفردية،  واألسر  الجماعية  المواقع  تستهدف 

النازحين من أكاديمية جنزور البحرية في نيسان/أبريل 2021، يبرز 

الوضع غير المستقر للعائالت األكثر تضرًرا. وفي كثير من الحاالت، 

المتضررة  المنازل  إلى  العودة  بين  االختيار  العائالت على  أُجبرت 

والخدمات األساسية المحدودة في مناطقهم األصلية، أو البقاء في 

طرابلس، حيث يخاطرون بظروف غير مؤكدة بسبب عدم كفاية 

الدخل لتغطية اإليجار واالحتياجات األساسية. وال تزال الحاجة إلى 

الممتلكات  على  والمنازعات  واألراضي  اإلسكان  قضايا  معالجة 

وتوفير الوضوح بشأن التعويض عن األضرار المرتبطة بالنزاع أمًرا 

في  المستدامة  والسالم  المصالحة  عمليات  بناء  في  األهمية  بالغ 

مناطق العودة.

المتحدة  األمم  اتفاقية  على  الموقعة  الدول  من  ليست  ليبيا 

تشريعات  لديها  وليس   1951 لعام  الالجئين  بوضع  الخاصة 

وُيعتبر  ومعاملتهم.  اللجوء  وطالبي  الالجئين  بوضع  تتعلق 

الالجئون "مهاجرين غير شرعيين" بموجب التشريعات الوطنية، 

وهم عرضة لالحتجاز ألجل غير مسمى. ويواصل االفتقار إلى إطار 

للمهاجرين  اليومية  الحياة  على  سلًبا  التأثير  مالئم  قانوني  عمل 

على  الحصول  من  عديدة  مناطق  في  ُيحرمون  الذين  والالجئين 
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حقوقهم اإلنسانية األساسية، بما في ذلك حرية التنقل والحصول 

على الخدمات األساسية، وهو األمر الذي يؤثر على قدرتهم على 

لعدم  واالحتجاز  لالعتقال  التعرض  مخاطر  بسبب  الدخل  إدرار 

أو وضع  القانونية  الحماية  إلى  واالفتقار  بوضعهم.  اعتراف  وجود 

االتجار  من  متنوعة  أشكال  لمخاطر  أكبر  بشكل  هم  ُيعرضِّ د  ُمحدَّ

اإلجرامية.  واألنشطة  والبغاء،  القسري،  العمل  تشمل  بالبشر، 

الصحراء  جنوب  أفريقيا  دول  من  والالجئون  المهاجرون  ويواجه 

وكراهية  التمييز  من  مستمرة  موجات  األفريقي  والقرن  الكبرى 

النطاق  واسع  الطائفي  العنف  حوادث  من  العديد  مع  األجانب، 

المهاجرين  ضد  والعنف  واالعتقال  الجماعي  الطرد  عن  أسفرت 

والالجئين وفًقا لما شهدته زوارة في شهري حزيران/يونيو وتموز/

يوليو، وكذلك طرابلس في شهر تشرين األول/أكتوبر. 

تعاني النساء والفتيات في ليبيا باستمرار من انعدام المساواة، وهو 

ما يسهم في انتشار التمييز والعنف على نطاق واسع. واالستجابات 

القضائية والعرفية للعنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك 

قانون الزنا، تضحي بالناجين وقد تؤدي إلى اتهام الناجين بممارسة 

البغاء. ويساهم هذا الموقف في اإلبالغ بشكل غير كاٍف عن الحوادث 

من ِقبل النساء والفتيات الناجيات خوًفا من تعرضهن لمزيد من 

األذى، بما في ذلك الوصم المجتمعي، أو الزواج باإلكراه، أو العقاب 

من الجناة إذا سعين إلى طلب تعويضات قانونية. ونتيجًة لذلك، فإن 

االفتقار إلى الحماية القانونية لالجئين والمهاجرين غير الشرعيين من 

النساء يترتب عليه استحالة سعيهن وراء أي تعويض قانوني، بمن 

في ذلك ضحايا االتجار بالبشر. وسعًيا إلى أن تكون أنشطة الحماية 

ناجزة في الحفاظ على حقوق المحتاجين وحمايتها واستعادها، فإن 

لضمان  ضروري  والدولية  الوطنية  الفاعلة  التنمية  جهات  انخراط 

دعم أنشطة الحماية من خالل استراتيجية تنمية فّعالة تهدف إلى 

تعزيز حماية حقوق اإلنسان، وسيادة القانون، والحوكمة المحلية.

والصرف  المياه  إمداد  لمرافق  السيئة  الحالة  باستمرار  تتفاقم 

الناجمة  التحتية  البنية  أضرار  بسبب  الكهرباء  وخدمات  الصحي 

والصيانة  التشغيل  عمليات  وتوقف  سابقة  عدائية  أعمال  عن 

للخدمات التي تديرها الدولة، عالوة على الهجمات التي تستهدف 

النهر  على  المتكررة  الهجمات  عن  نجم  وقد  المنشآت.  بعض 

والحواسنة،  )الكفرة،  الخدمة  من  بئًرا   190 خروج  الصناعي 

والسرير-تازربو(، وهو ما أثر بشدة على هذه البنية التحتية الحيوية. 

المنازل  بالمائة فقط2 من   45 يتصل  الصحي،  الصرف  في قطاع 

المتبقية  النسبة  تتصل  حين  في  العامة،  بالشبكة  والمؤسسات 

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لعام 2021  2

المياه  تلوُّث خزانات  السوداء، والتي يمكن أن تتسبب في  باآلبار 

الجوفية. ويتفاقم الموقف بشكل أكبر بسبب انقطاعات الكهرباء 

اإلمداد  خدمات  في  المؤقت  التوقف  إلى  تؤدي  التي  المتكررة 

بالمياه والصرف الصحي. 

بعد مرور ما يقرب من عام على إغالق المدارس للتعلم الشخصي 

بسبب جائحة كوفيد-19 التي أثَّرت على 1.3 مليون طفل في سن 

 .2021 عام  من  األول  الربع  المدارس خالل  فتح  أُعيد  الدراسة، 

في  تتمثل  تحديات  مواجهة  في  الفتح  إعادة  استمرت  ذلك،  ومع 

ضمان االمتثال لبروتوكوالت الوقاية من كوفيد-19 والعدوى وفي 

ذهاب األطفال إلى المدرسة شخصًيا بضعة أيام أسبوعًيا فحسب 

للحد من مخاطر العدوى. وأُعيد غلق المدارس في أوقات وأماكن 

مختلفة بعد الربع األول من عام 2021 عندما كان الوضع المحلي 

ظروف  أثَّرت  ذلك،  إلى  وإضافة  التفاقم.  نحو  يسير  لكوفيد-19 

العمل الصعبة للمعلمين على سيرورة التعليم بسبب إضرابات 

المعلمين في مناطق مختلفة من البالد. 

يعاني قطاع الرعاية الصحية العامة في ليبيا من الهشاشة والتفكك، 

توزيعها  وعدم  الصحة  مجال  في  العاملة  القوة  تدريب  مع ضعف 

المزمن  النقص  حاالت  وتمثل  البالد.  أنحاء  على  متساوية  بصورة 

لألدوية والمعدات واإلمدادات، وقلة منشآت الصحة العامة حزمة 

الرعاية الصحية األساسية. وأفادت تقارير في  قياسية من خدمات 

عام 2021 بأن ما يصل إلى 90 بالمائة من مراكز الرعاية الصحية 

األساسية ال تزال مغلقة في بعض المناطق، في حين أن الثلث من 

جميع المنشآت الصحية في جنوب ليبيا وشرقها ال يعمل: 73 بالمائة 

في الجنوب و47 بالمائة في الشرق من المرافق تعمل جزئًيا، ويرجع 

الموارد  ونقص  الطبية  اإلمدادات  نقص  إلى  األول  المقام  في  ذلك 

البشرية. ومن بين إجمالي المنشآت التي تم تقييمها في عام 2021، 

إلى  بتعرضها  أفادت  الصحية  المنشآت  )80( من  بالمائة  فإن 37 

النازحين داخلًيا والمهاجرين  المادي. ويشهد وصول  بعض الضرر 

إلى الرعاية الصحية عوائق تتمثل في التكلفة، والمخاوف من اإلصابة 

إلى  االفتقار  الصحية، عالوة على  المنشآت  بفيروس كوفيد-19 في 

الوثائق وانعدام الثقة في النظام. وبينما توصلت المقابالت التي أُجريت 

مع المهاجرين والنازحين داخلًيا والمجتمعات المستضيفة في ليبيا 

بواسطة مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن 

86 بالمائة من الذين أُجريت معهم المقابالت يفضلون الحصول على 
اللقاح، كان بدء جهود التطعيم ضد كوفيد-19 محفوًفا بالمشكالت 

التنظيمية التي نجم عنها إبطاء حملة التطعيم الشاملة.
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االستنتاج

ضوء  في  مستقر  غير  ليبيا  في  واألمني  السياسي  الوضع  يزال  ال 

المخاوف المتعلقة بإجراء انتخابات وطنية وتوحيد صف الكيانات 

حكومة  ميزانية  النواب  مجلس  يعتمد  لم  الحكومية.  اإلدارية 

نفقات  ترحيل  تم  وبينما   ،2021 لعام  المقترحة  الوطنية  الوحدة 

الرواتب، نفَّذت الحكومة مبادرات أخرى ُمموَّلة من خالل مرسوم. 

توسيع  على  الوطنية  الوحدة  عزمت حكومة  التدابير،  هذه  ورغم 

نطاق نظام محسوبية لزيادة المرتبات، والمزايا االجتماعية، وبدء 

العديد من مشاريع التنمية. ومع ذلك، ورد أن االفتقار إلى وجود 

والمضي  التنفيذية  الوزارات  عمل  بشدة  أعاق  جامعة  ميزانية 

قدًما نحو إعادة تأهيل البنية التحتية والقدرة على توفير الخدمات 

زيادة  نحو  قدًما  المضي  أدى  التحديات،  هذه  ورغم  األساسية. 

االستقرار والبدء في رحلة تعافي شاملة إلى رفع سقف التوقعات 

لدى الشعب الليبي. ومع زيادة أعداد العائدين وانخفاض أعداد 

عن  بعيًدا  التفكير  اإلنسانية  الوكاالت  تستطيع  المحتاجين، 

السياق  في  ملحوظ  انتكاس  أي  يمنع  بما  الطوارئ،  مساعدات 

السياسي واألمني.  وإذا استمر االستقرار عند المستويات الحالية 

أو شهد تحسًنا، فإنه يجب تعزيز تدابير بناء القدرة الوطنية لضمان 

والملكية  الذاتية  باالستدامة  يسمح  الكفاءة  من  أعلى  مستوى 

الوطنية الكاملة.

يهدف امتداد خطة االستجابة اإلنسانية 2022 إلى دعم 803,000 

تستهدف  التي  اإلنسانية  المساعدة  توفير  وضمان  محتاج، 

فترة  ستغطي  شدة.  األكثر  االحتياجات  أصحاب  من   211,000
أيار/مايو   31 إلى  الثاني/يناير  البرامج من كانون  أنشطة  االمتداد 

2022، ويتضمن 91 مشروًعا، ويتطلب إجماالً 75.3 مليون دوالر. 

المنظمة الدولية للهجرة/ليبيا
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المالحق 

غايات القطاعات، ومؤشراتها، وأهدافها

خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا 2021
https://reliefweb.int/report/libya/libya-humanitarian-response-plan-2021-january-2021

التعليم
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
59,941 الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

 زيادة الوعي بتدابير الوقاية من عدوى كوفيد-19 
ومكافحتها بين األطفال في سن الدراسة والمعلمين 

المعرضين للخطر

عدد األطفال في المدارس ومراكز التعلم المستفيدين من التوعية بشأن 
 28,495 تدابير الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومكافحتها

عدد المدارس ومراكز التعلم التي استفادت من التوعية بشأن تدابير 
 142 الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومكافحتها

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
 11,856احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز الحصول على خدمات التعليم الرسمي وغير 
الرسمي ذات الجودة العالية في بيئة تعليمية آمنة 

وواقية.

عدد األطفال في سن الدراسة )الفتيان والفتيات( الذين يحصلون على 
 11,856 تعليم رسمي/غير رسمي

 9,624 عدد األطفال )الفتيان والفتيات( الذين يتلقون مواد تعليمية أساسية

عدد األطفال في سن الدراسة )الفتيان والفتيات( الذين يحصلون على 
 4,380 وجبات في المدرسة/أماكن التعلم

عدد األطفال في سن الدراسة )الفتيان والفتيات( الذين يصلون إلى مرافق 
تعليمية ُمعاد تأهيلها وتحسينها )مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة، 

والشمولية لألطفال ذوي اإلعاقة، والفصول الدراسية واألثاث(
 2,396 

عدد األطفال )الفتيان والفتيات( الذين يحصلون على خدمات الدعم 
 1,862 النفسي االجتماعي في المدارس وأماكن التعلم

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز قدرات المعلم، والعاملين في مجال التعليم، 
وأعضاء القطاع لتقديم استجابة تعليمية منسقة وفي 

الوقت المناسب.

عدد المعلمين والعاملين في مجال التعليم المدربين على التربية التي تركز 
 191 على الطفل، وحماية الطفل، والتعلم عن بُعد

عدد المعلمين والعاملين في مجال التعليم المدربين على الدعم النفسي 
 174 االجتماعي

عدد الجهات الفاعلة التعليمية )ذكور/إناث( الموجهة نحو سياسة التعليم 
في حاالت الطوارئ، والتخطيط، وإدارة المعلومات، وتنسيق القطاع، 

والمعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ
 56 
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األمن الغذائي
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
 59,558 الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

ضمان حصول الفئات السكانية المستضعفة 
المتضررة من األزمات في ليبيا على غذاء آمن وكاٍف 

وذي قيمة غذائية.

عدد المحتاجين الذي يتلقون مساعدة غذائية غير مشروطة من خالل 
 59,558 التحويالت العينية أو النقدية

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
 7,225 احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

حماية سبل العيش وتعزيز قدرات الصمود 
القائمة على سبل العيش لدى الفئات السكانية 

المستضعفة المتضررة من األزمات والمعرضة لخطر 
الجوع وسوء التغذية

عدد الذين يتلقون الطعام من خالل التدريب المهني و/أو إنشاء األصول/
 2,100 إعادة التأهيل لتعزيز االعتماد على الذات

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

 حماية سبل العيش الزراعية وبناء القدرة على 
الصمود على الصعيدين الوطني والمجتمعي من 
صدمات انعدام األمن الغذائي الحالية والمستقبلية

 عدد األفراد المحتاجين الذين يتلقون المدخالت الزراعية الطارئة واللقاحات 
 5,125 والمواد المختبرية
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الصحة
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
210,751الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

زيادة إمكانية الحصول على المساعدة الصحية 
اإلنسانية المنقذة للحياة والمحافظة عليها، مع 

التركيز على الفئات األكثر ضعًفا )بمن فيهم 
النازحون داخلًيا والمهاجرون والالجئون والعائدون( 
وعلى تحسين الكشف المبكر عن تفشي األمراض 

والتصدي لها.

عدد االستشارات الخارجية )باستثناء الصحة النفسية، واالستشارات 
 1,162,700 المتعلقة بالصدمات، وإعادة التأهيل البدني(

 1 عدد تقييمات التغذية )استبيان سمارت( التي أجريت

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهًرا )الفتيات والفتيان( 
 5,500 الذين تلقوا خدمات التغذية في حاالت الطوارئ

 7,000 عدد الحاالت المحالة للعالج بين مستويات مختلفة من الرعاية والمواقع

 20,000 عدد االستشارات المتعلقة بالصدمة/اإلصابة

 5,500 عدد االستشارات الصحية النفسية

 3,000 عدد جلسات /استشارات إعادة التأهيل البدني )اإلعاقة(

 1,500 1.1.6 عدد الوالدات الطبيعية التي تمت في وجود قابلة ماهرة

 300 عدد العمليات القيصرية المدعومة

عدد المرافق الصحية والمراكز المجتمعية التي تقدم خدمات الصحة 
 150 النفسية والدعم النفسي االجتماعي

عدد األطقم الطبية المتنقلة/العيادات )بما في ذلك األطقم الطبية 
 60 المتنقلة في حاالت الطوارئ(

 75 عدد مراكز التطعيم التي تلقت معدات سلسلة التبريد

 2,000 عدد الُملقِّحين المدربين على سلسلة التبريد وإدارة اللقاحات

 250 النسبة المئوية لمواقع اإلبالغ التي تقدم التقارير في الوقت المناسب

النسبة المئوية لحاالت لتفشي المرض التي تم االستجابة لها في غضون 
 200 72 ساعة من تحديدها

 1,200,000 عدد اإلجراءات الطبية المتوفرة )المؤشر بين القطاعات(
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المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
132,909احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

زيادة إمكانية الحصول على المساعدة الصحية 
اإلنسانية المنقذة للحياة والمحافظة عليها، مع 

التركيز على الفئات األكثر ضعًفا )بمن فيهم 
النازحون داخلًيا والمهاجرون والالجئون والعائدون( 
وعلى تحسين الكشف المبكر عن تفشي األمراض 

والتصدي لها.

250عدد مواقع رصد شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز قدرة النظام الصحي لتقديم الحزمة األساسية 
من الخدمات الصحية وإدارة نظام المعلومات 

الصحية.

 36 عدد اجتماعات التنسيق على المستويين الوطني وما دون الوطني

 12 عدد تقييمات القطاع الصحي التي تم إجراؤها

 -   عدد الهجمات على الرعاية الصحية التي تم اإلبالغ عنها

 600 عدد مرافق الرعاية الصحية األولية المدعومة بالسلع والخدمات الصحية

عدد مرافق الرعاية الصحية الثانوية العامة المدعومة بالسلع والخدمات 
 50 الصحية

 650 عدد المعدات الطبية المتوفرة

 650 عدد المستلزمات الصحية القياسية

)PPE( 1,200,000 عدد مواد معدات الوقاية الشخصية 

 60 2.3.1 عدد المرافق الصحية المدعومة بالفرق الطبية المتنقلة

 30 عدد المرافق الصحية العامة المجهزة و/أو المعاد تأهيلها

2.3.3 عدد التجمعات العشوائية/المخيمات للنازحين داخلًيا التي 
 20 تشملها النقاط الصحية الثابتة و/أو الفرق الطبية المتنقلة

عدد مراكز االحتجاز الرسمي الموجود بها نقاط صحية ثابتة و/أو فرق 
 20 طبية متنقلة

عدد نقاط النزول التي تغطيها النقاط الصحية الثابتة و/أو الفرق الطبية 
 14 المتنقلة.

عدد مرافق الصحة العامة المدعومة بالخدمات والسلع )مؤشر مشترك 
 650 بين القطاعات(

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز الصحة وقدرة المجتمع المحلي )بما في ذلك 
النازحون داخلًيا، والمهاجرون، والالجئون( على 

الصمود الستيعاب الصدمات والتصدي لها مع 
التركيز على الحماية لضمان المساواة في الحصول 

على خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.

عدد مقدمي الخدمات الصحية المدربين من خالل بناء القدرات والتدريب 
 1,500 لتجديد المعلومات.

عدد العاملين الصحيين المجتمعيين المدربين من خالل بناء القدرات 
 600 والتدريب على تجديد المعلومات.

 100 عدد العاملين الصحيين المدربين على اإلدارة السريرية لحاالت االغتصاب
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المساعدة النقدية متعددة األغراض
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
 18,114 احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

دعم األسر المستضعفة لتلبية احتياجاتها األساسية 
العاجلة من خالل توفير المساعدة النقدية الطارئة 

المتعددة األغراض

عدد األفراد الذين يحصلون على كامل المبلغ من المساعدات النقدية 
م حسب النوع االجتماعي لرب األسرة(  4,012 الطارئة لمرة واحدة )ُمقسَّ

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

دعم األسر المستضعفة اجتماعًيا واقتصاديًا لتلبية 
احتياجاتها األساسية من خالل تقديم مساعدة نقدية 

متعددة األغراض لعدة أشهر

عدد األفراد الذين يحصلون على المبلغ الكامل للتحويالت النقدية لعدة 
 14,102 أشهر

الحماية
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
 12,027 الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز بيئة الحماية وتعزيز ملكية المجتمعات 
المحلية لمبادرات الحماية من خالل تعزيز المساءلة 
أمام الفئات السكانية المتضررة وتشجيع المشاركة 

الهادفة وتعزيز القدرات مع المجتمعات المحلية 
والسلطات والجهات الفاعلة المحلية.

 11,363 عدد الذين تم الوصول إليهم بأنشطة التوعية

عدد قادة اللجان المجتمعية غير الرسمية واألعضاء الذين يتلقون التدريب/
 370 دعم القدرات )تدخالت تراكمية(.

عدد )العاملين في المجال اإلنساني، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، 
والسلطات المحلية/الوطنية( الذين يتلقون التدريب/دعم القدرات 

)تدخالت تراكمية(.
 294 

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
 24,234 احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تحديد االحتياجات من الحماية واالستجابة لها 
وتعزيز حقوق الليبيين وغير الليبيين من خالل 

توفير خدمات الحماية المتخصصة وتعزيز الحماية 
المتكاملة

عدد من األفراد الذين يتلقون المشورة القانونية أو المساعدة، بما في ذلك 
 8,198 الوثائق المدنية وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات )تدخالت تراكمية(

عدد األفراد الذين تلقوا المساعدة في االستجابة المتكاملة للحماية المقدمة 
من خالل سبل كسب الرزق، وتوليد الدخل، وغير ذلك من أشكال الدعم 

االجتماعي واالقتصادي
 204 

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم من خالل خدمات الحماية، بما في ذلك 
المساعدة الفردية الموجهة لذوي االحتياجات الخاصة )ومنها مجال الحماية 

والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي( )تدخالت تراكمية(
 15,832 
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حماية األطفال
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
 30,304الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز حماية المجتمع المحلي لألطفال لتعزيز حماية 
األطفال من العنف واإليذاء واالستغالل في المواقع 

المستهدفة.

عدد مقدمي الرعاية واألطفال وأفراد المجتمع المحلي الذين تم تدريبهم و/
أو توعيتهم بشأن قضايا حماية الطفل بما في ذلك مخاطر حماية األطفال 

م حسب  والعنف القائم على النوع االجتماعي واإلحاالت الخاصة بهما )ُمقسَّ
العمر/الجنس/اإلعاقة(

 3,743 

عدد األطفال ومقدمي الرعاية الذين يستفيدون من أنشطة الصحة النفسية 
 26,478 والدعم النفسي االجتماعي التي تراعي النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة 

عدد الجهات الفاعلة غير المعنية بحماية الطفل )السلطات الوطنية/
المحلية /الجهات الفاعلة في المجتمع المدني( الذين تم تدريبهم على 

م حسب  مفاهيم حماية الطفل، بما في ذلك تعميم حماية الطفل )ُمقسَّ
العمر/الجنس(

 83 

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
5,265 احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

زيادة توافر الخدمات المتخصصة ذات الجودة في 
مجال حماية الطفل وإمكانية الحصول عليها 

عدد الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل المدربة على مجاالت تقنية 
م حسب العمر/الجنس(  2,620 محددة لحماية الطفل )ُمقسَّ

عدد األطفال الذين يتلقون خدمات إدارة حالة تراعي العمر والنوع 
 2,645 االجتماعي واإلعاقة 

عدد الفتيات والفتيان الذين أحيلوا للخدمات المتخصصة )يشير ذلك إلى 
األطفال الذين يتلقون بالفعل خدمات إدارة حالة تمت اإلحالة إليها من أجل 

خدمات إضافية، بغض النظر عن الجهة المقدمة للخدمة اإلضافية(.
 2,620 
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اإلجراءات المتعلقة باأللغام
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
210,751 الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز حماية األفراد والمجتمعات من مخاطر 
 21,000 عدد المستفيدين المباشرين من التوعية بالمخاطرالمتفجرات وتأثير أخطارها.

 2,390 عدد المواد الخطرة المتفجرة التي أزيلت

 -   عدد الخدمات المقدمة

 1 عدد حمالت التوعية بالمخاطر التي أجريت

 650,000 المساحة بالمتر المربع التي تم تطهيرها من مخاطر المتفجرات

اإلجمالي بالمتر المربع للمساحة الملوثة التي تم تحديدها حديًثا )المناطق 
 730,000 الخطرة المشتبه فيها والمناطق الخطرة المؤكدة(

16,000,000 إجمالي مساحة المسح بالمتر المربع

العنف القائم على النوع االجتماعي
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
 31,600 الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز القدرات والتنسيق بين مقدمي الخدمات، 
والمؤسسات الوطنية/المحلية والمجتمعات 

المحلية في مجال التصدي للعنف القائم على النوع 
االجتماعي والوقاية منه والتخفيف من حدة المخاطر

عدد األفراد المدربين على الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي 
واالستجابة له، وإدارة حاالته، بما في ذلك تقديم الخدمات ذات المقر الثابت، 

أو المتنقلة، أو عن بُعد
 500 

عدد العاملين في الخطوط األمامية غير المعنيين بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي المدربين على مفاهيم العنف القائم على النوع االجتماعي 

األساسية تماشًيا مع المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع 
االجتماعي

 150 

عدد الذين تم الوصول إليهم من خالل جلسات التوعية بشأن الوقاية من 
 31,600 العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له وتوافر الخدمات

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
 6,400 احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تحسين الوصول إلى خدمات العنف القائم على 
النوع االجتماعي المأمونة والسرية والمنسقة في 

الوقت المناسب بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية 
المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

والنهج المرتكز على الناجين

 4,000 عدد مجموعات الكرامة التي وزعت

 4 عدد مسارات اإلحالة الموجودة

 2 عدد مراجعات السالمة التي تم إجراؤها

 3,600 عدد النساء والفتيات المشاركات في أنشطة المهارات الحياتية

 6,400 عدد النساء والفتيات المشاركات في أنشطة نفسية اجتماعية منظمة
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الهدف القطاعي 
االستراتيجي الثاني

المساهمة في إحداث المرونة والتماسك االجتماعي 
للمجتمعات المحلية واألسر من خالل تحسين 

اإلسكان والبنية التحتية المجتمعية /العامة ذات 
الصلة

 2,203 عدد المستفيدين من خدمات إعادة تأهيل المنازل المتضررة

عدد المستفيدين من خدمات إصالح/إعادة تأهيل البنية التحتية 
 2,583 المجتمعية/ العامة

عدد المستفيدين من خدمات إصالح/إعادة تأهيل المباني المجتمعية/ 
 160 العامة

المأوى/المواد غير الغذائية
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
 38,840 احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

توفير المأوى اإلنساني المنقذ والالزم للحياة ودعم 
المواد غير الغذائية

عدد الذين تلقوا المساعدة من حيث أصناف المواد غير الغذائية األساسية 
 33,510 والضرورية

 40 عدد الذين حصلوا على مساعدة في اإليجار

 60 عدد المستفيدين من خدمات إعادة تأهيل المراكز الجماعية

 284 عدد المستفيدين من خدمات ترقية المباني غير المكتملة

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
63احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي 

تعزيز القدرات التشغيلية الوطنية لإلجراءات 
المتعلقة باأللغام للتخفيف من مخاطر المتفجرات 

وتأثير أخطارها.
63عدد األفراد المدربين
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المياه والصرف الصحي والنظافة
المستهدفونالمؤشرالهدف

الهدف االستراتيجي 
األول لخطة 

االستجابة اإلنسانية

االستجابة إلى تفشي األمراض والمخاطر على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني 
 28,966 الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألُُطر القانونية الدولية األخرى

الهدف القطاعي 
االستراتيجي األول

زيادة الوعي بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحة 
 28,966 عدد األشخاص الذين تم التوصل إليهم بمساعدة متعلقة بـ كوفيد-19كوفيد-19

الهدف االستراتيجي 
الثاني لخطة 

االستجابة اإلنسانية

تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات األساسية الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 
95,140احتياجاتهم األساسية.

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

يتم تزويد معظم الفئات السكانية الضعيفة المتأثرة 
باألزمة اإلنسانية بمساعدات المياه والصرف الصحي 

والنظافة المنقذة للحياة.

 25,345 عدد الذين يحصلون على مياه الشرب الصالحة

 28,966 عدد الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي المناسبة

 31,645 عدد الذين تم تزويدهم بمواد النظافة )عينية/ نقدية( والمعلومات

عدد الذين تم تزويدهم بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
 24,310 األساسية في المدارس والمراكز الصحية

الهدف القطاعي 
االستراتيجي

تعزيز قدرة شركاء قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة على االستجابة للمياه والصرف الصحي في 

حاالت الطوارئ واألوبئة

عدد المكاتب الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 
 2 المزودة باإلمدادات الفنية

تدريب موظفي الحكومة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 
على االستعداد للطوارئ وتخطيط االستجابة والمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ واألوبئة
 91 
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