
 

01

 لمـــــحة عـامـــــة عـــــن 
االحتياجات اإلنسانية

ليبيا

 دورة برنامج
 العمل اإلنساني

2022
تاريخ اإلصدار: كانون األول/ديسمبر 2021



لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2022

02

نبذة

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  بواسطة  الوثيقة  هذه  تحرير  تم 

اإلنسانية )أوتشا( بالنيابة عن الفريق الُقطري للعمل اإلنساين والشركاء. وهي 

إلحاًحا  األكثر  اإلنسانية  االحتياجات  ذلك  يف  بما  لألزمة،  مشتركًا  فهًما  تقدم 

موحدة  أدلة  قاعدة  تمثل  أنها  كما  للمساعدة.  للمحتاجين  التقديري  والعدد 

وتساهم يف إرشاد عملية التخطيط االستراتيجي المشترك لالستجابة

صورة الغالف
مركز الهجرة المختلطة/ ليبيا

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

احصل على آخر التحديثات

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  ق  ينسِّ
حصول  لضمان  اإلنساين  العمل  )أوتشا(  اإلنسانية 
المتضررين من األزمة على المساعدة والحماية التي 
يحتاجون إليها. ويعمل على التغلب على العقبات 
األزمات  من  المتضررين  حصول  دون  تحول  التي 
على المساعدة اإلنسانية، كما يتوىل القيادة يف تعبئة 

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

االستجابة اإلنسانية  

يكون  أن  إىل  اإلنسانية  االستجابة  موقع  يهدف 
وخدمات  ألدوات  المركزي  اإللكتروين  الموقع 
بين  المعلومات  تبادل  يتيح  ما  المعلومات،  إدارة 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  وأعضاء  المجموعات 
أزمة  ظل  يف  تعمل  التي   )IASC( الوكاالت  بين 

ممتدة أو مفاجئة.
www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya

   نظرة متعمقة بشأن 
العمل اإلنساني

اإلنساين  العمل  بشأن  المتعمقة  النظرة  تدعم 
الوصول إىل  إمكانية  القرار من خالل منحهم  صنَّاع 
حيث  اإلنساين.  العمل  بشأن  الرئيسية  البيانات 
االحتياجات  حول  الموثَّقة  المعلومات  أحدث  ر  توفِّ
إىل  باإلضافة  اإلنسانية،  االستجابة  وإيصال 

المساهمات المالية.
www.hum-insight.com

   خدمة التتبع المالي

تعتبر خدمة التتبع المايل المزود الرئيسي للبيانات 
الدويل،  اإلنساين  التمويل  حول  باستمرار  ثة  المحدَّ
وتسهم إسهاًما رئيسيًّا يف صنع القرار االستراتيجي 
من خالل تسليط الضوء على الفجوات واألولويات، 
وبالتايل المساهمة يف تقديم مساعدة إنسانية تتسم 

بالفعالية والكفاءة وتقوم على المبادئ.
fts.unocha.org/appeals/overview/2022
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 ملخص االحتياجات اإلنسانية 
والنتائج الرئيسية

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاالتجاه )2016-2021(المحتاجون

%15%30%24 0.8 مليون

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاالتجاه )2016-2022(المحتاجون

%15%30%24 1.5 مليون

األرقام الحالية

األرقام المتوقعة )2022(

 مفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين/ليبيا
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خطورة االحتياجات: الحالية
كارثيةشديدة للغايةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن

54%36%9%1%0%
حسب العمر

النســبة المئوية المحتاجــونالعمــر
للمحتاجين

%30األطفال (<18)

%65البالغون (18- 59)

%5الُمسّنون (>59)

244 ألًفا

37 ألًفا

522 ألًفا

حسب النوع االجتماعي

النســبة المئوية المحتاجــونالنــوع االجتماعــي
للمحتاجين

%13116 ألًفاالفتيان

%11314 ألًفاالفتيات

%37046 ألًفاالرجال

%18924 ألًفاالنساء

ذوو اإلعاقة

المحتاجــونالعمــر
النســبة المئوية 

للمحتاجين

15% 121 ألًفا ذوو اإلعاقة

حسب المجموعات السكانية

الســكانية المحتاجــونالمجموعــة 

النازحون داخلًيا

العائدون

غير النازحين

المهاجرون

الالجئون

115 ألًفا

281 ألًفا

232 ألًفا

43 ألًفا

132 ألًفا

حسب القطاعات

المحتاجــونالقطــاع

171 ألًفا

511 ألًفا

397 ألًفا

381 ألًفا

271 ألًفا

153 ألًفا

804 آالف

804 آالف

350 ألًفا

التعليم

األمن الغذائي

المأوى والمواد غير الغذائية

المياه والصرف الصحي والنظافة

حماية األطفال

العنف القائم على النوع االجتماعي

الصحة

اإلجراءات المتعلقة باأللغام

الحماية
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 38%62%
الذكور اإلناث

حسب العمر والجنس حسب القطاع

0.8 ملیون 0.2 ملیون
الصحةالتعليم

0.5 ملیون
المسنونالبالغوناألطفالاألمن الغذائي

الحماية

0.4 ملیون

المياه والصرف الصحي 
والنظافة

0.4 ملیون

0.04 مليون0.5 مليون0.3 مليون
> 59 عاًما18 - 59 عاًما< 18 عاًما

إجمالي السكان

المحتاجون

8.2
ماليين

0.8
مليون

المأوى والمواد غير 
الغذائية

0.4 ملیون

ر عدد المحتاجين الُمقدَّ
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 خطورة األوضاع اإلنسانية
وعدد المحتاجين

البحر األبيض المتوسط

مصر

تشاد

السودان

NIGER

ائر
جز

ال

تونس

المرقب
الجفرة

طرابلس

عدد المحتاجين

100,000 <
60,000

15,000 >

خطورة االحتياجات

234

الكفرة

مرزق

أجدابيا

سرت

الجفرة

نالوت
طبرق

غات

وادي الشاطئ

أوباري

الجبل
الغربي

مصراتة
درنة

سبها

بنغازي

المرج

زوارة

الزاويةالمرقب

الجبل
األخضر

طرابلس

 38%62%
الذكور اإلناث

حسب العمر والجنس حسب القطاع

0.8 ملیون 0.2 ملیون
الصحةالتعليم

0.5 ملیون
المسنونالبالغوناألطفالاألمن الغذائي

الحماية

0.4 ملیون

المياه والصرف الصحي 
والنظافة

0.4 ملیون

0.04 مليون0.5 مليون0.3 مليون
> 59 عاًما18 - 59 عاًما< 18 عاًما

إجمالي السكان

المحتاجون

8.2
ماليين

0.8
مليون

المأوى والمواد غير 
الغذائية

0.4 ملیون
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خطورة األوضاع اإلنسانية وعدد المحتاجين

النازحون داخلًيا

المحتاجون

خطورة 
االحتياجات 

(باآلالف)

النسبة المئوية 
حسب الجنس 

والعمر

العدد حسب 
الجنس والعمر 

(باآلالف)

عوامل 
مصاحبة

كوفيد-19
الوصول إلى الخدمات

ذكور إناث فتيان فتيات

اإلناث
50%

66 65 26 28

الذكور
50%

األطفال
41%

البالغون
59%

132
ألًفا

81

شديدة 
للغاية

تخلق شديدة
ضغوًطا

العائدون

كوفيد-19
مخاطر المتفجرات

الوصول إلى الخدمات

115
ألًفا

ذكور إناث فتيان فتيات

58 57 23 25

اإلناث
50%

الذكور
50%

األطفال
41%

البالغون
59%

354

182
107

9
شديدة 
للغاية

تخلق شديدة
ضغوًطا

الحد األدنى

غير النازحين

كوفيد-19
تدهور الخدمات

281
ألًفا

اإلناث
49%

الذكور
51%

األطفال
38%

البالغون
62%

ذكور إناث فتيان فتيات

143 139 54 52

4,094

2,367

207 75
شديدة 
للغاية

تخلق شديدة
ضغوًطا

الحد األدنى

124

8
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الالجئون المهاجرون

كوفيد-19
الوصول إلى الخدمات

انتهاكات القانون اإلنساني الدولي/حقوق اإلنسان

كوفيد-19
الوصول إلى الخدمات

انتهاكات القانون اإلنساني الدولي/حقوق اإلنسان

232
ألًفا

43
ألًفا

ذكور إناث فتيان فتيات

206 26 21 2

ذكور إناث فتيان فتيات

28 15 7 6

اإلناث

11%
الذكور

89%
األطفال

10%
البالغون

90%
اإلناث

36%
الذكور

64%
األطفال

32%
البالغون

68%

36639

230

24
شديدة شديدة للغاية تخلق ضغوًطا شديدة شديدة للغاية

ذكور إناث فتيان فتيات

501 302 131 113

اإلجمالي

0.8
مليون

اإلناث

38%
الذكور

62%
األطفال

30%
البالغون

70%

4,447

2,996

707 97
الحد األدنى تخلق ضغوًطا شديدة شديدة للغاية

المحتاجون

عوامل 
مصاحبة

العدد حسب 
الجنس والعمر 

(باآلالف)

النسبة المئوية 
حسب الجنس 

والعمر

خطورة االحتياجات 
(باآلالف)
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 الجزء األول: 
 تأثير األزمة 

واألوضاع اإلنسانية

المجلس النرويجي لالجئين/ليبيا



الجزء األول:  تأثير األزمة  واألوضاع اإلنسانية

11

1.1 
سياق األزمة

التطورات السياسية واألمنية

جرى توقيع اتفاق وقف إطالق النار بين حكومة الوفاق الوطني 

)GNA( والجيش الوطني الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة 

من  عقد  من  يقرب  ما  بعد   2020 األول/أكتوبر  تشرين   23 يف 

األعمال العدائية والحرب األهلية. وأنشأ التشكيل الالحق لحكومة 

مع  مؤقًتا  حكومًيا  هيكاًل   2021 آذار/مارس  يف  الوطنية  الوحدة 

الرغم  البالد. وعلى  اإلقليمية يف  القوى  بين  توازن دقيق  تحقيق 

من إنهاء األعمال العدائية واسعة النطاق، ال تزال أجزاء من اتفاق 

ذة، أال وهي انسحاب القوات المسلحة  وقف إطالق النار غير منفَّ

األجنبية. وال تزال الشكوك قائمة حول الموعد المقترح لالنتخابات 

للترشح.   المؤهل  هو  ومن   2021 األول/ديسمبر  كانون   24 يف 

من  األمد  طويلة  خلفية  على  األخيرة  التطورات  هذه  وحدثت 

انعدام األمن العام الناجم عن انتشار الجماعات المسلحة الليبية 

والمنافسة واالشتباكات العرضية التي تحدث فيما بينها.

التقسيمات  أدت  حيث  مستقر،  غير  السياسي  الوضع  يزال  وال 

اإلدارية وعدم مواءمة السياسات إىل إعاقة التقدم يف تحديد األطر 

اإلدارية  الكيانات  بعض  وتوحيد  االنتخابية  لإلجراءات  القانونية 

الوطنية  الميزانية  على  النواب  مجلس  يوافق  ولم  الحكومية. 

المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية لعام 2021.  وبينما تم ترحيل 

تمويلها  تم  أخرى  مبادرات  الحكومة  نفذت  الرواتب،  نفقات 

بموجب مرسوم.  ومن خالل هذه التدابير، عزمت حكومة الوحدة 

المرتبات،  لزيادة  محسوبية  نظام  نطاق  توسيع  على  الوطنية 

والمزايا االجتماعية، وبدء العديد من مشاريع التنمية. ومع ذلك، 

ورد أن االفتقار إىل وجود ميزانية جامعة أعاق بشدة عمل الوزارات 

التنفيذية والمضي قدًما نحو إعادة تأهيل البنية التحتية والقدرة 

على توفير الخدمات األساسية.

تعزيز  إىل   ،2021 حزيران/يونيو  يف  الثاين،  برلين  مؤتمر  وسعى 

القانونية  للقضايا  حلول  إيجاد  نحو  السياسية  الطريق  خارطة 

واالقتصادية واألمنية التي لم يتم حلها. وكانت إعادة فتح الطريق 

الساحلي يف 30 تموز/يوليو تطوًرا حاسًما يف تنفيذ اتفاقية وقف 

إطالق النار، حيث استفاد السكان بشكل مباشر من حرية حركة 

واإلنسانية  الطبية  الخدمات  الحصول على  وزيادة فرص  التجارة 

ولم شمل األسرة الموزع على خطوط المواجهة السابقة. 

بينما أدى وقف إطالق النار إىل انخفاض عدد الضحايا المدنيين، 

اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  أنباء  ورود  ظل 

الدويل. كما سمح وقف إطالق النار بإجراء تحقيقات يف االنتهاكات 

السابقة.  وأفادت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق )FFM( بشأن 

ليبيا أنه على األرجح تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

بما يف   ،2016 عام  منذ  النزاع  أطراف  جانب جميع  من  ليبيا  يف 

البعثة المستقلة  ذلك من جانب جهات فاعلة خارجية. وأدرجت 

التي  للحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  من  العديد  الحقائق  لتقصي 

لمزاعم  وجيهة  مبررات  أعطتهم  والتي  البلد،  سكان  على  أثرت 

جرائم الحرب1 بدًءا من االحتجاز التعسفي مروًرا بالتعذيب وصوالً 

إىل تجنيد األطفال وانتهاًء بالقتل الجماعي. وال يزال الكشف عن 

مقابر جماعية يف ترهونة مستمًرا. وحتى 10 تشرين األول/أكتوبر، 

163 جثة، من بينها سبع  الليبية عن اكتشاف  أفادت السلطات 

نساء وثالثة أطفال يف ضواحي المدينة وحولها.

تعرض المهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون يف ليبيا، ومن بينهم 

اآلالف الذين أعادهم خفر السواحل الليبي إىل ليبيا بعد اعتراضهم 

التعسفي،  أوروبا، لالحتجاز  أثناء محاولتهم الوصول إىل  البحر  يف 

واالعتداء  المعاملة  لسوء  تعرضوا  منهم  العديد  أن  ورد  حيث 

الجنسي والعمل القسري، واالبتزاز من جانب الجماعات المسلحة 

والمهربين وتجار البشر. 

ومع انتهاء األعمال العدائية واسعة النطاق، يظل الشاغل األمني 

الدائم متمثالً يف وجود مخاطر المتفجرات، مثل الفخاخ المتفجرة 

واأللغام واألجهزة المتفجرة واأللغام األرضية والمتفجرات المخلفة 
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على  كبيًرا  خطًرا  هذه  المتفجرات  مخاطر  وتشكل  الحرب.  من 

إصابات  وقوع  أسفرت عن  وقد  العائدين،  السكان  وأمن  سالمة 

يف صفوف المدنيين، بمن فيهم األطفال، فضالً عن العاملين يف 

المجال اإلنساين وأفراد األمن المكلفين بإزالة مخاطر المتفجرات. 

الوضع االقتصادي واالجتماعي االقتصادي 
أدى الصراع وتأثير الحصار المفروض على قطاع النفط يف معظم 

االقتصادي  الوضع  إضعاف  إىل  كوفيد-19  وجائحة   2020 عام 

إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  ظل  ويف  البالد.  يف  بالفعل  الضعيف 

النار، انتعش إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من أن حالة البنية 

من  الماضي  العقد  خالل  إهمالها  تم  التي  النفط  إلنتاج  التحتية 

عدم االستقرار قد أعاقت اإلنتاج. 

النقدية  السلطات  قدرة  إضعاف  إىل  النفط  عائدات  انهيار  وأدى 

والمالية على الدفاع عن ربط العملة يف البالد، ويف كانون األول/

مجلس  وافق  سنوات،  خمس  منذ  مرة  وألول   ،2020 ديسمبر 

إدارة مصرف ليبيا المركزي على تخفيض قيمة العملة، وتحديد 

4.48 للدوالر األمريكي2. ورغم استمرار  الليبي عند  قيمة الدينار 

والجنوبية  الشرقية  األجزاء  يف  سيما  ال  البالد،  يف  السيولة  أزمة 

إلغاء  2021. ومع  عام  التحسن يف  كان هناك بعض  البالد،  من 

الثاين/يناير  كانون  يف  األجنبي  الصرف  على  المفروضة  الضريبة 

الرسمية  السوق  الصرف يف  بين أسعار  الفجوة  2021، تقلصت 
أدى  العملة قد  انخفاض قيمة  أن  والموازية بشكل كبير.  ورغم 

إىل تحسين استقرار االقتصاد الكلي، فقد كان التأثير السلبي على 

القوة الشرائية ملموًسا لدى جميع السكان، وال سيما التأثير على 

بعد خمسة   ،2021 وبحلول حزيران/يونيو  تضرًرا.  األكثر  الفئات 

أشهر من تخفيض قيمة الدينار الليبي، انخفضت تكلفة سلة الحد 

األدىن من اإلنفاق بنسبة 0.4 يف المائة من كانون األول/ديسمبر 

السلع  بعض  يف  االرتفاع  ورغم   ،2021 أيار/مايو  إىل   2020
المستوردة، فإنها ال تزال أعلى بنسبة 13 يف المائة من مستويات 

ما قبل كوفيد-19 يف آذار/مارس 2020 3.

جائحة كوفيد-19

يف  آخر  مكان  أي  يف  الحال  هو  كما  ليبيا،  عانت  العام،  مطلع  يف 

العالم، من التحديات المستمرة لجائحة كوفيد-19. وزادت الموجة 

الثالثة من الجائحة يف النصف الثاين من العام وظهور متحورات 

جديدة من تفاقم الحالة التي عليها مرافق الرعاية الصحية الهشة 

بنسبة  المؤكدة  الحاالت  عدد  يف  الكبيرة  الزيادة  وأدت  بالفعل. 

660 يف المائة عن شهر حزيران/يونيو إىل إجبار وزارة الصحة على 
إعالن حالة الطوارئ الصحية العامة. وتم فرض سلسلة من القيود 

الصارمة يف جميع أنحاء ليبيا، ومنها حظر التجول ليالً من الساعة 

والجامعات،  المدارس  جميع  وتعليق  صباًحا،   6 حتى  مساًء   6
وإغالق الحدود، فضالً عن إغالق المنتجعات الصيفية والمتنزهات 

والحدائق العامة. 

ويف ظل عدم الموافقة على الميزانية الوطنية حتى اآلن، أثر نقص 

يف  االستمرار  على  الصحية  المرافق  قدرة  على  الكايف  التمويل 

العمل بكامل طاقتها، وبالكاد تكيفت لالستجابة لجائحة كوفيد-

أقنعة  مثل  واإلمدادات،  الطبية  الكوادر  يف  ُشًحا  وتواجه   ،19
يف  الشخصية  الوقاية  ومعدات  واألدوية  األكسجين  وأسطوانات 

ظل ازدحام مراكز العزل ومرافق إدارة الحاالت. وتعرضت مرافق 

انتشار  زيادة  البالد إلغالق مؤقت بسبب  أنحاء  الصحة يف جميع 

الوقاية  معدات  ونقص  الصحيين،  العاملين  بين  كوفيد-19 

المائة  880 يف  لدى  يكن  ولم  اإلمدادات.  الشخصية وغيرها من 

ظلت  التي  المرافق  بين  من  العامة،  الصحية  الرعاية  مراكز  من 

تعمل، أي من األدوية األساسية. وحتى نهاية أيلول/سبتمبر، أبلغ 

حالة   340,084 عن  األمراض  لمكافحة  الليبي  الوطني  المركز 

إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و4,651 حالة وفاة. 

وقامت وزارة الصحة بدعم من األمم المتحدة بتسجيل ليبيا يف 

بوابة اإلمداد العالمية لكوفيد-19 ومرفق كوفاكس، باإلضافة إىل 

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

من لقاح كوفيد-19 يف نيسان/أبريل 2021 لكنها شهدت توزيًعا 

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

من المراكز ونظام التسجيل اإللزامي عبر اإلنترنت ما أدى إىل تأخير 

العملية. وبحلول شهر تموز/يوليو، بذل المركز الوطني لمكافحة 

األمراض ووزارة الصحة جهوًدا لتعزيز حمالت التطعيم من خالل 

عن  والتخلي  البالد  أنحاء  جميع  يف  جديدة  تطعيم  مراكز  افتتاح 

نظام التسجيل اإللزامي عبر اإلنترنت. 

تغطية  فإن  للتطعيم،  األشخاص  من  المزيد  خضوع  ورغم 

التطعيم اإلجمالية ال تزال منخفضة، حيث تلقى 18.5 يف المائة 

من السكان الجرعة األوىل بنهاية أيلول/سبتمبر 2021 ولم يتلق 

التقديرات إىل  الكاملة4. وتشير  المائة التطعيمات  2.8 يف  سوى 

أن 10 يف المائة فقط من السكان المعرضين لمخاطر عالية تم 

تطعيمهم يف حين تم تطعيم 72 يف المائة منهم جزئًيا. وبدأ تطعيم 

المهاجرين والالجئين يف بعض البلديات، حيث بدأ المركز الوطني 
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لمكافحة األمراض والمنظمة الدولية للهجرة حملة تطعيم موجهة 

للمهاجرين والالجئين يف نهاية أيلول/سبتمبر 2021. حتى اآلن، 

تم أخذ ما مجموعه 4,199,390 جرعة لقاح يف ليبيا، وتم شراء 

1,091,130 جرعة منها من مرفق كوفاكس.

وظل معدل اإليجابية التراكمية عند 19.1 يف المائة منذ تشرين 

من   100,000 لكل  حالة   3,721 بواقع   ،2020 األول/أكتوبر 

السكان، ومع ذلك ال يمكن تعميمها على جميع المناطق. ويمثل 

االختبارات  عدد  إجمايل  من  فقط  المائة  يف   2.4 ليبيا  جنوب 

المعملية التي يتم إجراؤها يف البالد، لكن معدل اإليجابية المقدر 

يبلغ من 32 إىل 68 يف المائة. وعلى غرار ذلك، يمثل شرق ليبيا 

4 يف المائة فقط من إجمايل عدد االختبارات المعملية التي يتم 

إجراؤها يف البالد، لكن معدل اإليجابية المقدر يبلغ من 18 إىل 30 

يف المائة. ورغم أن أرقام االختبارات على الصعيد الوطني مرتفعة 

ومن  الغرب.  يف  تتركز  كوفيد-19  اختبارات  معظم  فإن  نسبًيا، 

والشرق  الجنوب  المحدودة يف  االختبار  تؤدي قدرة  أن  المحتمل 

إىل نقص كبير يف اإلبالغ )الحاالت المؤكدة مختبريًا فقط مدرجة يف 

اإلحصاءات الرسمية(. عالوة على ذلك، فإن نظام مراقبة معدل 

الوفيات ضعيف ويعتبر مراقبة األمراض يف العديد من المواقع غير 

كاٍف. وتخفي هذه العوامل المدى الحقيقي لكوفيد-19 يف البالد. 

فقد تم اكتشاف متحورين مثيرين للقلق يف البالد وهما متحورا 

  .)B.1.351(  501Y.v2 وبيتا   )B.1.1.7(  01/202012 ألفا 

ورغم أن ليبيا لم تبلغ عن تأكيد رسمي بشأن متحور دلتا، فإن 

وجوده مرجح بسبب انتشاره يف تونس والجزائر المجاورتين.

المنظمة الدولية للهجرة/ليبيا
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1.2 
الصدمات وتأثير األزمة

األثر على األشخاص
أرسى توقيع اتفاق وقف إطالق النار والتشكيل الالحق لحكومة 

الوحدة الوطنية األساس لزيادة االستقرار يف جميع أنحاء ليبيا. ويف 

ظل وقف األعمال العدائية واسعة النطاق والتخفيف التدريجي 

الوضع  أظهر  كوفيد-19،  بسبب  التنقل  على  المفروضة  للقيود 

اإلنساين العام بوادر تحسن، أبرزه االتجاه المستمر يف عدد النازحين 

ا  داخليًّ النازحين  عدد  وانخفض  األصلية.  مناطقهم  إىل  العائدين 

مقارنة   2021 حزيران/يونيو  بحلول   5
 212,593 بـ  يقدر  ما  إىل 

المشجِّع،  االتجاه  العام. ورغم هذا  بداية  278,000 فرد يف  بنحو 

والفئات  العائدين  حصول  ضمان  يف  تحديات  هناك  تزال  ال 

للحصول  مناسبة  فرص  على  السكان  من  المتضررة  السكانية 

على الخدمات األساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه الصالحة 

للشرب، والسكن المناسب، وبيئة الحماية القوية.

ويف ظل تحسن الوصول وتقليل األعمال العدائية، لم يتم اإلبالغ 

عن أي تلوث جديد كبير من األلغام واألجهزة المتفجرة، ومع ذلك، 

وحتى  العائدين.  السكان  على  قيوًدا  يفرض  الحايل  التلوث  ظل 

تشرين الثاين/نوفمبر 2021، تم اإلبالغ عن 265 ضحية من 143 

حادثة.  ومن بين الجرحى، أُصيب 157 بجراح ولقي 108 حتفهم 

 78 وإصابة  لمقتل  وكان  امرأة.   14 منهم  مدنًيا،   87 بينهم  من 

من األفراد الليبيين العاملين يف مجال التطهير تأثير على القدرة 

الوطنية على مواجهة التهديد.  وال يزال التلوث يشكل تهديًدا على 

المجاورة  المناطق  يف  يعيشون  الذين  أولئك  حياة وسبل عيش 

االحتياجات  على  المتفجرة  واألجهزة  باأللغام  التلوث  ويؤثر   لها. 

اإلنسانية يف جميع المواقع التي توجد فيها يف ليبيا تقريًبا. أبلغت 

األسر يف 19 منطقة عن وجود تلوث بخطر المتفجرات يف المناطق 

لعام  القطاعات  متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا  لها  المجاورة 

والكفرة  وسرت  طرابلس  يف  البلديات  على  الصراع  وأثر   .2021
ودرنة والجبل الغريب التي احتلت المرتبة األعلى.

ولوحظ تحسن شامل يف احتياجات المآوي لليبيين والمهاجرين 

لعام  القطاعات  متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا  والالجئين 

2021. وأفاد حوايل 10 يف المائة من الليبيين أنهم يعيشون يف 
يف  المائة  يف   32 بنسبة  مقارنة  األضرار،  بعض  يكتنفها  مساكن 

العام السابق، إضافة إىل 2 يف المائة فقط أفادوا بتعرض منازلهم 

ألضرار جسيمة.  وشهد عدد المهاجرين والالجئين انخفاًضا بنسبة 

6 يف المائة، وصوالً إىل 19 يف المائة، ممن أفادوا بأنهم يعيشون يف 
مساكن دون المستوى؛ لكن لم يتضح وضع ظروفهم المعيشية 

يف أعقاب العمليات األمنية التي استهدفت المهاجرين والالجئين 

يف أوائل تشرين األول/أكتوبر.

عمليات  فإن  العائدين،  عدد  يف  اإليجايب  االتجاه  من  الرغم  على 

النازحين  تستهدف  والتي  لها  والمخطط  غالًبا  القسري  اإلخالء 

داخلًيا الذين ما زالوا يف حالة نزوح ال تزال تشكل مصدر قلق بالغ. 

وشهدت عمليات اإلخالء القسري لألفراد والعائالت التي تعيش 

يف المواقع الجماعية وغير الرسمية زيادة كبيرة يف عام 2021، ما 

الحيازة. ويف  أمن  وانعدام  المتعدد  النزوح  زيادة مخاطر  إىل  أدى 

ظل التهديد الوشيك باإلخالء، غالًبا ما ُيترك العديد من النازحين 

مجتمعي  دعم  أي  أو  اإليجار  لتغطية  وسيلة  لديهم  ليس  الذين 

آخر دون خيار سوى ترك الدعم وأية بيئة وقائية أوجدوها وراءهم 

التحتية  البنية  إىل  االفتقار  رغم  األصلي،  مكانهم  إىل  والعودة 

السليمة بما يف ذلك الكهرباء والمدارس والرعاية الصحية والمياه 

وشبكات الصرف الصحي هناك. وبما أن الحكومة عرضت دعًما 

السابق  السكن  بدل  إعادة  يتم  ولم  التعويضات  بشأن  محدوًدا 

بعد، فإن التكاليف المرتبطة بالعودة يتحملها العائدون أنفسهم. 

وأفاد حوايل 42 يف المائة من األسر التي تم تقييمها أن أهم ثالث 

أولويات لها هي الحصول على السيولة النقدية، يليها دعم المأوى 

والرعاية الطبية. ويف المناطق الجنوبية والشرقية، تم اإلبالغ بانتظام 

عن الحصول على السيولة النقدية باعتباره الحاجة ذات األولوية 

القصوى، كما أفاد 75 يف المائة من األسر يف خمس بلديات6. 
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باإلضافة إىل العدد المتزايد لحاالت اإلخالء القسري، ال تزال هناك 

إىل مناطقهم  العائدين  للنازحين  بالحماية  تتعلق  مخاطر شديدة 

األصلية، والتي ال تفي بالمعايير الدولية، ما يعرض النازحين داخلًيا 

والعنف  الجنسي  العنف  مثل  المخاطر  من  لمزيد  والعائدين 

األسري  واالنفصال   ،)SGBV( االجتماعي  النوع  على  القائم 

والترهيب من جانب جماعات مسلحة غير  التعسفي  واالعتقال 

الصحة  سيما  وال  الخدمات  االستفادة  ووقف  والتشرد  معروفة 

والصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي والتعليم. وتعمل 

وزارة شؤون الُمهّجرين وحقوق اإلنسان، بدعم من األمم المتحدة، 

بكل  دائمة وخطط منسقة خاصة  استراتيجية حلول  على وضع 

ما  وهو  والكرامة،  والسالمة  التطوع  مبادئ  أساس  على  منطقة 

يمثل فجوة حرجة يف تلبية احتياجات النازحين.

يعزز االفتقار إىل وضع قانوين محدد للعديد من المهاجرين وعدم 

االعتراف بأوضاع الالجئين عقبات متعددة أمام حماية المهاجرين 

والالجئين وطالبي اللجوء. وتؤدي الحواجز المستمرة، من بين أمور 

إىل  قانوين  بشكل  اإليجار  أسواق  دخول  دون  تحول  التي  أخرى، 

وجود اتفاقية إيجار غير موثقة أو عدم وجود اتفاقية إيجار بنسبة 

اإليجارات  وزيادة  اإلخالء  مخاطر  زيادة  إىل  أدى  ما  المائة،  يف   96
إىل  الوصول  وضعف  المساكن  صيانة  إىل  واالفتقار  التعسفية 

الخدمات وتدين نوعية السكن. ويظل عدم القدرة على دفع اإليجار 

من ضمن األسباب األكثر ذكًرا فيما يتعلق بخطر التعرض لإلخالء 

أو اإلخالء الفعلي، وتؤثر سلًبا على قدرة المهاجرين على الحصول 

على سكن الئق7.

األدىن من  الحد  تكلفة سلة  بلغ متوسط   2021 ويف تموز/يوليو 

بداية  عن  المائة  يف   13 قدرها  بزيادة  ليبًيا،  ديناًرا   711 اإلنفاق 

جائحة كوفيد-19 يف آذار/مارس 2020 8. بينما ارتفعت األسعار 

الجنوب  يف  الدنيا  اإلنفاق  سلة  تكلفة  فإن  ليبيا،  أنحاء  جميع  يف 

أعلى بنسبة 4 يف المائة من المتوسط على مستوى الدولة بـ 829 

أسعار  تعد  ذلك،  على  عالوة   .2021 تموز/يوليو  يف  ا  ليبيًّ ديناًرا 

وإنتاج  والصراع  الدولية  واألسعار  االعتماد  وخطابات  الصرف 

النفط من العوامل التي أثرت على تكلفة سلة اإلنفاق الدنيا لعام 

2021 9. وال تزال جائحة كوفيد-19 وآثارها االجتماعية االقتصادية 
دخلهم  ومصادر  الضعيفة  السكانية  الفئات  عيش  سبل  تعرقل 

الحواجز  إىل  تشير  التي  األسر  ذلك  على  تشهد  كما  ليبيا  يف 

المالية بوصفها المعوِّقات الرئيسية التي تعترض ضمان التحاق 

أطفالهم بالمدارس. 

كان اعتماد آليات التكيف السلبية على مستوى الضغط النفسي 

النازحة،  األسر  بين  مرتفًعا  ضغوًطا  تخلق  التي  واالستراتيجيات 

وفًقا  الطعام  لشراء  األموال  نقص  عن  المائة  يف   87 أبلغ  حيث 

الستطالع األمن الغذايئ والتغذية. واستخدم حوايل 62 يف المائة 

من السكان الليبيين استراتيجية أو أكثر من استراتيجيات التكيف 

الليبيين،  الغذاء. وأفاد معظم  للتعامل مع نقص  العيش  لسبل 

حوايل 46 يف المائة، عن إنفاق مدخراتهم، يف حين أبلغ 44 يف المائة 

وظيفة  على  الحصول  يف  المائة  يف   44 وأفاد  األموال،  باقتراض 

للقلق  إثارة  األكثر  االستراتيجية  أن  المائة  يف   32 وذكر  إضافية، 

تتمثل يف خفض النفقات الصحية باعتبارها استراتيجية للتكيف10. 

انعدام  من  يعاين  مهاجرين  خمسة  كل  من  مهاجًرا  أن  وتبين 

األمن الغذايئ بدرجة معتدلة أو شديدة، وأما المهاجرين القادمين 

انعدام  معاناة من  المهاجرين  أكثر  هم  وغربها  أفريقيا  من شرق 

األمن الغذايئ11. وأفاد حوايل 50 يف المائة من المهاجرين بفقدان 

قلقون  أنهم  المهاجرين  من  المائة  يف   54 ذكر  حين  يف  الدخل، 

الطعام.  من  يكفي  ما  على  الحصول  على  قدرتهم  عدم  بشأن 

انعدام  يف  المهاجرون  يواجهها  التي  الرئيسية  التحديات  وتتمثل 

المأخوذة  البيانات  وُتظهر  الغذاء.   أسعار  وارتفاع  والبطالة  األمن 

من آلية المالحظات المشتركة أيًضا الطلب المستمر على برامج 

المساعدة الغذائية، ومنها المساعدات العينية والنقدية والقسائم. 

وكان حوايل 96 يف المائة من االستفسارات، من إجمايل 18,000 

مكالمة واردة تناولتها آلية المالحظات المشتركة يف النصف األول 

المائة  يف   26 منها  اإلنسانية،  بالخدمات  تتعلق   ،2021 عام  من 

المائة من  49 يف  الغذايئ12. واعتمد ما يقرب من  باألمن  تتعلق 

المهاجرين والالجئين استراتيجيات تكيف وصلت إىل 80 يف المائة 

المهاجرون  اعتمدها  التي  االستراتيجيات  وتضمنت  بنغازي.  يف 

إنفاق مدخراتهم، وخفض النفقات على المواد غير الغذائية، مثل 

واعتمدت  إضافية.  بوظائف  واالضطالع  النظافة،  ومواد  المياه 

استراتيجيات  إما  المائة،  يف   58 حوايل  النساء،  من  أعلى  نسبة 

الرجال  من  بنظرائهن  مقارنة  الطوارئ  أو  األزمات  مع  التكيف 

)47 يف المائة(.

ولوحظ إحراز تقدم يف عدد األسر التي لديها إمكانية الوصول إىل 

مصادر مياه شرب محسنة وصالحة، حيث يستخدم 50 يف المائة 

بالشبكة  متصلة  المائة  و29 يف  زجاجات  المعبأة يف  المياه  منها 

إمكانية  لديها  أن  األسر  من  المائة  يف   61 حوايل  وأفاد  العامة. 

الوصول إىل شبكة المياه العامة يف المتوسط   أربعة أيام أو أكثر يف 
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األسبوع، وذكر 27 يف المائة أن هناك حالة واحدة على األقل لم 

يكن لديهم فيها كمية كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية. 

إىل  ليبيا  يف  للمياه  التحتية  البنية  تفتقر  التحسينات،  هذه  ورغم 

الصيانة التشغيلية األساسية والدعم المايل والقدرة التقنية. وتبرز 

الهجمات المستمرة من جانب الجماعات المسلحة على مرافق 

المياه، وانقطاع التيار الكهربايئ المتكرر والمطول، وتدهور محطات 

وما  البالد.  يف  للمياه  التحتية  للبنى  الهشة  الحالة  المياه،  تحلية 

يقدر بنحو 10 يف المائة من اآلبار التي تغذي النهر الصناعي خارج 

الخدمة، وتعمل ثماين محطات لتحلية المياه يف ليبيا بحوايل 27 

إىل  باإلضافة  الصيانة13.  كفاية  عدم  بسبب  طاقتها  من  المائة  يف 

إىل  أدى  ما  الخدمة،  عن  البمبا  خليج  تحلية  محطة  خروج  ذلك، 

حرمان 63,000 شخص من الوصول إىل إمدادات المياه الصالحة 

التين،  التميمي، وبمبا، ورأس  للشرب يعيشون يف خمس مدن: 

وأم الرزم، ومرتبة والساحل الشريق لدرنة.

بالشاحنات وشراء  المياه  نقل  الناس على  اعتمد  لذلك،  ونتيجة 

المياه المعبأة يف زجاجات لتغطية احتياجاتهم من إمدادات المياه، 

ما وضع عبًئا مالًيا إضافًيا على وضع اجتماعي واقتصادي مقيد 

بالفعل. ويف ظل تفشي جائحة كوفيد-19، زاد حجم االحتياجات 

بروتوكوالت  بسبب  الصحي  والصرف  المياه  بإمدادات  المتعلقة 

من  المائة  يف   12 حوايل  وأفاد  العدوى.  من  والوقاية  النظافة 

لتقييم  وفًقا  منازلهم  يف  صابون  وجود  بعدم  العائدة  األسر 

المهاجرون  واعتمد   .2021 لعام  القطاعات  متعددة  االحتياجات 

مواد  شراء  من  الحد  طريق  عن  سلبية  تكيف  آليات  والالجئون 

النظافة األساسية وبالتايل فهم معرضون لخطر اإلصابة بأمراض 

والوقاية  النظافة  إىل ضوابط  االفتقار  منها. وشكل  الوقاية  يمكن 

تحديات  والالجئين  المهاجرين  احتجاز  مراكز  يف  العدوى  من 

إضافية لهذا القطاع.

ال يزال المهاجرون والالجئون يف ليبيا يواجهون االحتجاز التعسفي 

االجتماعي والعمل  النوع  القائم على  الجنسي والعنف  والعنف 

متزايد  بشكل  معرضون  وهم  واالستغالل،  واالبتزاز  القسري 

لالتجار بهم. وال يزال االفتقار إىل إطار قانوين مالئم يؤثر على الحياة 

إىل  الوصول  من  ُيحرمون  الذين  والالجئين  للمهاجرين  اليومية 

بسبب  واالحتجاز  االعتقال  خطر  يخشون  أو  األساسية  الخدمات 

دول  من  والالجئون  المهاجرون  يزال  وال  الموثق.  غير  وضعهم 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والقرن األفريقي يواجهون موجات 

الهجمات  من  متزايد  عدد  ولوحظ  األجانب.  وكراهية  التمييز  من 

وتموز/ حزيران/يونيو  يف  والالجئين  المهاجرين  تستهدف  التي 

على  باللوم  المحلية  السلطات  ألقت  العام، حيث  هذا  يوليو من 

ارتفاع معدالت األعمال اإلجرامية بسبب زيادة وجود المهاجرين، 

ما أدى إىل استياء السكان المقيمين قرب المهاجرين. وتفاقم هذا 

الفيروس  انتشار  ارتبط  حيث  كوفيد-19،  جائحة  بسبب  الوضع 

بوجود المهاجرين والالجئين.

ُتظهر بيانات مصفوفة تتبع النزوح التي نفذتها المنظمة الدولية 

للهجرة14 أن المهاجرين هم األكثر تضرًرا من العواقب االقتصادية 

البطالة  وتترك  الصلة.  ذات  العامة  الصحة  وتدابير  لكوفيد-19 

االعتماد  يزال  وال  واالعتداءات.  للهجمات  عرضة  أكثر  المهاجرين 

بالغة  تكيف  استراتيجية  يمثل  المجتمعي  الدعم  شبكات  على 

إطالق  تم  والذين  حديًثا  الوافدين  إىل  بالنسبة  سيما  ال  األهمية، 

سراحهم من مراكز االحتجاز. ومع ذلك، فإن قدرات دعم المجتمع 

حيث  العربية  باللغة  الناطقين  لغير  بالنسبة  سيما  ال  محدودة، 

تزيد من تعرض  التي  الرئيسية  العوامل  اللغة هو أحد  إن حاجز 

والالجئين  المهاجرين  معظم  وذكر  الحماية.  لمخاطر  األشخاص 

يشير  ما  ليبيين،  معارف  أو  صديق  من  الدعم  سيطلبون  أنهم 

مخاطر  لمعالجة  المجتمعية  االجتماعية  الشبكات  محدودية  إىل 

االحتياجات  تقييم  بيانات  إىل  استناًدا  لها  واالستجابة  الحماية 

المائة  40 يف  إىل ذلك، عاىن حوايل  باإلضافة  القطاعات.  متعددة 

من المهاجرين من انخفاض أو خسارة كلية يف الدخل مؤخًرا، وكان 

الوضع أشد خطورة بالنسبة ألولئك الذين أفادوا بأن األنشطة غير 

الرسمية أو العمل اليومي هو المصدر الرئيسي لدخلهم، ويف إطار 

هذه الفئة، أبلغ 58 و45 يف المائة من المهاجرين عن انخفاض أو 

خسارة كلية يف الدخل15، على الترتيب.

وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2021، أفادت التقارير أن ما مجموعه 

اعتراضهم  إنقاذهم/  جرى  والالجئين  المهاجرين  من   25,285
من جانب خفر السواحل الليبي يف البحر، وهو ما يمثل أكثر من 

ِضعف إجمايل الذين تم اعتراضهم طوال عام 2020 )11,891(16. 

من  المائة  يف  و7  الرجال  من  المائة  يف   89 من  العدد  ويتكون 

النساء و4 يف المائة من األطفال. وتم اإلبالغ عن وفاة ما مجموعه 

المفقودين على طول طريق  660 يف عداد  455 شخًصا واعتبر 
المهاجرين  معظم  نقل  وجرى  المتوسط.  األبيض  البحر  وسط 

والالجئين الذين أعادهم خفر السواحل الليبي من نقاط اإلنزال إىل 

مراكز االحتجاز، وبقي معظمهم يف مراكز احتجاز شديدة االكتظاظ 

وتجاوزات  انتهاكات  ويواجهون  القانونية،  اإلجراءات  مراعاة  دون 

يف  محتجزين  شخص   6,300 من  أكثر  وكان  للحقوق.  جسيمة 

انتهاكات  يواجهون  يزالون  ال  إذ  ليبيا،  الرسمية يف  االحتجاز  مراكز 
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والالجئين  المهاجرين  من  العديد  اختفى  حيث  النطاق،  واسعة 

داخل النظام أو أصبحوا يف عداد المفقودين وفًقا لبيانات مفوضية 

الدولية  والمنظمة  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم 

أنه  الحماية  قطاع  ر  ويقدِّ األول/أكتوبر.  تشرين  نهاية  يف  للهجرة، 

المائة  يف   10 إىل   8 من  يقرب  ما  فإن  اإلنزال،  بيانات  على  بناًء 

دون وصول  السلطات  وتحول  األطفال.  المحتجزين هم من  من 

من  يجعل  ما  االحتجاز،  مراكز  إىل  اإلنساين  المجال  يف  العاملين 

األطفال،  سيما  وال  للمحتجزين،  العام  الوضع  تقييم  الصعب 

بشأن تحديد تعرضهم لمخاطر الحماية، مثل االستغالل الجنسي 

وزاد  االجتماعي.   النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  واالعتداء 

العدد المتزايد للمهاجرين والالجئين المحتجزين يف مراكز االحتجاز 

األمراض  تفشي  إمكانية  خطر  من  بالفعل  بالسكان  المكتظة 

المنقولة  واألمراض  التنفسي،  الجهاز  أمراض  غرار  على  المعدية 

بالمياه واألمراض التي يمكن الوقاية منها.

األثر على األنظمة والخدمات
2020 باألمل يف زيادة  التطورات السياسية يف نهاية عام  بشرت 

وعودة  الوصول،  تحسن  ظل  يف  ليبيا،  أنحاء  جميع  يف  االستقرار 

االنخفاض  األصلية. ويف ظل  مناطقهم  إىل  األشخاص  المزيد من 

التركيز على  األمنية، تم  العدائية والحوادث  األعمال  الملحوظ يف 

حالة البنية التحتية الليبية والقدرة على تقديم الخدمات األساسية، 

وأما  داخلًيا.  النازحين  عودة  مناطق  يف  الحياة  قابلية  سيما  وال 

منازلهم  إىل  المائة  88 يف  عاد  فقد  عادوا،  الذين  ألولئك  بالنسبة 

األصلية، ولكن يواجهون عبء إصالح المنازل أو إعادة بنائها يف ظل 

إىل  االفتقار  بسبب  العبء  ويتفاقم  األحيان،  أغلب  الدعم يف  قلة 

النفايات  الكهرباء والمياه/  إدارة  الخدمات األساسية مثل مرافق 

مواد  أسعار  زيادة  وتشكل  الصحية.  الرعاية  مراكز  إىل  والوصول 

المعرَّضة  لألسر  وبالنسبة  اإلعمار.  إعادة  أمام  عائًقا  أيًضا  البناء 

لمخاطر متزايدة، على سبيل المثال، أولئك الذين تعرضوا لإلخالء 

القسري أو أفراد األسرة ذوو اإلعاقة أو األمراض المزمنة أو األسر 

التي تعولها نساء، فإن الوضع أكثر خطورة حيث إن قدرات التكيف 

قد اسُتنزفت بسبب النزوح المطول.

ال يزال النظام الصحي يف ليبيا يعاين من نقص حاد يف الموارد ويف 

وجود  وال سيما عدم  ليبيا،  الحايل يف  السياق  ويمنع  حالة سيئة. 

ميزانية وطنية، التعايف للنظام الصحي كما ينبغي وتنفيذ إصالحات 

ذات مغزى للنهوض ومعالجة األضرار التي لحقت بالبنية التحتية 

العامة، وضعف  الصحة  تفتيت مؤسسات قطاع  الصحية، ومنها 

األولية  الصحية  الرعاية  وشبكة  المساءلة،  وغياب  الحوكمة، 

إىل  واإلمدادات  واألدوية  البشرية  الموارد  ونقص  بشدة،  المعطلة 

جانب تأثير جائحة كوفيد-19.

803,000 شخص يف حاجة ماسة  ومن المتوقع أن يظل حوايل 

من  العديد  تعليق  تم  العام،  مدار  وعلى  الصحية.  المساعدة  إىل 

مرة  وتعليقها  تشغيلها  إعادة  أو  واالختيارية  الروتينية  الخدمات 

الحالية  الشبكة  تعتبر  كوفيد-19.  عزل  مراكز  بينها  ومن  أخرى، 

المؤلفة من 79 مرفًقا لكوفيد-19، من بينها 43 مركز عزل و31 

مستشفى وخمسة مراكز تصنيف األولوية غير كافية نظًرا لحجم 

السكان والجغرافيا الواسعة للبالد. وليس هناك سوى 46 مرفًقا 

قيد العمل و11 مرفًقا ال يعمل ومرفقين تحت الصيانة وسبعة 

مرافق جاهزة من المجموع الكلي للمرافق. 

والموظفين  الصحية  الرعاية  مرافق  على  الهجمات  انخفضت 

حادثة  عن  اإلبالغ  تم  حيث  السابق،  بالعام  مقارنة  كبير  بشكل 

واحدة فقط بين تشرين األول/أكتوبر 2020 وتشرين األول/أكتوبر 

2021؛ يف حين تم توثيق ما مجموعه 36 حادثة، يف عام 2020، 
أدت إىل تسع وفيات تم اإلبالغ عنها يف قطاع الصحة.

الوفياتالشهر

كانون الثاني/يناير

شباط/فبراير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/ يونيو

تموز/يوليو

آب/أغسطس

أيلول/سبتمبر

تشرين األول/أكتوبر

تشرين الثاني/نوفمبر

الحاالت المؤكدة

 17,715 

 14,808 

 25,793 

 18,821 

 8,109 

 8,057 

 55,876 

 58,357 

 31,798 

 17,386 

 10,134 

383

332

484

365

102

66

318

704

423

442

268

حاالت كوفيد-19 في 2021 شهرًيا
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الرئيسية  للمياه  التحتية  البنية  على  العديدة  الهجمات  وتشكل 

وإدارة  المياه  على  الطلب  زيادة  إىل  باإلضافة  بالفعل،  المنهكة 

عدًدا  الجائحة،  بسبب  ومكافحتها  العدوى  من  للوقاية  النفايات 

من التحديات للقطاع. وال تعمل سوى عشر محطات عامة حالًيا 

24 محطة عامة.  وأدى حدوث  لمعالجة مياه الصرف من أصل 

تسرب كبير يف خط نقل المياه يف تازربو وبنغازي، يف 24 تموز/

إزاء  الخدمة  وانقطاع  المياه  من  كبيرة  كميات  فقدان  إىل  يوليو، 

وأجدابيا  بنغازي  يف  سيما  ال  شخص،  مليون   1.5 بنحو  يقدر  ما 

عناصر  دمرت  تموز/يوليو،  وخالل شهر  واألبيار.  وسرت  والبريقة 

النهر  مجرى  على  الممتدة  اآلبار  أحد  الحساونة،  بئر  إجرامية 

الصناعي، والتابع لشبكة مياه الجفارة يف الحقل الغريب والجنويب، 

ما تسبب يف خروجه عن الخدمة. وتبلغ طاقة البئر اإلنتاجية اليومية 

العالية أكثر من 5000 متر مكعب من المياه، وهو ما يكفي لتلبية 

احتياجات 70,000 شخص.

المائة من  النازحين و7.5 يف  المائة من  35 يف  أكثر من  ويحتاج 

الصحي  والصرف  المياه  مساعدات  إىل  المتضررين  العائدين 

والزاوية،  طرابلس،  يف  االحتياجات  أشد  وجود  بجانب  والنظافة، 

المهاجرون  ويعتبر  وأجدابيا، ومصراتة، وسبها، وسرت.  وبنغازي، 

المعيشية  الظروف  بسبب  احتياًجا  أكثر  عام،  بشكل  والالجئون، 

السيئة، وأما أولئك الموجودون يف مراكز االحتجاز وأماكن اإلقامة 

االكتظاظ  لظروف  نظًرا  الحاجة  أمس  يف  فإنهم  المستوى  دون 

والوصول المحدود إىل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

من  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  أنشطة  أولويات  فتحديد 

جانب النظراء الوطنيين على نطاق ضيق ونقص الخبرة الفنية على 

المستوى الوطني يتحدى القدرة على االستجابة للطلب المتزايد. 

تعود  حيث  تاورغاء،  إىل  وفدت  بعثة  حددت  حزيران/يونيو،  ويف 

العائالت بالفعل بشكل أساسي بسبب عمليات اإلخالء القسري 

الصحي  والصرف  المياه  احتياجات  أخرى،  وأماكن  طرابلس  يف 

والنظافة الفورية، مثل خزانات المياه والمولدات ومضخات المياه 

الجنوب،  ويف  الجماعية.  والمآوي  الصحية  والمرافق  للمدارس 

المتهالك وشبكات الصرف الصحي  تضرر نظام الصرف الصحي 

السليمة  اإلدارة  الدعم بشأن  البلديات  بشدة، حيث طلب رؤساء 

للنفايات لتجنب تلوث إمدادات مياه الشرب. باإلضافة إىل ذلك، 

المائة، مباشرًة يف  85 يف  يتم تصريف معظم مياه الصرف، نحو 

البحر بدون معالجة، وهو ما يؤثر سلًبا على البيئة والحياة البحرية. 

االحتالل  أو  األضرار  زيادة من حيث  أي  التعليم  لم تشهد مرافق 

مع وقف األعمال العدائية.  وانخفض عدد المدارس المستخدمة 

23 مرفًقا.  واستمر إغالق  أربعة إىل  النازحة بمعدل  كمآٍو لألسر 

المدارس بسبب جائحة كوفيد-19 وموجة حر شديدة يف تموز/

سن  يف  األطفال  من  مليون   1.5 نحو  على  أثر  ما  وهو  يوليو، 

على  مختلفة،  خدمات  لتوفير  منطلًقا  المدرسة  ُتعد  الدراسة. 

والتغذية  االستجمام،  وأنشطة  واالجتماعي،  النفسي  الدعم  غرار 

انقطع  حيث  بالصحة،  المتعلقة  والرسائل  التكميلية،  المدرسية 

 .2021 عام  يف  المتقطع  المدارس  إغالق  حاالت  خالل  ذلك  كل 

الكهربايئ لفترات  التيار  وقد تسبَّبت موجة حر شديدة يف انقطاع 

األحمال،  برنامج طرح  إىل  أدى  مما  ليبيا،  أرجاء  طويلة يف جميع 

حيث شهدت مناطق عديدة انقطاع الكهرباء يومًيا لمدة تزيد عن 

الواقعة جنوب  المدن  احتجاجات يف  وأُفيد عن وقوع  12 ساعة. 
على  مسلحة  جماعة  شنته  هجوم  عن  فضالً  طرابلس،  غرب 

محطة كهرباء الرويس الواقعة على بعد 215 كم من جنوب غرب 

طرابلس. ويف الفترة من 22 إىل 23 حزيران/يونيو، وبسبب موجة 

لمدة  المدارس  الغرب  يف  مقاطعات  عدة  أوقفت  الشديدة،  الحر 

يومين، وفًقا للمبادئ التوجيهية لوزير الصحة.

الوصول إلى المساعدة اإلنسانية 
السكانية  الفئات  مساعدة  على  اإلنساين  المجتمع  قدرة  تأثرت 

المتضررة بسبب القيود والتحديات مختلفة المستويات المفروضة 

على الوصول. ورغم االنخفاض المطرد يف عدد القيود المفروضة 

المساعدات  وصول  يزال  ال  الماضي،  العام  خالل  الوصول  على 

اإلنسانية صعًبا يف ليبيا. وبالمثل، واجه المحتاجون عقبات كبيرة، 

مما حد من إمكانية حصولهم على المساعدة.

يف  المساعدات  وصول  تحديات  أهم  تمثلت   ،2021 عام  ويف 

اإلجراءات البيروقراطية ال سيما عمليات منح تأشيرات للموظفين 

وقد  الحكومية.  غير  اإلنسانية  للمنظمات  التابعين  الدوليين 

ليبيا  إىل  التنقل  على  المفروضة  البيروقراطية  القيود  تجاوزت 

عام  يف  عنها  المبلغ  القيود  مجموع  من  المائة  يف   60 وداخلها 

2021؛ وأغلبها ناشئ عن عدم وجود تأشيرات، وفًقا إلطار رصد 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  لمكتب  التابع  واإلبالغ  الوصول 

ومتسقة  واضحة  عملية  وجود  عدم  أثر  وقد  )أوتشا(.  اإلنسانية 

للحصول على تأشيرات للموظفين الدوليين التي زاد من تفاقمها 

يف  النفاذ  حيز  إىل  الدخول  لتأشيرات  الوطنية  السلطات  تعليق 

أوائل حزيران/يونيو تأثيًرا خطيًرا على العملية اإلنسانية. وبالتايل، 

فإن ما يقرب من 85 يف المائة من الموظفين الدوليين التابعين 

للمنظمات اإلنسانية غير الحكومية الذين ينبغي أن يتابعوا عملهم 

داخل البلد، ال يمكنهم الدخول إىل البلد.  وعلى غرار عام 2020، 
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تحسنت الحالة قرب نهاية العام حيث حصل 61 موظًفا دولًيا من 

المنظمات غير الحكومية على تأشيرات دخول بحلول منتصف 

نظام  وجود  عدم  يزال  ال  ذلك،  ومع  الثاين/نوفمبر.   تشرين 

التأشيرات قائًما واحتمالية الحصول على  واضح للحصول على 

التأشيرات ال يمكن التنبؤ بها. 

البلد  الدولية يف  الحكومية  غير  المنظمات  تسجيل  عملية  تمثل 

يف  الشركاء  يواجهها  التي  البيروقراطية  التحديات  من  آخر  جانًبا 

مجال العمل اإلنساين يف ليبيا. وقبل تقديم طلب للحصول على 

بموجب  الدولية أوالً  المنظمة  الدوليين، تلتزم  تأشيرة للموظفين 

فإن  ذلك،  ومع  المدين.  المجتمع  هيئة  لدى  بالتسجيل  القانون 

جميع المحاوالت السابقة إلنشاء عملية تسجيل تتيح حيًزا إنسانًيا 

الدولية  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  ليبيا  التزامات  وتراعي  كافًيا 

باءت  والتعبير  الجمعيات  تكوين  حرية  بشأن  اإلنساين  والقانون 

التقارير  تفيد  التي  السابقة،  التسجيل  عمليات  وكانت  بالفشل. 

بأنه سيعاد إصدارها بموجب مرسوم جديد، تقييدية ولم يتمخض 

عنها بيئة مواتية. 

الفاعلة  للجهات  المحدود  التشغيلي  الوجود  بأن  أيًضا  أفيد 

تعوق  التي  الرئيسية  التحديات  ضمن  من  واحد  هو  اإلنسانية 

قدرة العمل اإلنساين على الوصول إىل المحتاجين. وأسفرت هذه 

البلديات،  عبر  االستجابة  جهود  يف  كبيرة  تفاوتات  عن  المسألة 

مما سلط الضوء على الحاجة إىل توسيع نطاق األثر اإلنساين يف 

المناطق التي يصعب الوصول إليها بانخراط المزيد من المنظمات 

المحلية  الفاعلة  المدين  المجتمع  الوطنية وجهات  الحكومية  غير 

يف  بها  المعترف  الشراكة  ومبادئ  المساءلة  أُُطر  مع  تتفق  التي 

الجهود المنسقة.

أفاد الشركاء يف مجال العمل اإلنساين عن العديد من التدخالت 

العنف ضد  الحاالت عن  بعض  اإلنسانية ويف  األنشطة  تنفيذ  يف 

موظفي المساعدة اإلنسانية والفئات السكانية المتضررة يف عام 

2021. وعالوة على ذلك، فإن القيود المتصلة بالنزاعات تشكل 
وعلى  وأمنهم،  اإلنسانية  المساعدة  موظفي  سالمة  على  خطًرا 

نفسها.  المحلية  المجتمعات  عن  فضالً  واإلمدادات،  المعدات، 

فالصراعات القبلية أو ما بين الجماعات، إىل جانب تلوث األلغام 

إىل  الوصول  على  األشخاص  قدرة  من  تحد  المتفجرة،  واألجهزة 

على  اإلنسانية  المنظمات  قدرة  من  تحد  كما  والخدمات،  السلع 

مساعدة من هم يف أمس الحاجة إىل المساعدة. 

رغم انخفاض أثر جائحة كوفيد-19 والتدابير المرتبطة به مقارنًة 

بعام 2020، فإن أول ربعين من عام 2021 شهدا بعض حاالت 

أساس  على  والوطنية  المحلية  السلطات  فرضتها  التي  اإلغالق 

على  المفروضة  القيود  وحدَّت  المؤكدة.  الحاالت  يف  الزيادات 

بحرية  التنقل  على  األشخاص  قدرة  من  التجول  وحظر  التنقل 

أدى  وقد  األساسية.  وخدماتهم  عيشهم  سبل  على  والحصول 

والنساء،  والالجئين  بالمهاجرين  خاصة  بصفة  اإلضرار  إىل  ذلك 

الرسمي أو يف  أكثر عرضة لالنخراط يف االقتصاد غير  والذين هم 

العمالة اليومية، مما يحد من إمكانية حصولهم على سبل العيش 

وبالتايل تدبير االحتياجات الضرورية. وعالوة على ذلك، ويف إطار 

وتونس  ليبيا  بين  الحدود  أغلقت  الوقائية،  كوفيد-19  تدابير 

ألكثر من شهرين. 

العودة  رحالت  وتكراًرا  مراًرا  السلطات  أوقفت   ،2021 عام  يف 

يزال  ال  ذلك،  إىل  وباإلضافة  واإلجالء.  التوطين  وإعادة  الطوعية 

وصول الشركاء يف مجال العمل اإلنساين إىل المهاجرين والالجئين 

يف مراكز االحتجاز صعًبا، وُيعزى ذلك جزئًيا إىل عدم وجود عملية 

واضحة. فقد سمح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة 

الداخلية للعاملين يف المجال اإلنساين بالوصول إىل مراكز االحتجاز 

أو  مراكز  على  روتيني  بشكل  واقتصرت  مخصص  أساس  على 

مناطق محددة، أو لم ُيَتح سوى لبعض الجهات الفاعلة يف المجال 

اإلنساين. كما أن شروط الوصول إىل هؤالء المحتجزين غير كافية، 

مع عدم وجود ضمانات للسرية وغيرها من الظروف التي تسمح 

باالتصاالت الحرة والصريحة. وباإلضافة إىل هذه المراكز، ُيعتقد أن 

آالف المهاجرين والالجئين محتجزون على أيدي جماعات مسلحة 

للشركاء يف مجال  يتوفر  ال  وُمهرِّبين يف مواقع  للدولة  تابعة  غير 

إمكانية  عن  ناهيك  محددة،  معلومات  أي  فيها  اإلنساين  العمل 

الوصول إليها.

من  والوصم  التمييز  من  يعانون  والالجئون  المهاجرون  يزال  ال 

جانب المجتمعات المحلية باعتبارهم ناقلين لألمراض ومرتكبين 

للجرائم مما يؤدي إىل زيادة الخوف من االعتقال. وعلى هذا النحو، 

األنظار، ويشمل  يتوارون عن  ما  غالًبا  والالجئين  المهاجرين  فإن 

ذلك تغيير تفاصيل االتصال بهم بشكل متكرر. وهذا ما يمنعهم 

من التماس المساعدة، مما يؤدي بدوره إىل صعوبات يف التعرف 

على المحتاجين والوصول إليهم. ولهذا أثر أكبر على اإلناث الاليت 

التنقل  من  ليتمكنوا  الذكور  األسرة  أفراد  على  يعتمدن  ما  كثيًرا 

بحرية للحصول على الدعم.
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50,000 - 25,000

15,000 -   5,000

 92,000 - 50,000
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5,000 >

تنقالت المهاجرين/الالجئين والنازحين داخلًيا
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 1.3 
نطاق التحليل

االحتياجات  عن  العامة  اللمحة  تستفيد   ،2021 لعام  بالنسبة 

القطاعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  من  ليبيا  يف  اإلنسانية 

المنفذ من وكالة ريتش، والذي يغطي كل البلديات البالغ عددها 

المنطقة  التحليل على مستوى  101 بلدية، وهو ما يختلف عن 
تعريًفا  يقدم  الذي  األمر  السابقة،  السنوات  يف  )المحافظة( 

السكانية  الفئات  بين  اإلنسانية  االحتياجات  يغطي  تعمًقا  أكثر 

المتضررة.  وتظل الفئات السكانية المتضررة المشمولة بالتحليل 

والمهاجرين،  النازحين،  وغير  والعائدين،  داخلًيا،  النازحين  من 

األرقام  من  النازحين  غير  الليبيين  أرقام  وُتسَتَمد  والالجئين. 

تتبع  مصفوفة  من   36 الجولة  وفَّرت  وقد  المتوقعة.  السكانية 

التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أرقاًما أساسية للنازحين  النزوح 

الالجئين  السكان  أرقام  وُتسَتَمد  والمهاجرين.  والعائدين،  داخلًيا، 

السامية  المتحدة  األمم  لمفوضية  التابع  الالجئين  سجل  من 

لشؤون الالجئين. 

العامة  اللمحة  تحليل  يف  المستخدمان  الرئيسيان  المصدران 

متعددة  االحتياجات  تقييم  هما  اإلنسانية  االحتياجات  عن 

والمهاجرين  والعائدين  النزوح  لعام 2021 وتقارير  القطاعات 

االحتياجات  تقييم  تبنى  النزوح.  تتبع  بمصفوفة  الخاصة 

وهما  متوازيين،  بيانات  جمع  مساري  القطاعات  متعددة 

المسار  ركَّز  االهتمام.  محل  السكانية  الفئات  حسب  مختلفان 

وقد  النازحين(،  وغير  والعائدين  )النازحين  الليبيين  على  األول 

منفصلة لتقييم  منهجية  واسُتخدمت  يف 45 بلدية.  أُجري 

واحتياجاتهم  تجاربهم  عن  والالجئين، للتعبير  حالة المهاجرين 

غير  والالجئين  أن المهاجرين  وبما  بطبيعتها وتحليلها.  المختلفة 

يف  بل يتجمعون عادًة  البلد،  أنحاء  جميع  يف  بالتساوي  موزعين 

المناطق الحضرية، فقد تم اختيار 11 منطقة وفًقا لمعايير محددة 

والالجئين، وكذلك  السكان المهاجرين  مسبًقا فيما يتعلق بتركُّز 

بناًء على خطورة االحتياجات.

تتوىل مصفوفة تتبع النزوح المعنية برصد التدفق وتتبع الحركة، 

والتي ُتجرى كل شهرين، جمع البيانات المتعلقة بتحركات السكان 

وتحليلها، بما يف ذلك المؤشرات الرئيسية التي تهدف إىل اإللمام 

بوضع األسر النازحة، والنازحين داخلًيا العائدين، والمهاجرين. ويف 

المباشر  الرصد  طريق  عن  التدفق  رصد  بيانات  جمع  يتم  حين 

يف 43 نقطة رصد على طول طرق الهجرة الرئيسية، وعن طريق 

المهاجرين، يجري  لوجه مع  ُتجرى وجًها  التي  الفردية  المقابالت 

المحلي من خالل  والمجتمع  البلدية  على مستوى  التنقل  تتبع 

إجراء مقابالت مع المعلم الرئيسي يف جميع أنحاء ليبيا. وأُجريت 

الوضع  كبير يف  تدهور  بوقوع  أفادت  مواقع  إضافية يف  تحليالت 

اإلنساين، أو بالنسبة لفئات سكانية معينة، مثل الهجرة العابرة عبر 

طريق وسط البحر األبيض المتوسط.

هناك  كانت  لها،  المصاحبة  والقيود  كوفيد-19  جائحة  بسبب 

قيود على مصادر البيانات لالسترشاد بها يف حساب المحتاجين. 

ونظًرا لعدم وجود تقييمات قطاعية عديدة أو متعمقة، اعتمدت 

متعددة  االحتياجات  تقييم  على  كبيًرا  اعتماًدا  كثيرة  قطاعات 

التحليل  يف  بها  لالسترشاد  النزوح  تتبع  ومصفوفة  القطاعات 

العيش  وسبل  للغذاء  المحتاجين  مساعدة  وتشتمل  القطاعي. 

على مؤشرين: مؤشر األمن الغذايئ، والنسبة المئوية لألسر التي 

الماضية.  شهًرا  عشر  االثني  خالل  الزراعية  األنشطة  عن  تخلت 

ويستند حساب مؤشر األمن الغذايئ إىل النهج الموحد لإلبالغ عن 

والذي  العالمي،  األغذية  لبرنامج  التابع  الغذايئ  األمن  مؤشرات 

يجمع بين مجموعة من مؤشرات األمن الغذايئ )يف هذه الحالة 

معدل االستهالك الغذايئ، واستراتيجية التكيف مع سبل العيش، 

وحصة اإلنفاق الغذايئ( يف مؤشر ُموِجز يمثل الوضع العام لألمن 

الغذايئ للسكان. وُتسَتَمد نسبة األسر التي تفتقر إىل األمن الغذايئ 

من مؤشر األمن الغذايئ.

كان التحليل العام مدعوًما بنظام تحليل هشاشة األوضاع ورسم 

العالمي،  األغذية  لبرنامج  التابع  المحمول  الهاتف  عبر  خرائطها 

أن  رغم  والزراعة،  الغذايئ  لألمن  المخصصة  األخرى  والتقييمات 

معظمها يركز على مناطق جغرافية محددة و/ أو فئات سكانية 

محددة. وبالنسبة إىل قطاعات أخرى، ساهمت مراقبة األمراض، 

والرصد المنتظم لألسواق، فضالً عن رسم خرائط الخدمات ورصد 

بتقييمات  ذلك  واكتمل  المحتاجين.  عدد  حساب  يف  االستجابة، 

النطاق قدمت تحليالً يف مجموعة من  أخرى مخصصة وصغيرة 

المواضيع الشاملة لعدة قطاعات، مثل النوع االجتماعي، والتنقل/ 
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الوصول، والحماية، والتي ركَّز العديد منها على تأثير كوفيد-19 يف 

جميع أنحاء ليبيا. ورغم محدودية النطاق عموًما )جغرافًيا، ومن 

حيث الفئات السكانية، وما إىل ذلك(، دعمت هذه التدابير تثليث 

تحليل  إجراء  منها، وساهمت يف  والتحقق  األخرى  التقييم  نتائج 

مشترك أكبر بين القطاعات لمواطن الضعف واالحتياجات. 

التي  للقيود  نتيجة  إحصائًيا  تمثيلية  عينة  إىل  النتائج  تستند  لم 

جائحة  بسبب  سيما  وال  التقييمات،  إجراء  يف  الشركاء  واجهها 

كوفيد-19. وقد أثَّرت التقييمات التي أُجريت باستخدام منهجيات 

عن بُعد، مثل المقابالت عبر الهاتف، واالستطالعات اإللكترونية، 

الطرق  الجماعية على واتساب، وما إىل ذلك، على  والمناقشات 

التي تم بها تحديد المجيبين، ويف بعض الحاالت، تطلبت تقليص 

المعلومات.  جمع  منصات  مختلف  مع  للتكيف  التقييم  نطاق 

مع  التكيف  منهجية  يف  التغييرات  أدت  الحاالت،  بعض  ويف 

تدابير كوفيد-19 الوقائية إىل الحد من مدى إمكانية إجراء تحليل 

يف  التفصيل  من  بمزيد  التحديات  هذه  مناقشة  وتجري  طوالين. 

مالحق المنهجية.

ينصب التركيز، بالنسبة إىل الليبيين غير النازحين، على الليبيين 

السابق،  بالنزاع  تأثرت  التي  المناطق  يف  النزاع  من  المتضررين 

المتفجرة، وتلك  الناجم عن األلغام واألجهزة  التلوث  بما يف ذلك 

المناطق التي تستضيف أعداًدا كبيرة من النازحين داخلًيا حيث 

إىل  وبالنسبة  األساسية.  والخدمات  المأوى  على  الضغط  يزداد 

العائدين، ينصب التركيز على مناطق العودة، وأثر النزاع يف تلك 

على  المتفجرة،  واألجهزة  األلغام  وجود  ذلك  يف  بما  المناطق، 

جرى  الجغرافية،  الناحية  ومن  األساسية.  والخدمات  المأوى 

جمع البيانات على مستوى البلدية من خالل جمع البيانات على 

مستوى األسر والمعلم الرئيسي، ويشمل ذلك إجراء تحليل على 

مستوى البلدية. 

لجنة اإلنقاذ الدولية/ليبيا
الفريق الطبي للجنة اإلنقاذ الدولية يدعم محتاًجا يف نقطة إنزال
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 1.4 
األوضاع اإلنسانية وخطورة االحتياجات

يف عام 2022، ال يزال هناك 803,000 شخص بحاجة إىل شكل 

من أشكال المساعدة اإلنسانية المستهدفة، ويشمل ذلك 24 يف 

المائة من النساء، و30 يف المائة من األطفال. وتوضح نتائج هذا 

العام أيًضا أنه لم تسجل أي مجموعة سكانية يف نهاية المستوى 

الشديد للغاية من مقياس الخطورة )5 - كارثية(17. ويمثل عدد 

 36 بنسبة  إجمالًيا  انخفاًضا  اإلنسانية  المساعدة  إىل  المحتاجين 

انخفاض  على  الضوء  وُيسلط   ،2021 بعام  مقارنًة  المائة  يف 

االحتياجات بسبب انتهاء األعمال العدائية والتحسينات العامة يف 

إمكانية الوصول والتنقل عبر البلد. 

اإلنسانية، حيث  األوضاع  عاًما يف  أن هناك تحسًنا  الواضح  ومن 

التي تمتلك الوسائل الالزمة للعودة إىل  الفئات السكانية  تواجه 

أمنية  أو  سياسية  حواجز  حياتها  بناء  وإعادة  األصلية  منطقتها 

محدودة، غير أن اتجاه حاالت العودة آخذ يف التباطؤ ألن النازحين 

بينها  من  العودة،  أمام  انتظاًما  أكثر  عوائق  يواجهون  يزالون  ال 

األمن الشخصي والتماسك االجتماعي، ومن يتعين إيجاد حلول 

إىل  وباإلضافة  الوطنية.  السلطات  مع  للتخطيط  وفًقا  لهم  دائمة 

ذلك، ال تزال الحالة السيئة للبنية التحتية األساسية وتأثير جائحة 

كوفيد-19 يشكالن تحديات لليبيين وغير الليبيين.

سجلت البلديات الثماين التالية أعلى درجات الخطورة يف المتوسط: 

أوباري ودرنة وجالو وغات والبيضاء وبني وليد ورقدالين وتازربو. 

واألجهزة  األلغام  وجود  ذلك  بما يف  ذلك،  إىل  عوامل  عدة  وأدت 

إىل  والحاجة  المعدية،  األمراض  انتشار  وتزايد  درنة،  المتفجرة يف 

الرعاية الطبية مقترنة باألمن الغذايئ يف رقدالين وتازربو وأوباري 

نحو  فإن  المحتاجين،  حساب  إىل  واستناًدا  وليد.  وبني  وغات 

35,000 شخص تم تصنيفهم يف نهاية المستوى الشديد للغاية 
تم  للغاية( قد  الرابع - شديدة  )المستوى  الخطورة  من مقياس 

وباإلضافة  الغذايئ.  األمن  إىل  يفتقرون  أنهم  أيًضا على  تحديدهم 

إىل ذلك، أبلغت أربع بلديات عن مشكالت تتعلق بالوقت الالزم 

للوصول إىل أقرب مرفق صحي، حيث أفاد 50 يف المائة من األسر 

سفر  ساعة  من  أكثر  إىل  تحتاج  أنها  غريان  يف  تقييمها  تم  التي 

المائة من  16 يف  أقرب مرفق صحي، وتليها نسبة  للوصول إىل 

األسر يف الشرقية، ونسبة 13 يف المائة يف أبو سليم، ونسبة 11 يف 

المائة يف سلوق18، وأبلغوا جميًعا عن استغراقهم ساعة على األقل 

من أجل الوصول إىل مرفق صحي. ويف حين أن هذا األمر يحتاج 

إىل معالجة من خالل مبادرات التنمية، فإن العاملين يف المجال 

اإلنساين يجدون أنفسهم يف موضع تقديم الدعم األساسي. 

األشخاص  من  مئوية  نسبة  أعلى  تشهد  بأنها  درنة  تحديد  تم 

مقياس  من  للغاية  الشديد  المستوى  نهاية  يف  المسجلين 

الخطورة، مع 21 يف المائة من السكان تم تصنيفهم بالمستوى 

الرابع )شديدة للغاية(. وقد تم تحديد أكثر من 33,000 شخص، 

معظمهم من غير النازحين والعائدين، على أنهم من المحتاجين 

وثاين  أحيائهم.  يف  المتفجرات  مخاطر  وجود  عن  اإلبالغ  بسبب 

أعلى بلدية مسجلة يف نهاية المستوى الشديد للغاية من مقياس 

شخص   26,000 من  أكثر  ُيصنَّف  حيث  أوباري،  هي  الخطورة 

انعدام  من  يعانون   14,000 من  أكثر  منهم  الرابع،  بالمستوى 

األمن الغذايئ.

األوضاع اإلنسانية القائمة على الصحة 
الجسدية والنفسية

استمرت  فقد  ليبيا،  يف  قائمة  اإلنسان  حقوق  شواغل  ظلت 

دون  اإلنسان  حقوق  وقانون  الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات 

إفالت يذكر من العقاب، حيث أفادت التقارير بأن أفراد الجماعات 

المسلحة والميلشيات وقوات األمن ينفذون عمليات قتل خارج 

نطاق القضاء، باإلضافة إىل حاالت اختفاء قسري، وتعذيب، وعنف 

واالحتجاز  واالعتقال  االجتماعي،  النوع  على  قائم  وعنف  جنسي 

ن  التعسفيين. وقد ظهرت االنتهاكات القديمة إىل النور مع تحسُّ

الوضع األمني. وواصلت السلطات الليبية يف ترهونة، جنوب شرق 

طرابلس، الكشف عن المقابر الجماعية التي أصبحت اآلن موضع 

رعاية  تحت  الحقائق  تقصي  بعثة  تجريه  نطاًقا  أوسع  تحقيق 

مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. 

لضمان  الضعيفة  الملموسة  واإلجراءات  المؤسسية  الهياكل  إن 

وغيرها  بالنزاعات  المتصلة  واالنتهاكات  اإلساءة  عن  المساءلة 

تهيئة  إىل  الرامية  الجهود  تقوِّض  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من 
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للمهاجرين  التعسفي  االحتجاز  السلطات  وتواصل  حماية.  بيئة 

بالتعرض  يخاطرون  الذين  اللجوء  وملتمسي  والالجئين 

مراكز  يف  القسري  والعمل  الجنسي  والعنف  واالبتزاز  للضرب 

الجماعات  أيدي  على  وكذلك  للدولة،  اسمًيا  التابعة  االحتجاز 

المسلحة والمهربين. 

يرتبط عدم اإلبالغ الكايف عن العنف الجنسي والعنف القائم على 

النوع االجتماعي، يف سياق عام من التقلبات، بعدة عوامل مثل 

الخوف من األعمال االنتقامية، والوصم على نطاق واسع، والتمييز 

المترسخ القائم على النوع االجتماعي، بما يف ذلك يف التشريعات 

القانونية  الحماية  إىل  واالفتقار  الثقافية،  والممارسات  الوطنية 

المتخصصة  الحكومية  الخدمات  يف  نقص  وهناك  للناجين. 

للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي، فضالً عن الموارد 

اإلنسانية،  االستجابة  فإن  وبالتايل،  والتمويل.   المؤهلة  البشرية 

التي تعوقها قيود الوصول، كثيًرا ما تقتصر على توفير الخدمات 

األساسية وإدارة الحاالت لالستجابة لالحتياجات الفورية للناجين 

من العنف القائم على النوع االجتماعي يف المناطق ذات األولوية 

مثل طرابلس وبنغازي ومرزق وسبها والزاوية ومصراتة وسرت. 

تؤثر  االقتصادية  االجتماعية  وآثارها  كوفيد-19  جائحة  تزال  وال 

على سبل عيش الفئات السكانية المتضررة كما تشهد على ذلك 

األسر التي تشير إىل الحواجز المالية بوصفها المعوِّقات الرئيسية 

المدرسة  ُتعد  بالمدارس.  أطفالهم  التحاق  ضمان  تعترض  التي 

النفسي  الدعم  غرار  على  مختلفة،  لتوفير خدمات  منطلًقا  عادًة 

التكميلية،  واالجتماعي، وأنشطة االستجمام، والتغذية المدرسية 

انقطع كل ذلك خالل حاالت  بالصحة، حيث  المتعلقة  والرسائل 

إغالق المدارس.  وقد أدت زيادة الضغط االقتصادي على األسر 

واالقتصادية  االجتماعية  واآلثار  الطويلة  العزل  فترات  بسبب 

على  الليبية  األسر  من  فقط  قليل  عدد  إجبار  إىل  لكوفيد-19 

مطالبة أطفالها بالتخلي عن المدرسة للمساعدة يف إعالة األسرة، 

حيث أبقى 2 يف المائة من األسر أطفالها يف المنازل دون الذهاب 

المدارس  العمل19. وأثَّرت عمليات إغالق  المدرسة من أجل  إىل 

أيًضا على األطفال الذين يواجهون اضطرابات يف التعلم واألطفال 

األصغر سًنا الذين يواجهون صعوبات أكبر يف الوصول إىل طرائق 

تعليم بديلة. 

لقد أصبحت فرص العمل أكثر صعوبة، وأثَّر هذا بشكل غير مباشر 

ل  وتحمُّ الغذاء  شراء  على  األسر  قدرة  حيث  من  األطفال  على 

السكان  يزال بعض  المدرسية. وال  الرسوم  الدواء ودفع  تكاليف 

المهاجرين والالجئين، يعتمدون على المساعدة  المتضررين، أي 

اإلنسانية يف معظم احتياجاتهم.  ويعاين حوايل 19 يف المائة من 

أعلى  وجود  مع  الغذايئ  األمن  انعدام  من  والالجئين  المهاجرين 

أعداد يف مرزق وطرابلس وسبها وبنغازي. وبما أن هؤالء السكان 

يعتمدون على العمل غير الرسمي، فإنهم ما زالوا يتأثرون سلًبا 

ل  تحمُّ يستطيعون  وال  لكوفيد-19  االقتصادية  االجتماعية  باآلثار 

تكلفة االحتياجات األساسية، بما يف ذلك الغذاء. 

التماس  على  األشخاص  من  أكبر  عدد  أُجبر   ،2021 عام  يف 

الشخصية  الحماية  معدات  شراء  أو  الخاصة  الصحية  الرعاية 

األسر  ميزانيات  من  موارد  تحويل  إىل  أدى  مما  بهم،  الخاصة 

العديد  بين  الطويلة  المسافات  أثَّرت  وقد  بالفعل.  المثقلة 

وغياب  العاملة،  الصحية  والمراكز  المحلية  المجتمعات  من 

المرضى  آالف  على  المتخصصة  الصحية  الخدمات  من  العديد 

الوقت  يف  للبقاء  الضروري  الطبي  العالج  يلتمسون  الذين 

الضيق  حاالت  يف  واضحة  كبيرة  زيادة  وتوجد  المناسب. 

جائحة  خالل  والوحدة  النفسية  والصحة  االجتماعي   النفسي 

يف  العاملين  الصحية  الرعاية  موظفي  لدى  سيما  ال  كوفيد-19، 

التعرض  لخطر  خاص  بشكل  يتعرضون  والذين  العزل،  مراكز 

لصعوبات الصحة النفسية. 

األوضاع اإلنسانية القائمة على الظروف 
المعيشية

بين  كامنة  إرادة  هناك  فإن  الهيكلية،  الصعوبات  استمرار  رغم 

عدد  تزايد  من  يتضح  كما  ديارهم،  إىل  للعودة  الليبيين  السكان 

من  باإلخالء  المحدقة  التهديدات  ومع  ذلك،  ورغم  العائدين. 

يذكر  خيار  تضرًرا  األكثر  للنازحين  ُيترك  ال  العشوائية،  التجمعات 

سوى العودة إىل مسقط رأسهم دون دعم مناسب. واستناًدا إىل 

للهجرة،  الدولية  المنظمة  أجرته  للعائدين  مواقع  لسبعة  تقييم 

الشواغل  العائدون  يواجهها  التي  الحواجز  أهم  بعض  تشمل 

تقدم  إحراز  ورغم  المتفجرة20.  واألجهزة  األلغام  بوجود  المتعلقة 

من  أسر  أبلغت  األلغام،  إزالة  مجال  يف   2021 عام  خالل  جيد 

واألجهزة  باأللغام  حيها  تلوث  عن  االستطالع  شملها  منطقة   19
طرابلس  يف  النزاع  من  المتضررة  البلديات  واحتلت  المتفجرة، 

وتشكل  األعلى.21  المرتبة  الغريب  والجبل  ودرنة  والكفرة  وسرت 

سيما  ال  رئيسًيا،  عائًقا  أيًضا  المتضررة  التحتية  والبنية  المنازل 

الحالة التي طال أمدها للنازحين داخلًيا من تاورغاء، التي عانت 
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من أضرار جسيمة خالل العقد الماضي، حيث إن أكثر من نصف 

المنازل إما تم تدميره أو لحقت به أضرار جسيمة. 

المدفوعة بعوامل ضاغطة مثل عمليات  العودة،  تساهم حاالت 

اإليجار، يف عيش  أو سداد  إيجاد عمل  القدرة على  اإلخالء وعدم 

العائدين يف مساكن متدنية المستوى تكون إما متضررة أو بحاجة 

باأللغام  إىل إعادة تأهيل، فضالً عن العيش يف مجتمعات ملوثة 

االقتصادي  العبء  العائدين  معظم  ويرافق  المتفجرة.  واألجهزة 

إىل  الحاجة  إىل  ويشيرون  وإصالحها،  المساكن  نقل  يف  المتمثل 

الكثيرين  ألن  األولوية،  سبيل  على  جديدة  أساسية  منزلية  مواد 

بالنسبة ألولئك  وأما  التي فقدوها.  تلك  استبدال  ال يستطيعون 

الذين ال يستطيعون العودة إىل ديارهم، أفاد حوايل 80 يف المائة 

أن دفع تكاليف سكنهم الحايل يؤدي إىل استنزاف ميزانية األسرة. 

الكهرباء  وخدمات  الصحي  والصرف  المياه  إمداد  مرافق  تزال  ال 

العدائية  األعمال  عن  الناجمة  التحتية  البنية  أضرار  بسبب  تتأثر 

التي  للخدمات  والصيانة  التشغيل  عمليات  وتوقف  السابقة 

على  عالوة  المتكررة،  الكهربايئ  التيار  وانقطاعات  الدولة  تديرها 

الهجمات التي تستهدف بعض المنشآت. وقد نجم عن الهجمات 

المتكررة على النهر الصناعي خروج 190 بئًرا من الخدمة )الكفرة، 

البنية  هذه  على  بشدة  أثر  ما  وهو  والسرير-تازربو(،  والحساونة، 

بالمائة   45 يتصل  الصحي،  الصرف  قطاع  يف  الحيوية.  التحتية 

العامة، يف حين تتصل  بالشبكة  والمؤسسات  المنازل  فقط من 

أن تتسبب يف  والتي يمكن  التصريف،  المتبقية بمجاري  النسبة 

تلوُّث خزانات المياه الجوفية. ويتفاقم الموقف بشكل أكبر بسبب 

المؤقت يف  التوقف  إىل  تؤدي  التي  المتكررة  الكهرباء  انقطاعات 

خدمات اإلمداد بالمياه والصرف الصحي. 

الحصول على  فإن  القطاعات،  متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا 

النقد حاجة مستمرة لجميع الفئات السكانية حيث يواجه 28 يف 

المصارف.  من  األموال  سحب  يف  صعوبات  الليبيين  من  المائة 

وأفاد نحو 21 يف المائة من المهاجرين والالجئين، و25 يف المائة 

من الليبيين عن صعوبات يف الوصول إىل األسواق. وأثَّر الوصول 

مقابل  والالجئين  المهاجرين  من  المائة  يف   44 على  النقد  إىل 

الالجئين  من  المائة  يف   64 وأفاد  النازحين.  لغير  المائة  يف   41
الليبيين عن ارتفاع األسعار. ويف  والمهاجرين و50 يف المائة من 

األمن  انعدام  عن  الليبيين  من  المائة  يف   1 سوى  يبلغ  لم  حين 

فيما يتعلق بالذهاب إىل األسواق والتنقل داخلها، تزداد المشكلة 

حدة يف أوساط المهاجرين والالجئين، حيث أبلغ 9 يف المائة منهم 

المهاجرين من  المائة من  12 يف  وأبلغ  األمن،  انعدام  إجماالً عن 

غرب ووسط أفريقيا عن شواغل. 

غير  من  المائة  يف   88 أن  تبين  اإلحصاءات  أن  من  الرغم  على 

الليبيين و82 يف المائة من الليبيين يعملون، تجدر اإلشارة إىل أن 

حصة المهاجرين والالجئين الذين لديهم مصدر دخل يمكن التنبؤ 

به )من وظيفة دائمة( ال تتجاوز 46 يف المائة، حيث أبلغ 69 يف 

المائة من المهاجرين الذين أجريت معهم مقابالت عن صعوبات 

الدائمة  العمالة  من  المائة  يف   83 مقابل  عمل،  على  العثور  يف 

العمل  وترتيبات  المؤقت  العمل  ويشيع  الليبيين.  السكان  بين 

اليومي بين المهاجرين والالجئين، حيث يعمل 55 يف المائة منهم 

يف وظائف غير مستقرة مقابل 17 يف المائة بين السكان الليبيين. 

وتتفاقم عدم إمكانية التنبؤ بالدخل بين غير الليبيين بسبب عمل 

معظمهم يف وظائف غير رسمية ومؤقتة، حيث إن 38 يف المائة 

منهم يعملون يف قطاع البناء دون الحصول على برامج الحماية 

االجتماعية المساهمة وغير المساهمة. 

التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- النزاعات،  أثَّرت أعقاب  وقد 

سلبًيا  تأثيًرا  بالفعل،  المنهك  االقتصادي  الوضع  وتدهور   ،19
والالجئين.  والمهاجرين  الليبيين  من  العديد  عيش  سبل  على 

شخص   511,000 على  يزيد  ما  أن  إىل  التقديرات  أشارت 

الرغم من االنخفاض العام يف  يفتقرون إىل األمن الغذايئ. وعلى 

عدد المحتاجين إىل المساعدة اعتباًرا من عام 2021، فقد ازداد 

يف   15 بنسبة  غذائية  مساعدات  إىل  المحتاجين  الالجئين  عدد 

المائة، ما يلقي الضوء على مواطن ضعفهم يف ظل استمرارهم 

من  فئة  النازحة  األسر  تزال  وال  السلبية.  التكيف  آليات  تبني  يف 

الفئات المتضررة، حيث يعاين 25 يف المائة منها من انعدام األمن 

الذين يعانون  النازحين داخلًيا  52,000 من  الغذايئ؛ من إجمايل 

 ،)17,000( بنغازي  من  ومعظمهم  الغذايئ،  األمن  انعدام  من 

ويليها المرقب )5,000(22.  

يعاين قطاع الصحة يف ليبيا من الهشاشة والتشرذم، مع ضعف 

بصورة  توزيعها  وعدم  الصحة  مجال  يف  العاملة  القوة  تدريب 

متساوية على أنحاء البالد. وال يوجد سوى مرفقين للرعاية الصحية 

النفسية  الداخليين وخدمات محدودة للصحة  النفسية للمرضى 

المزمن  النقص  حاالت  وتمثل  المحلي.  المجتمع  مستوى  على 

لألدوية والمعدات واإلمدادات، وقلة منشآت الصحة العامة حزمة 

قياسية من خدمات الرعاية الصحية األساسية. وأفادت تقارير يف 

عام 2021 بأن ما يصل إىل 90 بالمائة من مراكز الرعاية الصحية 
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الثلث  أن  حين  يف  المناطق،  بعض  يف  مغلقة  تزال  ال  األساسية 

يعمل:  ال  وشرقها  ليبيا  جنوب  يف  الصحية  المنشآت  جميع  من 

المرافق  من  الشرق  يف  بالمائة  و47  الجنوب  يف  بالمائة   73
اإلمدادات  نقص  إىل  األول  المقام  يف  ذلك  ويرجع  جزئًيا،  تعمل 

الطبية ونقص الموارد البشرية. ومن بين إجمايل المنشآت التي 

المنشآت  )80( من  بالمائة   37 فإن   ،2021 عام  تقييمها يف  تم 

الصحية أفادت بتعرضها إىل بعض الضرر المادي. ويشهد وصول 

النازحين داخلًيا والمهاجرين إىل الرعاية الصحية عوائق تتمثل يف 

التكلف، والمخاوف من اإلصابة بكوفيد-19 يف المنشآت الصحية، 

عالوة على االفتقار إىل الوثائق وانعدام الثقة يف النظام.

وكان بدء جهود التطعيم ضد كوفيد-19 محفوًفا بالمشكالت التي 

نجم عنها إبطاء حملة التطعيم الشاملة. وتوصلت المقابالت التي 

أُجريت مع المهاجرين والنازحين داخلًيا والمجتمعات المستضيفة 

يف ليبيا عن طريق مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية 

المقابالت  معهم  أُجريت  الذين  من  بالمائة   86 أن  إىل  للهجرة 

يفضلون الحصول على اللقاح. 

األوضاع اإلنسانية القائمة على آليات التكيف
وفًقا لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات لعام 2021، استخدم 

الذين شملهم االستطالع استراتيجية  الليبيين  المائة من  26 يف 
عن  منهم  المائة  يف   37 وأفاد  طارئة،  عيش  سبل  مع  تكيف 

عن  منهم  المائة  يف   13 وأفاد  األزمات،  لمواجهة  استراتيجية 

استراتيجية للتعامل مع الضغط، يف حين أفاد 24 يف المائة منهم 

بأنهم ال يحتاجون إىل آلية تكيف.  وحسب التوزيع الجغرايف، أفاد 

74 يف المائة من األسر يف الجنوب عن استخدامها الستراتيجيات 
التكيف، يليها 69 يف المائة يف الشرق، و58 يف المائة يف الغرب. 

المدخرات،  إنفاق  استخداًما  األكثر  االستراتيجيات  وشملت 

غير  أصول  وبيع  إضافية،  وظيفة  يف  والعمل  األموال،  واقتراض 

منتجة، وتقليل نفقات المواد غير الغذائية، وتقليل نفقات الصحة. 

وأفاد حوايل 53 يف المائة من األسر بأنها غير قادرة على تغطية 

أعلى  هي  الصحية  النفقات  كانت  حيث  مالًيا،  احتياجاتها  جميع 

االحتياجات غير الُملباة بنسبة 28 يف المائة، يليها الغذاء بنسبة 26 

يف المائة، والتعليم بنسبة 19 يف المائة. ومن بين البلديات الخمس 

أو  شديدة  تكيف  استراتيجيات  األسر  استخدمت  حيث  األوىل 

شديدة للغاية كان أربعة منها يف الجنوب )القرضة والغريفة وبنت 

بية وأوباري( وواحدة يف الشرق، سلوق. من بين الفئات السكانية 

الليبية، كان من المرجح استخدام العائدون استراتيجيات التكيف 

مع الطوارئ أو األزمات أكثر من الفئات األخرى.

من  المائة  يف   49 أن  وجد  والالجئين،  للمهاجرين  بالنسبة 

أو  الطوارئ  مع  التكيف  استراتيجيات  استخدموا  المجيبين 

بنغازي.  يف  المائة  يف   80 نحو  المجيبين  من  وكان  األزمات23، 

أكثر  أو أزمات  النساء استراتيجية طوارئ  وكانت احتمالية تبني 

المائة من المجيبين  47 يف  المائة، مقارنًة بنسبة  58 يف  بنسبة 

الوفورات  استخداًما  األكثر  االستراتيجيات  وشملت  الذكور. 

الخدمات  على  اإلنفاق  وتقليل  األموال،  واقتراض  اإلنفاق،  يف 

إفادة  وكانت  التسول.  أو  إضافية  والعمل يف وظيفة  )الصحية(، 

تخفيض  أو  المدخرات  بإنفاق  األفارقة  والالجئين  المهاجرين 

أولئك  إفادة  كانت  حين  احتماالً، يف  أكثر  الخدمات  على  اإلنفاق 

من الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإنفاق مدخراتهم أو اقتراض 

األموال أكثر احتماالً. 

تكيف  استراتيجيات  المستضعفة  األسر  من  العديد  أيًضا  تبنى 

المائة  يف   62 تبنى  حيث  الغذاء،  استهالك  على  للحفاظ  سلبية 

النازحين  الليبيين غير  المائة من  النازحين و59 يف  الليبيين  من 

استراتيجية تكيف واحدة أو أكثر. وكانت النسبة األكبر من نصيب 

استراتيجيات  تبني  حيث  من  المائة  يف   66 بنسبة  العائدين 

تكيف مع األزمات أو الطوارئ. وشملت أكثر االستراتيجيات تبنًيا 

شراء غذاء أقل تكلفة، أو تقليل عدد أو حجم الوجبات، أو تقليل 

استهالك البالغين للغذاء وإعطاء األولوية لألطفال بدالً عن ذلك. 

وكان تبني استراتيجيات التكيف السلبية المتعلقة بالغذاء أعلى 

إىل  وبالنسبة  النازحة،  غير  باألسر  مقارنًة  النازحة  لألسر  بالنسبة 

األسر التي تعولها إناث مقارنًة باألسر التي يعولها رجال، يف حين 

الجنوبية يف  المناطق  يف  أعلى  الطوارئ  استراتيجيات  تبني  كان 

جميع الفئات السكانية.

بالنسبة إىل المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء، زاد االعتماد 

يف  أو  األزمات  يف  العيش  سبل  مع  التكيف  استراتيجيات  على 

حاالت الطوارئ، مثل تقليل اإلنفاق األساسي على الرعاية الصحية 

أو التعليم، أو مزاولة العمل يف وظائف أو أنشطة عالية الخطورة 

أيار/مايو  بشهر  مقارنًة  الغذاء  استهالك  تحديات  من  للتخفيف 

202024. وقد يشير ذلك إىل أن بعض المهاجرين يساهمون أكثر 

يف تقويض قدرتهم على التعامل مع الصدمات المستقبلية، ما 

من  ثالثة  وأفاد  الغذايئ.  األمن  النعدام  تعرضهم  قابلية  من  يزيد 

كل أربعة مهاجرين بتأثر دخلهم سلًبا منذ بداية الجائحة، ال سيما 

بين العمال الذين يتقاضون أجًرا يومًيا الذين كان من المرجح أن 

يلجؤوا إىل استراتيجيات تكيف أكثر خطورة، فضالً عن المهاجرين 

الموجودين يف ليبيا منذ أقل من عام. وكان المهاجرون الذين تقل 
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30 عاًما هم األكثر عرضة الستخدام استراتيجيات  أعمارهم عن 

التكيف السلبية.

على الرغم من أن الزراعة أسهمت بأقل من 3 يف المائة من الناتج 

المحلي اإلجمايل يف عام 2011، وهو العام األخير الذي تتوفر عنه 

بيانات شاملة، فإن أكثر من ُخمس السكان يعملون يف األنشطة 

األسر.  الستهالك  حصريًا  المحاصيل  ينتجون  ما  وغالًبا  الزراعية، 

الزراعة بشكل  الغذاء وقطاع  إنتاج  التي تعمل يف  وتخلَّت األسر 

وباإلضافة  األوضاع.  تدهور  بسبب  الزراعية  األنشطة  عن  متزايد 

الفيضانات  مثل  القاسي  المناخ  ظواهر  أيًضا  أثَّرت  ذلك،  إىل 

والجفاف واآلفات واألمراض على إنتاج الغذاء، ما أدى إىل تقليل 

توافره. وأفاد نحو 10 يف المائة من األسر بمزاولة أنشطة زراعية، 

األنشطة  األسر هذه  تلك  المائة من  38 يف  نسبة  بينما خفَّضت 

بين  ومن  الماضية.  شهًرا  عشر  االثني  خالل  عنها  تخلَّت  أو 

األصول  فقدان  كان  عنها،  تخلَّت  أو  الزراعة  خفَّضت  التي  األسر 

اإلنتاجية من أكثر األسباب الُمبلَّغ عنها )46 يف المائة( إىل جانب 

البلديات  وكانت  المائة(.  يف   26( التنقل  على  المفروضة  القيود 

الزراعية  األنشطة  بأنها خفَّضت  األسر  فيها  أفادت  التي  الخمسة 

والشرقية  غات،  رئيسي:  بشكل  الجنوب  يف  تقع  عنها  تخلَّت  أو 

الغرب: غريان  وأوباري، وواحدة يف  )أوباري(،  بية  )مرزق(، وبنت 

)الجبل الغريب(. 

تشير الزيادة المستمرة يف عدد العائدين تلقائًيا يف ليبيا إىل رغبة 

تواجدت  الماضي.  النزاع  من  التعايف  على  وقدراتهم  األشخاص 

معظم حاالت العودة يف بنغازي وطرابلس والجفارة25. ومع ذلك، 

أثَّرت عدة عمليات إغالق لتجمعات عشوائية جماعية للنازحين 

داخلًيا طوال عام 2021، ال سيما يف طرابلس، وتزايد عدد عمليات 

اإلخالء القسري على العديد من األسر النازحة المستضعفة. ويف 

للنازحين  العشوايئ  التجمع  إغالق  أدى   ،2021 نيسان/أبريل 

استضافت  التي  )طرابلس(  جنزور  يف  البحرية  األكاديمية  يف 

األمن  وانعدام  اليقين  تاورغاء إىل عدم  500 أسرة من  أكثر من 

فيما يتعلق باحتياجات اإلسكان وسبل العيش. ووجدت عملية 

لالجئين  النرويجي  المجلس  قبل  من  العودة  بعد  أُجريت  رصد 

أسرة   212 عددها  البالغ  األسر  من  المائة  يف   39 أن   )NRC(

التي أجريت معها مقابالت ذكرت أنها عادت إىل تاورغاء بصورة 

دائمة، يف حين حاول آخرون العثور على سكن يف أماكن أخرى 

األسر  من  المائة  يف   48 نحو  وذكر  أصدقائهم26.  أو  أقاربهم  مع 

إىل  االفتقار  ويؤدي  اإليجار.  لدفع  الكافية  الموارد  تملك  ال  أنها 

إىل عدم  باإلضافة  المنازل  وتدمير  تاورغاء  المتاحة يف  الخدمات 

خلق  إىل  الحكومة  تقودها  البناء  إلعادة  واضحة  خطط  وجود 

حواجز إضافية أمام العودة.

إعادة التوطين واإلجالء اإلنساين متاحان لعدد قليل من الالجئين 

يف  طويلة  مدة  المستفيدة  القلة  استغراق  أدى  اللجوء.  وطالبي 

إكمال تلك العمليات إىل عدم تلبية االحتياجات األساسية، وشكّلت 

زيادة التعرض النتهاكات حقوق اإلنسان عوامل جذب تدفع الناس 

لمحاولة عبور البحر األبيض المتوسط.  ويتم ذلك عبر مسارات 

شبكات  من  وبتسهيالت  عالمًيا  يكون  يكاد  بشكل  قانونية  غير 

إجرامية ما يعرض المهاجرين لخطر التهريب، واالتجار، واإلصابة، 

والوفاة، أو القبض عليهم واحتجازهم. ومنذ بداية عام 2021، لقي 

عبور  محاولة  أثناء  يف  ُفِقد  أو  حتفه،  األقل  على  1,100 شخص 
سليم  قانوين  وضع  إىل  االفتقار  عّرض  المتوسط.  األبيض  البحر 

إىل خطر  أكبر  بشكٍل  والالجئين  المهاجرين  الصلة  ذات  والوثائق 

القطاعات  متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا  واالستغالل.  االتجار 

والالجئين  المهاجرين  من  المائة  يف   64 بأن  أُفيد   ،2021 لعام 

يواجهون عقبات يف الحصول على الوثائق القانونية، حيث تمثلت 

المائة(؛  باإلجراءات )32 يف  اإللمام  الثالثة األوىل يف عدم  العوائق 

وعدم التمكن من الوصول إىل السلطات الليبية )13 يف المائة(، 

أعاق  ما  المائة(؛  يف   12( السفارات/القنصليات  إىل  والوصول 

قدرتهم على السفر، والحصول على شريحة للهاتف، أو الحصول 

على أجور. أدى إغالق المدارس أيًضا أو عدم التمكن من االلتحاق 

األنشطة  يف  القاصرين  النخراط  مهدت  أوضاع  خلق  إىل  بالتعليم 

المدرة للدخل كآلية تكيف للتعامل مع الموارد المالية المحدودة. 

آليات تكيف سلبية  النساء والفتيات لخطر االنخراط يف  تتعرض 

وصحتهن.  وكرامتهن،  وحقوقهن،  حرياتهن،  النتهاك  ُتعرضهن 

ونتيجة لعمليات إغالق الحدود بسبب كوفيد-19، وتعّطل التجارة، 

أسعار  وزيادة  التجول،  وحظر  التنقل  على  المفروضة  والقيود 

المواد الغذائية والسلع األساسية وانخفاض توافرها يف األسواق، 

للتمكن  تكيف سلبية  آليات  تبني  إىل  األسر  الكثير من  اضطرت 

من توفير الطعام، وهو ما أدى إىل تعريض الفتيات والنساء على 

وجه الخصوص إىل خطر االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي. 

التكيف  آليات  إحدى  العتبارها  المبكر  الزواج  حاالت  زادت  وقد 

والمهاجرين  داخلًيا  النازحين  مجتمعات  يف  وبخاصة  المالية، 

والالجئين، وتضمن توفير قدر من الحماية يف األوقات التي ينعدم 

فيها االستقرار.
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المجموعة 
السكانية

 حسب النوع االجتماعي 
النساء/ الرجال (%)

العدد باآلالفحسب العمر  
األطفال/البالغون/المسنون (%)

6 / 53 / 5041 / 50النازحون داخلًيا

6 / 53 / 5041 / 50العائدون

8 / 55 / 5137 / 49غير النازحين

0 / 90 / 8910 / 11المهاجرون

4 / 65 / 6431 / 36الالجئون

132

115

281

232 

43

الفئة 
األكثر تضرًرا

من بين المحتاجون
 هؤالء:

الحد األدىن

تخلق 
ضغوًطا

شديدة شديدة
للغاية

المواقععوامل مصاحبةكارثية

النازحون 
كوفيد-7019 آالف124 ألًفا81 ألًفا1320 ألًفاداخلًيا

الوصول إىل الخدمات

بنغازي
سرت

طرابلس

80 آالف107 آالف183 ألًفا354 ألًفا115 ألًفاالعائدون
كوفيد-19

مخاطر المتفجرات
الوصول إىل الخدمات

بنغازي
طرابلس

كوفيد-75019 ألًفا207 آالف2,400 ألف4,100 آالف281 ألًفاغير النازحين
تدهور الخدمات

الكفرة
بنغازي

المنطقة الجنوبية

0ألفان230 ألًفا366 ألًفا2320 ألًفاالمهاجرون

كوفيد-19
الوصول إىل الخدمات

 /)IHL( انتهاكات القانون اإلنساين الدويل
)HR( حقوق اإلنسان

مصراتة
طرابلس

40 آالف39 ألًفا4300 ألًفاالالجئون

كوفيد-19
الوصول إىل الخدمات

 /)IHL( الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات 
)HR( حقوق اإلنسان

طرابلس
الجفارة

الفئات األكثر تضرًرا
آالف األشخاص )ألف(

الفئات األكثر تضرًرا
آالف األشخاص )ألف(
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خطورة االحتياجات بين القطاعات ودوافع 
الخطورة

أدت التحسينات يف الوضع األمني واألوضاع اإلنسانية، باالقتران 

مع تخفيف القيود المفروضة على الحركة بسبب كوفيد-19، إىل 

ويف  ليبيا.  يف  الُمسجلين  داخلًيا  النازحين  عدد  إجمايل  انخفاض 

 ،2021 وحزيران/يونيو   2020 األول/أكتوبر  تشرين  بين  الفترة 

ُمسجل  شخص   316,000 من  داخلًيا  النازحين  عدد  انخفض 

بنهاية  شخص   213,000 إىل   27
 2020 األول/أكتوبر  تشرين  يف 

من  الرغم  وعلى  شخص.   104,000 بحوايل  يونيو28،  حزيران/ 

اعتبار ذلك تغيًرا يبعث على التفاؤل، ال تزال التحديات قائمة أمام 

ضمان وصول الفئات السكانية المتضررة إىل الخدمات األساسية، 

مثل الرعاية الصحية، والمياه الصالحة للشرب، والسكن المناسب، 

لكونها بنية تحتية أساسية يلزم التعجيل بإعادة تأهيلها.

التي  غالًبا،  والقسرية  لها  الُمخطط  اإلخالء  عمليات  شهدت 

تستهدف النازحين داخلًيا الذين يعيشون يف مواقع جماعية وغير 

رسمية، زيادة كبيرة يف عام 2021، ما أدى إىل تزايد أخطار النزوح 

واألرض  المساكن  بحقوق  يتعلق  فيما  األمن  وانعدام  الثانوي 

والممتلكات. ومع التهديد الُمحدق باإلخالء من التجمعات، لم يكن 

للنازحين المتضررين خياًرا سوى العودة إىل أوطانهم، بدون الدعم 

المناسب غالًبا، وبمواجهة تحديات إضافية تشمل فقدان الحماية 

على صعيد مجتمعي، وفقدان شبكتهم االجتماعية، باإلضافة إىل 

والمدارس،  الكهرباء،  ذلك  بما يف  التحتية  للبنية  المادي  التدهور 

وشبكات المياه، والصرف الصحي. ال يزال االفتقار إىل استراتيجية 

إىل  تستند  بالمنطقة  خاصة  منسقة  وخطط  دائمة،  حلول  إليجاد 

مبادئ التطوع، والسالمة، والكرامة، باإلضافة إىل مركزية الحماية، 

يمثل فجوة كبيرة يف تلبية احتياجات النازحين. 

المائة  62 يف  2021، لم تتمكن نسبة  اعتباًرا من حزيران/يونيو 

من األسر النازحة داخلًيا المشمولة يف التقييم من تلبية احتياجات 

تؤثر على رفاههم.  تمثلت أهم ثالثة احتياجات إنسانية يف اإلقامة 

حسبما أفادت نسبة 30 يف المائة من المجيبين النازحين داخلًيا، 

والمساعدات الغذائية حسبما أفادت نسبة 29 يف المائة، والوصول 

إىل الخدمات الصحية حسبما أفادت نسبة 20 يف المائة. 

من المرجح أيًضا أن تقيم العائالت النازحة يف منازل مدمرة بشكل 

بالعائالت  مقارنة  المستوى  دون  مالجئ  يف  أو  متوسط  أو  كبير 

آمنة، ما  اإليجار غير  تدابير  أن تكون  المحتمل  النازحة، ومن  غير 

يواجه  النازحين  السكان  بين  لإلخالء.  تعرضهم  خطر  من  يزيد 

األمراض  وذوي  السن،  وكبار  اإلعاقة،  وذوو  واألطفال،  النساء، 

المزمنة؛ مخاطر وتحديات تهدد حمايتهم، بقدرٍ أكبر يف الوصول إىل 

الخدمات والسلع األساسية، باإلضافة إىل العوامل التي تجعلهم 

على  وقدرتهم  التنقل،  وقضايا  التمييز،  مثل  للتضرر  عرضة  أكثر 

اتخاذ القرار بالنسبة ألفراد األسرة اآلخرين. 

الصحة الجسدية والنفسية
عددهم  البالغ  النازحين  السكان  من  المائة  62 يف  حوايل  يحتاج 

يف  النزاع  أدى  شديًدا.  احتياًجا  المساعدة  إىل  نسمة   213,000
األسلحة  واستخدام  العشوايئ  القصف  تضمن  الذي  الماضي، 

على  الكثيرين  وإجبار  الناس،  منازل  تدمير  أو  إتالف  إىل  الثقيلة، 

العيش يف أوضاع دون المستوى، ما أدى إىل زيادة مخاطر اإلصابة 

باألمراض، فضالً عن العنف القائم على النوع االجتماعي ومخاطر 

أيًضا على  الحماية األخرى. وأثر وجود األلغام واألجهزة المتفجرة 

حركة النازحين داخلًيا وعودتهم بأمان، حيث أفادت ست بلديات 

باحتوائها على ألغام وأجهزة متفجرة 29، يف حين أفاد السكان بعدم 

تمكنهم من التحرك بأمان داخل منطقة إقامتهم يف سبع بلديات. 

ضعف النظام الصحي يف ليبيا، الذي كان يعاين بالفعل من نقص 

حاد يف الموارد قبل ظهور جائحة كوفيد-19، بسبب االنتشار الهائل 

األسر  من  المائة  يف   20 نسبة  أفادت   ،2021 عام  للفيروس. يف 

الوصول  يف  مشاكل  تواجه  أنها  االستطالع  شملها  التي  النازحة 

غير  الليبيين  من  قليالً  أعلى  نسبة  وهي  الصحية،  الخدمات  إىل 

من بين هؤالء: إجمايل إجمايل السكان
الحد األدىن

كارثيةشديدة للغايةشديدةتخلق ضغوًطا

%0%4%58%38%2130 ألًفا

النازحون داخلًيا



لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2022

30

النازحين الذين أفاد 10 يف المائة منهم أنهم يواجهون مشاكل يف 

الوصول إىل الخدمات الصحية. ويف حين أن الكثير من التحديات 

المتعلقة بالوصول إىل الخدمات الصحية كانت مماثلة للعائالت 

غير النازحة، كان من المرجح أن تواجه العائالت النازحة صعوبات 

يف دفع تكاليف الخدمات الصحية بمقدار الضعف تقريًبا، بنسبة 

المائة من  12 يف  بـنسبة  النازحة مقارنة  المائة من األسر  21 يف 
مثيالتها غير النازحة30.

مستويات المعيشة
أثر تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية على قدرة األشخاص 

يف   79 نسبة  أفادت  حيث  األساسية.  احتياجاتهم  تلبية  على 

تغطية  على  قادرة  غير  بأنها  النازحة  األسر  من  تقريًبا  المائة 

واحدة على األقل من احتياجاتها األساسية، وهي نسبة أعلى من 

أثرت  العائدين31.  لنسبة  مماثلة  كانت  وإن  النازحين  غير  نسبة 

كوفيد-19  جائحة  بسبب  المتزايدة  االقتصادية  الضعف  مواطن 

على األمن الوظيفي، ال سيما بالنسبة لمن يعملون باليومية يف 

20 يف  وظائف مؤقتة. وعلى صعيد سبل العيش، أفادت نسبة 

المائة من األسر التي بها أفراد عاملون بحدوث تغيرات سلبية يف 

وضع عملهم بسبب كوفيد-19، بينما أفادت نسبة 27 يف المائة 

من األسر بأنها غير قادرة على تغطية جميع االحتياجات الصحية 

وارتفاع  العيش  سبل  انخفاض  أن  من  الرغم  وعلى  مالًيا32. 

األسعار أثر أيًضا على توافر السكن والقدرة على تحمل تكاليفه، 

إال أن نسبة 80 يف المائة من العائالت النازحة ال تزال قادرة على 

اإلقامة يف مساكن مستأجرة تأجيًرا خاًصا33. 

باإلضافة إىل أولئك الذين يعيشون يف مساكن مستأجرة، تعيش 

مضيفة،  عائالت  مع  النازحة  العائالت  من  المائة  يف   13 نسبة 

بينما تعيش نسبة 2 يف المائة يف مباٍن عامة وتعيش نسبة 1 يف 

المائة يف مخيمات غير رسمية34. ال ُتلبي هذه المالجئ الحد األدىن 

المادية،  والحماية  والخصوصية،  واألمن  السالمة  متطلبات  من 

والوصول إىل المياه ومرافق الصرف الصحي. كانت بعض المباين 

للخدمات،  مخصصة  داخلًيا  النازحون  يستخدمها  التي  العامة 

مثل المدارس، األمر الذي أدى إىل عمليات اإلخالء حيث سعت 

المجتمعات المضيفة إىل إعادة تلك المباين إىل األغراض األصلية 

التي بُنيت ألجلها.  

الليبيين  من  أكثر  العامة  الشبكات  على  النازحة  األسر  تعتمد 

البنية  تعاين  ذلك،  ومع  الشرب؛  لمياه  أساسي  كمصدر  اآلخرين 

التحتية للمياه من اضطرابات منتظمة بسبب حاالت انقطاع التيار 

الكهربايئ وانقطاع المياه، ال سيما يف غرب ليبيا. كان لدى النازحين 

إمكانية  بلدية   26 يف  المضيفة  والمجتمعات  والعائدين،  داخلًيا، 

أصل  من   13 يف  بينما  للمياه؛  فقط  واحد  مصدر  إىل  الوصول 

المفتوحة.  اآلبار  هو  للمياه  شيوًعا  األكثر  المصدر  كان  بلدية   26
المائة أو ثماين بلديات  31 يف  باإلضافة إىل ذلك، اعتمدت نسبة 

على نقل المياه بالشاحنات، واعتمدت نسبة 19 يف المائة فقط 

على شبكة  بلدية   26 يف  االستطالع  الذين شملهم  السكان  من 

المياه العامة فقط.  

آليات التكيف
من   ،2021 لعام  القطاعات  متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا 

أكثر من  آليات تكيف سلبية  النازحة  الُمرجح أن تستخدم األسر 

تقريًبا  المائة  يف   36 نسبة  أفادت  حين  يف  النازحة،  غير  األسر 

التكيف  آلية  يف  فجوات  بوجود  الليبيين  المجيبين  جميع  من 

التكيف لحل مشكلة نقص  آليات  أكثر من  أو  واحدة  واستخدام 

أن  خاص  بشكٍل  المرجح  من  كان  ذلك،  إىل  باإلضافة  الموارد. 

األسواق، حيث  إىل  والوصول  النقد  إىل  النازحون  السكان  يحتاج 

بيَّن أحد المزودين الرئيسيين للبيانات يف المرج أن األسر النازحة 

اإلضافية،  النفقات  بسبب  احتياجاتها  تلبية  يف  صعوبة  تواجه 

المزودين  من  العديد  والحظ  المفقودة.  األصول  استبدال  مثل 

على  يؤثر  اآلمن  غير  العمل  وضع  أن  أيًضا  للبيانات  الرئيسيين 

قدرة األسر النازحة على تغطية االحتياجات األساسية.  

الغذاء،  تكيف سلبية الستهالك  استراتيجيات  بتبني  أيًضا  وأُفيد 

مع اعتبار القدرة على تحمل تكلفة الغذاء وارتفاع األسعار العائق 

الرئيسي أمام اإلمدادات الغذائية الكافية. أفادت نسبة حوايل 92 

يف المائة أن أسعار المواد الغذائية باهظة الثمن، وأشارت نسبة 2 

يف المائة إىل أن كمية المواد الغذائية غير كافية. اعتبر توزيع المواد 

الغذائية بواسطة الجمعيات الخيرية أو منظمات اإلغاثة كمصدر 

لإلمدادات الغذائية للفئات السكانية المتضررة يف 20 بلدية35.
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ال يزال العائدون، من بين الفئات السكانية الليبية موضع االهتمام، 

عائد   298,000 من  المائة  يف   17 نسبة  لدى  احتياجات.  لديهم 

عافيتهم  تأثر  إىل  أدى  ما  وهو  تلبيتها،  تتم  لم  احتياجات  متضرر 

ومستويات معيشتهم وقدرتهم على الصمود، يف حين أن نسبة 

مستوى  إىل  تزيد  ال  ملحة  احتياجات  لديهم  منهم  المائة  يف   16
مناطق  والالجئين.  وتشمل  والمهاجرين  النازحين  لدى  إال  أعلى 

العودة بنغازي التي أوردت أكبر عدد من العائدين يف عام 2021، 

التي  أن سرت،  تبيَّن  ذلك،  إىل  باإلضافة  والجفرة.  تليها طرابلس 

شهدت حاالت عودة بعد توقف إطالق النار، بها عائدون يف حاجة 

شديدة للمساعدة اإلنسانية.

باأللغام  التلوث  فإن  األمني،  الوضع  تحسن  من  الرغم  على 

مخاطر  يشكل  العودة  مناطق  من  الكثير  يف  المتفجرة  واألجهزة 

الناس، حيث تتسبب تلك المواقع عادًة يف  جسيمة على عافية 

أضرار جسيمة للمنازل ونقص الخدمات المتاحة ما يعوق تحقيق 

معدل أعلى وأسرع من حاالت العودة. تعادل المناطق التي تعاين 

من خطورة الحاجة، فيما يتعلق بالمساعدة يف اإلجراءات المتعلقة 

باأللغام، المناطق التي شهدت أكبر عدد من العائدين مثل بنغازي 

وسرت، والجفرة، وطرابلس.

الصحة الجسدية والنفسية
تقديم  على  والقدرة  ليبيا،  يف  الضعيفة  التحتية  البنية  حالة  تعد 

الخدمات األساسية، خاصة يف مناطق العودة، والمخاوف األمنية 

تؤثر  التي  العوامل  من  جزًءا  متفجرة  وأجهزة  ألغام  وجود  من 

المتفجرة  واألجهزة  األلغام  وجود  ُيشكل  العودة.  معدل  على 

فئات  على  كبيرة  مخاطر  النزاع  سنوات  مدى  على  المتراكمة 

العائدين من السكان.

المتفجرة  واألجهزة  باأللغام  التلوث  بين  الواسعة  الفجوة  أدت 

والقدرة الوطنية والدولية المحدودة يف الدولة على إزالتها إىل عودة 

بعض العائالت إىل المناطق التي لم تعتبر آمنة بعد. ُيشكل ذلك 

مخاطر جسيمة على عافية األبدان، ال سيما ألولئك الذين عادوا 

مؤخًرا ويفتقرون إىل المعرفة المحلية الحالية بالمناطق الخطرة. 

شملهم  الذين  العائدين  بين  من  المائة  يف   19 نسبة  أفادت 

االستطالع أن احتياجات الحماية التي لم تتم تلبيتها تتعلق بشكٍل 

رئيسي بالسالمة البدنية36.

يؤثر نقص الوثائق من بين احتياجات الحماية األخرى على الكثير 

من الليبيين، حيث أفادت نسبة 35 يف المائة من األسر التي جرى 

تقييمها بأن احتياجات الحماية لم ُتلبَّ لعدم امتالكهم وثائق، وهو 

ما أثر على قدرتهم على الوصول إىل الخدمات، ال سيما الخدمات 

الصحية وااللتحاق بالمدارس. 

ارتبط التحدي الرئيسي الذي واجهه العائدون المتأثرون بمواطن 

الضعف المايل التي نجمت عن تهالك آليات التكيف خالل مسار 

األزمة. وأُفيد بإعاقة الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب إمداد 

العديد من  لم تكن  األدوية بشكٍل غير منتظم، وبحسب ما ورد 

كانت  الذي  الوقت  يف  طاقتها،  بكامل  تعمل  الصحية  المرافق 

بها  بلّغ  التي  القصوى  األولوية  ذات  اإلنسانية  االحتياجات  فيه 

إىل  والوصول  الغذائية،  غير  والمواد  بالغذاء،  متعلقة  العائدون 

الخدمات الصحية37. 

العودة  تستطيع  ال  التي  داخلًيا  النازحة  العائالت  بعض  أفادت 

أو  المتصورة  السياسية  أو  القبلية  انتماءاتها  بسبب  ديارها  إىل 

الثأر أو األعمال االنتقامية، بوجود تحديات  الفعلية، والخوف من 

تتعلق بالحماية يف أثناء النزوح، بما يف ذلك الحرمان من الوصول 

وفقدان  واالحتجاز،  للتحرش،  والتعرض  األساسية،  الخدمات  إىل 

الوثائق المدنية، والتهديد باإلخالء. 

كارثيةشديدة للغايةشديدةتخلق ضغوًطامن بين هؤالء: الحد األدىنإجمايل السكان

%0%2%16%28%65254 ألًفا

العائدون
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مستويات المعيشة
عمليات  مثل  ضغط،  بعوامل  مدفوعة  العودة،  حاالت  تؤدي 
أن  إىل  اإليجار،  سداد  أو  عمل  إيجاد  على  القدرة  وعدم  اإلخالء 
أو  متضررة،  إما  المستوى  متدنية  مساكن  يف  العائدون  يعيش 
بحاجة إىل إعادة تأهيلها، ويعيشون يف ظل التهديد الذي يفرضه 
عام  بشكٍل  المرجح  من  كان  المتفجرة.   واألجهزة  األلغام  وجود 
أن يكون لألسر احتياجات نقدية، ومتعلقة بالسوق، مثل الدخل 
االحتياجات  أكثر  ثاين  وتعلق  الموارد.  إىل  والوصول  والسيولة 
المتعلقة  االحتياجات  كانت  حين  يف  الغذايئ38.  باألمن  شيوًعا 
بالنقد والسوق واألمن الغذايئ بارزة بين جميع المجموعات التي 
تبًعا  لالحتياجات  الرئيسية  الدوافع  اختلفت  االستطالع،  شملها 
من  خطورة  أكثر  احتياجات  للعائدين  كان  حيث  النزوح،  لحالة 

المجموعات األخرى يف جميع القطاعات.

كما أثر انخفاض سبل العيش وارتفاع األسعار على توافر المأوى 
المناسب والقدرة على تحمل تكلفته. يواجه الكثير من الليبيين 
الذين عادوا إىل ديارهم دمار ممتلكاتهم على نطاق واسع. ومن 
بين أولئك الذين عادوا إىل مواطنهم األصلية، عادت نسبة 88 يف 
المائة تقريًبا إىل منازلهم. ونظًرا لحجم الضرر، أفادت نسبة 6 يف 

المائة من العائدين أنهم استأجروا أماكن لإلقامة، وأفادت نسبة 5 
يف المائة بأنهم يعيشون مع عائالت مضيفة، يف حين أفادت نسبة 

1 يف المائة فقط أنهم قاموا بترتيبات أخرى39.

آليات التكيف
بينما أفاد أكثر من نصف المجيبين الليبيين بأنهم يستخدمون آلية 

أو أكثر للتكيف لتعويض نقص الموارد، أفاد المزيد من العائدين 

آليات التكيف وأنواع أكثر خطورة من االستراتيجيات،  باستخدام 

مثل طلب المال من الغرباء وبيع منازلهم، أو أراضيهم. أفاد ثلث 

يف   17 مقابل  خطورة  أكثر  استراتيجيات  تبنوا  بأنهم  العائدين 

يزيد  ما  ذاته،  األمر  أبلغوا عن  الذين  اآلخرين  الليبيين  المائة من 

من مواطن الضعف ويقلل من قدرتهم على الصمود يف مواجهة 

الصدمات المستقبلية. 

كما تبنت أسر العائدين أيًضا استراتيجيات تكيف سلبية للحفاظ 

على استهالك الغذاء، مثل شراء أغذية أقل تكلفة، وتقليل عدد أو 

حجم الوجبات أو إعطاء األولوية لألطفال لتناول الغذاء مع تقليل 

مقدار استهالكهم40.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(/ليبيا
مخيم الفالح للنازحين داخلًيا بطرابلس، تشرين الثاين/نوفمبر 2021 أحمد ريح
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الليبيين  من  مليون   2.6 إجمايل  من  المائة  يف   39 حوايل  يعاين 

المتضررين من غير النازحين من عدم تلبية لالحتياجات تؤثر على 

تعاين  الصمود.  على  وقدرتهم  معيشتهم  ومستويات  عافيتهم 

إىل  يحتاجون  الذين  النازحين  غير  بين  من  المائة  يف   35 نسبة 

المساعدة من مستوى خطورة الحاجة "تخلق ضغوًطا". 

على  بقدرتهم  غالًبا  احتياجاتهم  تلبية  على  الناس  قدرة  ترتبط 

الحصول على المال بسبب مشكالت السيولة الكبيرة يف السوق، 

وبينما  العيش.  سبل  على  أيًضا  أثرت  كوفيد-19  جائحة  لكن 

يزال  ال  حيث  جغرافًيا  تأثيرها  تباين  فقد  اإلصالحات،  تستمر 

األشخاص يف الجنوب يحصلون على دخول منخفضة بشكٍل عام، 

 950 أقل من  أن دخلهم  األسر  المائة من  84 يف  وأفادت نسبة 

المائة  يف   62 نسبة  إىل  بالنسبة  وبالمثل  الشهر؛  يف  ليبًيا  ديناًرا 

من األسر يف الشرق ونسبة 6 يف المائة فقط يف الغرب. امتلكت 

أماكن يف المنطقة الجنوبية، إىل جانب بنغازي وسرت يف الشمال، 

تلبية  يف  تحديات  مواجهة  عن  أبلغت  التي  األسر  من  عدد  أكبر 

احتياجاتها األساسية.41. 

واكُتشف إجماالً أن نسبة 28 يف المائة من األسر تعاين من وجود 

أن  )LSGs(، يف حين  األقل  المعيشة على  فجوتين يف مستوى 

معظم األسر ال ُتعاين من أي فجوات يف مستوى المعيشة )44 يف 

المائة(، أو تعاين من وجود فجوة واحدة على المستوى القطاعي 

)28 يف المائة(. تختلف النتائج بشكٍل كبير بين المناطق التي تم 

تقييمها، مع معاناة أغلبية ملحوظة من األسر يف الجنوب مّما ال 

يقل عن فجوتين يف مستوى المعيشة )70 يف المائة(42. 

المعمول  القانون  يف  للحماية  قانونية  آليات  وجود  عدم  يسهم 

النوع  القائم على  العنف  به، والخدمات االجتماعية لدعم حاالت 

االجتماعي يف انتشار إفالت الُجناة من العقاب، وعدم المساواة يف 

الحقوق المتاحة للنساء والفتيات. أبلغت نسبة 1 يف المائة فقط 

من األسر التي شملها االستطالع عن التعرض للتحرش أو العنف 

بالسالمة  المتعلقة  الرئيسية  الشواغل  أحد  باعتبارهما  الجنسي 

واألمن؛ على الرغم من أن النسبة كانت أعلى بشكل ملحوظ بين 

األسر يف الكفرة )42 يف المائة(، ومرزق )34 يف المائة(، وأجدابيا 

 14( األخضر  والجبل  المائة(،  يف   18( وأوباري  المائة(،  يف   22(

يف المائة(، وسبها. )11 يف المائة(. نظًرا إىل أن أقلية صغيرة من 

المجيبين كانوا من اإلناث )13 يف المائة(، يوجد احتمال قوي بأن 

تكون هذه المخاوف ممثلة بشكٍل غير كامل. سلطت المعلمات 

الرئيسيات يف شرق وجنوب ليبيا الضوء على دور تدابير التصدي 

لكوفيد-19 يف الحد من حرية المرأة المقيدة بالفعل يف الحركة، ما 

أدى إىل تفاقم العنف األسري وعدم الوصول إىل أماكن آمنة. وعند 

على  القائم  العنف  لحاالت  المتاحة  الموارد  إىل  كثب  عن  النظر 

النوع االجتماعي، لوحظ أنه على األرجح يتم التعامل مع حاالت 

العنف المنزيل داخل المجتمع وال يتم إبالغ الشرطة بها43.

الصحة الجسدية والنفسية
جائحة  وتأثير  األساسية  التحتية  البنية  حالة  ضعف  يزال  ال 

كوفيد-19 والوضع السياسي واألمني   غير المستقر يف ليبيا يؤثر 

العمل أصعب،  الحصول على فرص  الليبيين. يصبح  على حياة 

وهو ما يؤثر على قدرة األسر على شراء الطعام، وتحمل تكاليف 

األدوية، ودفع الرسوم المدرسية. 

التماس  على  األشخاص  من  أكبر  عدد  أُجبر   ،2021 عام  يف 

الشخصية  الحماية  معدات  شراء  أو  الخاصة  الصحية  الرعاية 

األسر  ميزانيات  من  موارد  تحويل  إىل  أدى  مما  بهم،  الخاصة 

طويلة،  بمسافات  الصحية  المرافق  بُعد  أثر  بالفعل.  المثقلة 

وغياب الخدمات الصحية المتخصصة يف معظم المناطق، على 

الحياة  الحصول على عالج حفظ  يحاولون  الذين  المرضى  آالف 

كارثيةشديدة للغايةشديدةتخلق ضغوًطامن بين هؤالء: الحد األدىنإجمايل السكان
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يف الوقت المناسب. وتوجد زيادة كبيرة واضحة يف حاالت الضيق 

جائحة  خالل  والوحدة  النفسية  والصحة  االجتماعي   النفسي 

يف  العاملين  الصحية  الرعاية  موظفي  لدى  ال سيما  كوفيد-19، 

التعرض  لخطر  خاص  بشكل  يتعرضون  والذين  العزل،  مراكز 

لصعوبات الصحة النفسية. 

استمرت  حيث  ليبيا،  يف  قائمة  اإلنسان  حقوق  شواغل  ظلت 

مع  اإلنسان  حقوق  وقانون  الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات 

الجماعات  أفراد  بأن  التقارير  أفادت  حيث  العقاب،  من  اإلفالت 

ارتكاب عمليات  المسلحة، والميلشيات، وقوات األمن يواصلون 

وتعذيب،  قسري،  اختفاء  وحاالت  القضاء،  نطاق  خارج  قتل 

واالعتقال  االجتماعي،  النوع  على  قائم  وعنف  جنسي  وعنف 

واالحتجاز التعسفيين. 

المساعدة  إىل  الوصول  إضافية يف  تحديات  أيًضا  النساء  واجهت 

بالنوع  والمرتبطة  التنقل  على  المفروضة  القيود  بسبب  الطبية 

على  الصارمة  القيود  جانب  إىل  مسبًقا  والموجودة  االجتماعي 

الدخول  نقاط  أصبحت  لذلك،  ونتيجة  كوفيد-19.  الحركة بسبب 

الطفل،  االجتماعي، وحماية  النوع  على  القائم  العنف  اآلمنة من 

المجتمعية  المراكز  خالل  من  العامة  الحماية  حاالت  وإدارة 

واألماكن اآلمنة للنساء والفتيات، محدودة بشكل أكبر. 

مستويات المعيشة
الُمتضررة  السكانية  الفئات  مثل  النازحين،  غير  الليبيون  شهد 

جائحة  أدت  حيث  معيشتهم  مستويات  يف  انخفاًضا  األخرى، 

كوفيد-19 إىل تفاقم الوضع االقتصادي يف البالد، وهو ما أثر على 

إمكانية الحصول على العمل وتوفير سبل العيش. وفًقا لتقييم 

االحتياجات متعددة القطاعات، أفاد نسبة 20 يف المائة من األسر 

عملهم  تغيرات سلبية يف وضع  بحدوث  عاملون  أفراد  بها  التي 

بسبب كوفيد-19، يف حين أفادت نسبة 27 يف المائة من األسر 

مالًيا.  الصحية  االحتياجات  جميع  تغطية  على  قادرة  غير  بأنها 

مرزق،  )خاصة  الجنوبية  المنطقة  يف  أكبر  بصورة  جلًيا  ذلك  كان 

الذين  من  كبيرة  نسبة  توجد  حيث  وسبها(،  الشاطئ،  ووادي 

يعملون يف الزراعة. 

ارتفع سعر المواد األساسية، وهو ما زاد من صعوبة توفير الغذاء 

والسلع األساسية لألسر ذات الدخل المنخفض، أو العاطلين عن 

السلع  سعر  كان  األخرى،  المناطق  مع  بالمقارنة  حديًثا.  العمل 

األساسية غير مستقر بشكٍل أكبر يف جنوب ليبيا44.

كما أثر الوصول إىل الخدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم 

المعيشة.  مستويات  على  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه 

الليبيين  من  المزيد  أفاد  الليبية،  السكانية  الفئات  بين  ومن 

غير النازحين بوجود تحديات يف الوصول إىل الخدمات الصحية 

ألسباب رئيسية تشمل نقص األدوية )29 يف المائة(؛ وغياب أو 

المرافق  اكتظاظ  أو  المائة(؛  يف   22( الصحيين  العاملين  نقص 

الصحية )15 يف المائة(. وبالمثل، تواجه النساء أيًضا عوائق يف 

حريتهن  على  المفروضة  القيود  بسبب  الخدمات  إىل  الوصول 

االجتماعي.  بنوعهن  التحديد  وجه  على  المتعلقة  التنقل  يف 

ترتفع االحتياجات يف الغرب بشكٍل رئيسي بسبب إفادة األسر 

باضطرارها إىل السفر ألكثر من ساعة واحدة حتى تصل ألقرب 

مرفق صحي، بنسبة تصل إىل 98 يف المائة من األسر يف الغرب 

مقارنة بنسبة 67 يف المائة يف الشرق و48 يف المائة يف الجنوب.

الضغط على  زيادة  المياه إىل  وأدى عدم إصالح وصيانة مرافق 

األساسية  البنية  تدهور  وزيادة  بالفعل،  القديمة  المياه  شبكات 

وإدارة  الصحي  الصرف  أنظمة  تعمل  الخدمات.  وتوافر  للمياه 

 10 يوجد  حيث  للغاية،  ضعيف  بمستوى  العادمة  المياه 

الصرف  لمياه  معالجة  محطة   24 أصل  من  فقط  محطات 

المائة  وعشرين يف  أربعة  نسبة  أفادت  االستخدام.  قيد  الصحي 

من األسر التي شملها التقييم بأنهم عانوا لمرة واحدة على األقل 

من عدم وجود ما يكفي من مياه الشرب، وأفادت نسبة 22 يف 

لتلبية  العامة  الشبكة  الوصول إىل  أنهم غير قادرين على  المائة 

المائة  8 يف  بين هؤالء ما نسبته  اليومية، وكان من  احتياجاتهم 

من غير النازحين. 

آليات التكيف
شملهم  الذين  الليبيين  من  المائة  يف   26 نسبة  استخدمت 

سبل  توّفر  عدم  لمواجهة  طارئة  تكيف  استراتيجية  االستطالع 

استراتيجية  تبني  عن  المائة  يف   37 نسبة  أفادت  العيش، حيث 

بتبني  المائة  يف   13 نسبة  وأفادت  األزمات؛  لمواجهة  تكيف 

استراتيجية للتعامل مع ما يخلق ضغوًطا، يف حين أفادت نسبة 

24 يف المائة أنهم ال يحتاجون إىل آليات تكيف.  

المدخرات،  إنفاق  استخداًما  األكثر  االستراتيجيات  وشملت 

غير  أصول  وبيع  إضافية،  وظيفة  يف  والعمل  األموال،  واقتراض 

منتجة، وتقليل نفقات المواد غير الغذائية، وتقليل نفقات الصحة. 

أفاد حوايل 53 يف المائة من األسر بأنها لم تكن قادرة على تغطية 

أعلى  الصحية  النفقات  كانت  حيث  مالًيا،  احتياجاتها  جميع 
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االحتياجات التي لم يتم تلبيتها بنسبة 28 يف المائة، يليها الغذاء 

بنسبة 26 يف المائة والتعليم بنسبة 19 يف المائة. 

تتعلق  سلبية  تكيف  استراتيجيات  بوجود  أيًضا  اإلبالغ  تم  كما 

المائة  يف   59 نسبة  أفادت  حيث  الغذاء،  استهالك  باالقتصاد يف 

من  متنوعة  لمجموعة  بتبنيهم  النازحين  غير  الليبيين  من 

األمن  من  معين  مستوى  يف  البقاء  من  للتمكن  االستراتيجيات 

الغذايئ. تضمنت أكثر االستراتيجيات تبنًيا شراء أغذية أقل تكلفة، 

وتقليل عدد أو حجم الوجبات أو إعطاء األولوية لألطفال لتناول 

استراتيجيات  تبني  كان  لألغذية.  استهالكهم  تقليل  مع  الطعام 

التي  األسر  بين  انتشاًرا  أكثر  بالغذاء  المتعلقة  السلبية  التكيف 

تعولها إناث، مقارنة باألسر التي يعولها رجال. 

ووِجَد أن أقل من 20 يف المائة من األسر لديها احتياجات تتعلق 

باألمن الغذايئ، ويرجع ذلك يف المقام األول إىل انخفاض معدالت 

التي  األسر  من  المائة  يف   53( ومحدوديتها  الغذايئ  االستهالك 

تعاين من عدم تلبية احتياجات األمن الغذايئ(. تباينت احتياجات 

األمن الغذايئ بشكٍل كبير يف كل منطقة، حيث عانت نسبة 49 يف 

المائة من األسر يف الجنوب من احتياجات األمن الغذايئ، مقارنة 

من  الغرب.  يف  المائة  يف  و13  الشرق  يف  المائة  يف   23 بنسبة 

الُمرجح أن تكون الحاجة العالية لألمن الغذايئ يف الجنوب مرتبطة 

بدور الزراعة والوصول إىل األسواق. 

ليبيا
مخيم النازحين داخلًيا من تاورغاء



لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2022

36

المهاجرون والالجئون

األوضاع اإلنسانية ودوافع الخطورة
المتضررة  السكانية  بالفئات  مقارنة  والالجئون  المهاجرون  يعاين 

مجموع  ثلث  من  أكثر  ويمثلون  الشديدة،  الحاجة  من  األخرى 

األشخاص يف الفئات التي تعاين من الحاجة الشديدة للغاية على 

الفئات  من  والالجئون  المهاجرون  ُيعد  بينما  الخطورة.  مقياس 

األكثر تضرًرا، توجد درجات متنوعة من القابلية للتضرر استناًدا إىل 

أوضاعهم غير القانونية، وجنسياتهم، وتعرضهم لألخطار، والوضع 

االجتماعي االقتصادي يف ليبيا. تعد مخاطر الحماية بارزة، وتشمل 

عدم  أو  الحركة،  يف  حريتهم  وتقييد  واالحتجاز،  االعتقال  خطر 

الصحية.  الرعاية  مثل  األساسية  والخدمات  المأوى  إىل  الوصول 

ومن بين 598,000 ُمهاجر، و43,000 الجئ يف ليبيا، تعاين نسبة 

تلبية  عدم  من  الالجئين  وجميع  المهاجرين  من  المائة  يف   43
حاجاتهم ما يؤثر على عافيتهم، ومستويات معيشتهم، وقدرتهم 

على الصمود، بينما ُتعاين النساء واألطفال، والمحتجزين يف مراكز 

االحتجاز، من احتياجات أكثر خطورة. 

جعلت المتطلبات الصارمة للهجرة الشرعية يف ليبيا، والمفروضة 

منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، عمل المهاجرين من جنوب 

زاد من  ما  الصعوبة،  بالغ  أمًرا  ليبيا  القانوين يف  الكبرى  الصحراء 

الدعم  إىل  المحدود  والوصول  واالتجار،  العمالة  استغالل  مخاطر 

القضايئ والحقوق األساسية. ويتعرض من ال يستويف المتطلبات 

الصارمة للهجرة الشرعية، وهو ما يمثل األغلبية الُعظمى، لخطر 

الشرقيون  األفارقة  يواجه  أن  الُمرجح  من  واالعتقال45.  االحتجاز 

الحركة،  على  قيود  وفرض  األمان  انعدام  من  أعلى  مستوى 

واستهالك الطعام بقدرٍ أقل، وانخفاض قدرتهم على تلبية الحاجات 

األساسية، مقارنة بالمهاجرين والالجئين من المناطق األخرى. 

الصحة الجسدية والنفسية
واعتباًرا من أيلول/سبتمبر 2021، اعترض خفر السواحل الليبي 

ما مجموعه 25,285 ُمهاجًرا والجًئا يف البحر وتمت إعادتهم إىل 

ليبيا، وهو أكثر من ِضعف إجمايل الذين تم اعتراضهم طوال عام 

2020 )11,891(46. يتألف العدد من 89 يف المائة من الرجال، 
و7 يف المائة من النساء و4 يف المائة من األطفال، حيث تم اإلبالغ 

بوفاة 455 شخص ممن حاولوا عبور البحر، وبفقدان 660 على 

السواحل  خفر  نقل  المتوسط.  األبيض  البحر  وسط  طريق  طول 

نقاط  من  أُعيدوا  الذين  والالجئين  المهاجرين  معظم  الليبي 

وعاجزين  محتجزين  معظمهم  وبقي  االحتجاز،  مراكز  إىل  اإلنزال 

عن الوصول إىل اإلجراءات القانونية الواجبة، ويواجهون انتهاكات 

وتجاوزات خطيرة.

االحتجاز،  مراكز  يف  المحتجزين  والالجئون  المهاجرون  يتعرض 

مقارنًة بمن يعيشون يف المجتمعات، بقدرٍ أكبر إىل مخاطر الحماية 

وانتهاكات حقوق اإلنسان، التي تشمل االكتظاظ الشديد والعنف 

والمعاملة السيئة والعمل القسري وسوء التغذية الحاد وانتشار 

كارثيةشديدة للغايةشديدةتخلق ضغوًطامن بين هؤالء: الحد األدىن إجمايل السكان
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المهاجرين  آالف  احتجاز  ُيعتقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  كوفيد-19. 

المهربون  يديرها  التي  المواقع  مثل  أخرى،  مواقع  والالجئين يف 

أو الجماعات المسلحة غير الحكومية التي لم يحصل الشركاء يف 

مجال العمل اإلنساين على لمحة عامة عنها، وعليه عدم الوصول 

لتقديم المساعدة شديدة األهمية، وتفاقم تعرضهم للمخاطر على 

الصحة الجسدية والنفسية. 

الالجئين  فئات  بين  من  أنه  التقييمات  من  العديد  أظهرت 

ومواجهة  التغذية  لسوء  عرضة  أكثر  النساء  تكون  والمهاجرين، 

تحديات أكثر للوصول إىل مأوى مالئم ويحصلن على فرص عمل 

أقل، ومن ثم عوائق أكبر أمام الوصول لألسواق. ُقدر عدد األطفال 

طفالً،   519 بعدد  البالغين  مع  االحتجاز  مراكز  يف  الُمحتجزين 

انعدامها،  وحتى  اإلنسانية  الخدمات  إىل  للوصول  قيود  وأمامهم 

ويواجهون مخاطر االستغالل واالعتداء بشكل أكبر. تعرض بعض 

األطفال للعنف الجنسي، وشمل ذلك ممارسة البغاء قسًرا من 

تجار البشر أو الشبكات اإلجرامية المرتبطة بالمجموعات المسلحة. 

مستويات المعيشة
الفرض  أدى  اللجوء،  وطالبي  والالجئين  للمهاجرين  بالنسبة 

المستمر للقيود التي تحول دون دخول سوق اإليجار بشكل قانوين 

إىل وجود نسبة 96 يف المائة من اإليجارات غير الموثقة أو التي 

بال عقود، ما يزيد من مخاطر اإلخالء، وزيادة اإليجارات التعسفية، 

ونقص صيانة المساكن، وضعف الوصول إىل الخدمات، وانخفاض 

جودة أماكن اإلقامة. ويظل عدم القدرة على دفع اإليجار من ضمن 

األسباب األكثر ذكًرا فيما يتعلق بخطر التعرض لإلخالء أو اإلخالء 

على  الحصول  على  المهاجرين  قدرة  على  سلًبا  وتؤثر  الفعلي، 

سكن الئق. يقيم نحو 73 يف المائة من المهاجرين والالجئين يف 

لديهم  تكون  أن  المرجح  ومن  خاص  بشكل  مستأجرة47  أماكن 

عن  المائة  يف   90 نسبة  أبلغت  حيث  رسمية،  غير  إيجار  عقود 

اتفاقيات غير آمنة، ما يتركهم عرضة لسلوكيات المالك السلبية، 

بما يف ذلك الزيادات التعسفية يف اإليجار والتهديدات باإلخالء أو 

مآٍو  يف  يعيشون  والالجئين  المهاجرين  أن  وورد  فعلًيا48.  اإلخالء 

يعيشون يف  المائة، ممن  10 يف  جماعية، يف حين تعيش نسبة 

المناطق الحضرية ونسبة 24 يف المائة ممن يعيشون يف المناطق 

الريفية، يف أماكن عملهم حيثما تسوء األوضاع49. 

على  أيًضا  والالجئين  المهاجرين  قدرة  على  التوثيق  نقص  يؤثر 

أكثر  أفاد  والتعليم.  الطبية  الرعاية  مثل  الخدمات،  إىل  الوصول 

من ثالثة أرباع المهاجرين بمحدودية أو عدم الوصول إىل الرعاية 

من  الرغم  على  كوفيد-19،  لقاح  لبرنامج  وبالنسبة  الصحية. 

تسجيل أكثر من 3,300 ُمهاجر والجئ، لم يبدأ التطعيم الشامل 

حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2021. 

وفًقا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة بشأن األمن الغذايئ يف حاالت 

الطوارئ للمهاجرين، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع برنامج األغذية 

العالمي التابع لألمم المتحدة، تم تصنيف واحد من كل خمسة 

بدرجة  الغذايئ  األمن  انعدام  من  يعاين  بأنه  ليبيا  يف  مهاجرين 

تقييم  إليه  َخَلَص  ما  مع  يتوافق  ما  وهو  شديدة50،  أو  معتدلة 

المهاجرين  من  المائة  يف   21 أن  القطاعات  متعددة  االحتياجات 

الغذائية  االحتياجات  تلبية  يف  مشكالت  يواجهون  بأنهم  أفادوا 

األساسية. تأثرت سبل عيش المهاجرين والالجئين على نحٍو غير 

متناسب بجائحة كوفيد-19، نظًرا العتمادهم على العمل اليومي 

أو انخراطهم يف االقتصاد غير الرسمي. أفاد ثالثة من أصل أربعة 

قد  دخلهم  بأن  االستطالع  شملهم  عاملين  ومهاجرين  الجئين 

يومي  بأجر  العاملين  بين  ال سيما  الجائحة،  بداية  منذ  تأثر سلًبا 

 .51
بسبب كوفيد-19 

الحضرية،  المناطق  يف  خاصة  بصفة  والالجئون،  المهاجرون  كان 

األمان  شبكات  إىل  افتقارهم  بسبب  للمخاطر  عرضة  أكثر 

والخدمات  للسلع  اإلنساين  الدعم  على  واعتمادهم  االجتماعي، 

واالعتداء،  باالستغالل  المتعلقة  للمخاطر  وتعرضهم  األساسية، 

باإلضافة إىل التمييز االجتماعي والحواجز اللغوية. ونتيجة لذلك، 

من الُمرجح أن يواجه المهاجرون والالجئون تحديات أمام الوصول 

إىل الخدمات األساسية مقارنة بالفئات األخرى. 

آليات التكيف
وشملت استراتيجيات التكيف األكثر استخداًما إنفاق المدخرات، 

وتويل  الخدمات،  على  اإلنفاق  تقليل  أو  األموال،  واقتراض 

متعددة  االحتياجات  لتقييم  ووفًقا  التسول.  أو  إضافية  وظيفة 

يعانون  الذين  والالجئين  المهاجرين  وضع  سيكون  القطاعات، 

من انعدام األمن الغذايئ أكثر خطورة إذا لم يتبنوا استراتيجيات 

احتياجاتهم  يبلغوا عن  لم  الذين  أولئك  بين  تكيف سلبية. ومن 

يف نطاق األمن الغذايئ يف الشرق والجنوب، أفادت نسبة 29 يف 

المائة بأنهم طلبوا أمواالً من غرباء، يف حين أفادت نسبة 40 أنهم 

اضطروا إىل العمل بوظيفة إضافية. وأفادت نسبة واحد وستون 

من تلك المجموعة الفرعية بتراكم الديون عليهم، ويلجأ معظمهم 

إىل العائلة أو األصدقاء طلًبا للدعم أكثر من الُمقرضين الرسميين. 

إىل  أيًضا  القطاعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  نتائج  وأشارت 

السلبية  التكيف  استراتيجيات  على  أكبر  بشكٍل  النساء  اعتماد 
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أفادت  حيث  عيشهن،  سبل  على  للحفاظ  المستدامة  وغير 

نسبة 57 يف المائة من المجيبات المحتاجات يف ليبيا باستخدام 

الطوارئ مقارنة  أو حاالت  استراتيجيات تكيف لمواجهة األزمات 

بنسبة 30 يف المائة من الرجال52.

المدارس ليساهموا  العائالت أطفالها من  الكثير من  قد يسحب 

اإليجار  تكاليف  تحمل  أجل  من  وذلك  األسرة،  عيش  كسب  يف 

الشركاء  الحظ  طرابلس،  ويف  األساسية.  والخدمات  والسلع 

والالجئين  المهاجرين  األطفال  عمل  الحماية  مجال  يف  العاملين 

يف المصانع والبناء ومحطات الوقود واستغاللهم بشكل روتيني 

أجورهم  دفع  عدم  خالل  من  إما  القانوين  غير  وضعهم  بسبب 

ليسوا  ممن  األطفال  ُيجبر  اإلطالق.  على  الدفع  عدم  أو  الكافية 

برفقة أحد أو المنفصلين عن ذويهم، ومعظمهم من الفتيان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاًما، على المشاركة يف عمالة 

وبالمثل،  واالعتداء.  لالستغالل  األطفال  يعرض  وذلك  األطفال. 

الاليت لديهن خيارات مالية محدودة  المهاجرات والالجئات  تكون 

أكثر عرضة لالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي بسبب التمييز 

على  الحصول  طلبات  يشمل  أن  يمكن  الذي  بالفعل،  القائم 

سيارات  وسائقي  العقارات  أصحاب  قبل  من  جنسية  خدمات 

األجرة ومقدمي الخدمات العامة.

مركز الهجرة المختلطة/ليبيا
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ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاالتجاه )2016-2021(المحتاجون

%15%30%24 0.8 مليون

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءاالتجاه )2016-2022(المحتاجون

%15%30%24 1.5 مليون
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أشكال  بعض  إىل  شخص   803,000 من  أكثر  سيحتاج 
األكثر  األشخاص  يعكس  ما  2022؛  عام  اإلنسانية يف  المساعدة 
ويشمل  ماسة،  حاجة  يف  أنهم  على  تحديدهم  تم  الذين  تضرًرا 
النازحين داخلًيا والعائدين وغير النازحين المتضررين من الصراع 
والمهاجرين والالجئين. يمثل عدد المحتاجين المقّدر لعام 2022 
متوقع  شخص  مليون   1.3 من  المائة  يف   36 بنسبة  انخفاًضا 

حاجتهم لعام 2021.

ومن بين األشخاص المحتاجين، 302,337 هم من النساء، ويبلغ 
عدد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما 264,710 أشخاص تبلغ 
نسبة الفتيات منهم 50%. بينما بلغت نسبة المحتاجين 62 يف 
المائة من الفتيان والرجال، يعود ذلك إىل حد كبير إىل ارتفاع نسبة 
المهاجرين الذكور )89 يف المائة(. باإلضافة إىل ذلك، فإن ما يقدر 
بنحو 126,000 محتاج هم من ذوي اإلعاقة )62 يف المائة ذكور 

و38 يف المائة إناث(.

يحتاج  ليبيا،  يف  نازحين  يزالون  ال  شخص   213,000 بين  ومن 
بسبب  المساعدة  إىل  المائة(  يف   62( نازح  شخص   132,000
مجموعة من العوامل المتعلقة بعدم القدرة على تحمل تكاليف 
اإليجار و/أو االحتياجات األساسية، وزيادة الحماية و/أو المخاطر 
يف  العيش  أو  المستوى  متدنية  مآٍو  يف  العيش  بسبب  الصحية 
التي  الفرعية  الفئات  تشمل  اإلخالء.  خطر  أو  من  خوف  حالة 
المساعدة  على  وتعتمد  حاجة شديدة  تكون يف  أن  المرجح  من 
التجمعات  يقيمون يف  والذين  إناث  تعولها  التي  األسر  اإلنسانية 
العشوائية والمباين العامة، والذين يشكلون نسبة 6 يف المائة من 
الذين  النازحين  عدد  يف  بسيط  انخفاض  حدث  النازحين.  جميع 
 2021 عام  بعددهم  مقارنًة  محتاجون،  أنهم  على  تحديدهم  تم 
ومقارنة بالفئات السكانية األخرى يف عام 2021، وهو ما يعكس 
إىل  أدى  ما  الغرب،  منطقة  يف  سيما  ال  األمني،  الوضع  تحسن 
النزوح يف عام 2019 وأوائل عام 2020. وعلى الرغم من أن عدد 
النازحين قد انخفض باطراد، فإن هذا االتجاه قد شهد تباطًؤا على 
مدى األشهر القليلة الماضية، ما يبرز الحاجة إىل إيجاد حلول دائمة 

مخصصة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. 

وعلى الرغم من تحسن األوضاع اإلنسانية، أثرت جائحة كوفيد-19 
غير  الليبيين  على  كبير  بشكل  واالقتصادية  االجتماعية  وآثارها 
النازحين، الذين يمثلون الفئة السكانية التي تضم أكبر عدد إجمايل 
من المحتاجين وهو 281,000 شخص، أو 35 يف المائة من الذين 
تم تحديدهم على أنهم محتاجون. تشمل العوامل الرئيسية التي 
الصحية  الرعاية  على  الحصول  إىل  االفتقار  الضعف،  على  تدل 
إىل  والحاجة  الحركة  على  المفروضة  والقيود  والتعليم،  والمياه 

تحسين المأوى األساسي.

يف  والالجئين  المهاجرين  عدد  بين  من  أن  إىل  التقديرات  تشير 
ليبيا، يحتاج 643,000 شخص وما يقرب من 232,000 مهاجر 
و43,000 الجئ إىل المساعدة اإلنسانية يف عام 2022. ويتوافق 
يسيرة  انخفاضات  وجود  مع  السابق  العام  مع  تقريًبا  ذلك 
يف  اإلجمايل  والالجئين  المهاجرين  عدد  يف  االنخفاض  تعكس 

ليبيا يف عام 2021.

ال يزال المهاجرون والالجئون يواجهون مخاطر الحماية، فضالً عن 
القيود وأوجه التمييز المرتبطة بالحصول على الخدمات األساسية 
والمأوى. واعتباًرا من نهاية أيلول/سبتمبر 2021، ال يزال يعيش 
تم  حيث  االحتجاز،  مراكز  يف  والجئ  مهاجر   5,600 من  أكثر 
التعذيب  ذلك  يف  بما  اإلنسان،  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  توثيق 
يف  األساسية  الخدمات  االجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف 
النساء واألطفال  للغاية. يف حين تشكل  االحتجاز محدودة  مراكز 
أقلية من المهاجرين والالجئين يف مراكز االحتجاز، فهم يتعرضون 
بشكل خاص لالعتداء واالستغالل، حيث جرى اإلبالغ عن حاالت 
االحتجاز  الجنسي يف مراكز  العنف  أشكال  اغتصاب وغيرها من 

الرسمية وغير الرسمية.

يشكل المهاجرون ثاين أكبر مجموعة من إجمايل عدد المحتاجين، 
الالجئون  يكون  أن  المتوقع  من  النازحين.  غير  الليبيين  بعد 
المسجلون يف ليبيا لديهم احتياجات إنسانية كبيرة لم تتم تلبيتها، 

وبالتايل يقع إجمايل عدد الالجئين ضمن المحتاجين.

تصورات وتفضيالت بشأن المتضررين
نظًرا الستمرار وضع جائحة كوفيد-19، اعتمد الشركاء يف مجال 
وكذلك  بُعد  عن  وشبه  بُعد  عن  اإلدارة  على  اإلنساين  العمل 
وشمل  المحتاجين.  إىل  للوصول  المحليون  المنفذون  الشركاء 
للتواصل  خارجية  لجهات  التابعة  المراقبة  آليات  استخدام  ذلك 

وتلقي المالحظات بشأن االحتياجات والخدمات المقدمة.

التي  الرئيسية  الطرق  أن  الحديثة  والدراسات  التقييمات  توضح 
خالل  من  تكون  المعلومات  إىل  للوصول  األشخاص  يفضلها 
خالل  من  وكذلك  المجتمع،  وأفراد  األسرة  وأفراد  األصدقاء 
أيًضا  الحال  هو  هذا  وكان  االجتماعي.  التواصل  ووسائل  الهاتف 
أفاد  بكوفيد-19.  المتعلقة  المعلومات  إىل  الوصول  فيما يخص 
 )KAP( استطالع حديث بشأن المعارف والمواقف والممارسات
العالمية  الصحة  ومنظمة  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  أجرته 
التابعة لألمم المتحدة أن نسبة 50 يف المائة من المجيبين ذكروا 
لقاح  حول  معلومات  على  للحصول  موثوقية  األكثر  المصدر  أن 
كوفيد-19 هو عبر منصات وسائط اإلعالم اإللكترونية واالجتماعية، 
يلي ذلك نسبة 11 يف المائة من األشخاص يعتمدون على العائلة 
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واألصدقاء، و10 يف المائة يرجعون إىل العاملين يف مجال الرعاية 
الصحية، و10 يف المائة يستمدون المعلومات من الحكومة. ونادًرا 
ما كان يبلغ المجيبون عن أن القادة الدينيين وقادة المجتمعات 
لم  حيث  لمعلومات،  لتلقي  موثوًقا  مصدًرا  يمثلون  المحلية 

تذكرهم سوى نسبة 2 يف المائة من المجيبين53. 

الطريقة  أيًضا  االجتماعي  التواصل  ووسائل  الهواتف  تعتبر 
المساعدة  إىل  الوصول  كيفية  المعلومات حول  لتلقي  المفضلة 
اإلنسانية. ومن ضمن المجتمعات التي شملها االستطالع، حددت 
نسبة 58 يف المائة من الليبيين الهواتف )المكالمات أو الرسائل 
القصيرة( كطريقتهم المفضلة، يلي ذلك نسبة 17 يف المائة حددوا 
وسائل التواصل االجتماعي )وهي فيسبوك أو تويتر( و5 يف المائة 
حددوا واتساب، وتميل األسر النازحة والعائدون إىل استخدام هذه 
األساليب أكثر من الليبيين غير النازحين. وبالمثل، حددت نسبة 
58 يف المائة من المهاجرين والالجئين الهواتف، ويلي ذلك نسبة 
21 يف المائة الذين حددوا الواتساب و13 يف المائة سلطوا الضوء 

على وسائل التواصل االجتماعي.

الوكاالت يف شباط/ بين  المشتركة  المالحظات  آلية  إنشاء  ومنذ 
االتصاالت  قطاع  يديره  الذي  االتصال  مركز  رد   ،2020 فبراير 
اإللكترونية على أكثر من 30,099 مكالمة بنهاية أيلول/سبتمبر 
التوعية  دعم  بضمان  تتعلق  رئيسية  خدمة  يوفر  ما   ،2021
تقديم  من  المجتمعات  تمكين  وكذلك  المجتمعية،  والمشاركة 
أجري  استطالع  وأوضح  وتصوراتها54.  تفضيالتها  عن  معلومات 
السكان  من  المائة  يف   90 نسبة  أن   2021 آب/أغسطس  يف 
المشمولين بالعينة أعربوا عن رضاهم عن الخدمات التي يقدمها 
مركز اتصال آلية المالحظات المشتركة55. ومن الناحية الجغرافية، 
جاءت معظم المكالمات )92 يف المائة( من منطقة ليبيا الغربية، 
للشركاء  األكبر  الوجود  إىل  جزئًيا  ذلك  يرجع  قد  طرابلس.  بلدية 
المنطقة  يف  يعملون  الذين  اإلنساين  العمل  مجال  يف  الدوليين 

والذين قدموا مواد التوعية جنًبا إىل جنب مع توزيعاتهم.

نظًرا ألن النساء يمثلن ربع إجمايل المتصلين، فإن نصف العاملين 
يف مركز االتصال هم إناث، ما يسمح للسكان المتضررين بتقديم 
للتعامل  يرتاحون  لعاملة  مخاوفهم  عن  واإلعراب  المالحظات 
بشأن  تقدم  إحراز  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة  غيرها.  من  أكثر  معها 
اللغات  لتشمل  االتصال  مركز  يف  المتوفرة  اللغات  عدد  زيادة 
مثل  أساسي،  بشكل  المهاجرون  السكان  بها  يتحدث  التي 
السابق سوى  يتوفر يف  يكن  ولم  والتغرينية.  والهوسية  األمهرية 
آلية  مركز  إنشاء  بداية  يف  والفرنسية  واإلنجليزية  العربية  اللغة 

المالحظات المشتركة. 

يف  المركز  تشغيل  من  األوىل  القليلة  األشهر  خالل  البداية  ففي 
أساسي  بشكل  متمثالً  المتصلين  من  الطلب  كان   ،2020 عام 
يف المعلومات المتعلقة بكوفيد-19، ولكن مع تقدم العام، كانت 
هناك زيادة حادة يف الطلب على المعلومات المتعلقة بالخدمات 
بالحماية،  المتعلقة  الحاالت  القائمة  تصدرت  حيث  اإلنسانية، 
تليها المساعدة يف مجال األغذية، والمساعدة النقدية، والخدمات 

المتعلقة بالصحة. 

يتعامل  التي  الطريقة  لتحسين  حاجة  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع 
سبل  وإيجاد  المتضررة  المجتمعات  مع  اإلنساين  المجتمع  بها 
للمجتمعات المتضررة لتقديم المعلومات فيما يتعلق باحتياجاتها 
متعددة  االحتياجات  تقييم  استطالع  نتائج  أظهرت  وتفضيالتها. 
القطاعات أنه من بين المجيبين المحتاجين الذين أبلغوا عن عدم 
تلقيهم المساعدة يف األشهر الستة الماضية، أفادت نسبة 15 يف 
المائة من الليبيين )أعلى مقارنة بالعائدين الذين بلغت نسبتهم 
ال  أنهم  والالجئين  المهاجرين  من  المائة  يف  و20  المائة(  يف   28

يعرفون كيفية الحصول على المساعدة يف منطقتهم.

األكثر  المجتمعات  يف  باستمرار  المحددة  االحتياجات  وتشمل 
الطبية  النقدية والرعاية  المساعدة  الحصول على  ليبيا  تضرًرا يف 
والمساعدة الغذائية ودعم المأوى والمواد غير الغذائية )الكهرباء 
الوقود( والمياه والصرف الصحي والنظافة56. وورد بوجه عام  أو 
أولوية يف  يعتبر حاجة ذات  النقدية  المساعدة  الحصول على  أن 
أن  بلديات يف كل منطقة  أفادت خمس  الجنوب والشرق، حيث 
نسبة 75 يف المائة على األقل من األسر بحاجة إىل مساعدة نقدية.

تحديًدا  األكثر  الحاجة  هو  المأوى  يعتبر  النازحة،  لألسر  وبالنسبة 
)30 بالمائة من المجيبين(، يليه الغذاء )29 بالمائة(، ثم الحصول 
ناحية  العائدون، من  بالمائة(. حدد   20( الصحية  الخدمات  على 
يف   19( الغذائية  غير  المواد  ثم  المائة(،  يف   27( الغذاء  أخرى، 
المائة(  المائة( وكذلك الحصول على الخدمات الصحية )18 يف 

على أنها احتياجاتهم األشد إلحاًحا57. 

وبالنسبة للمهاجرين والالجئين، فإن العقبة الرئيسية التي تحول 
دون تلبية احتياجاتهم األساسية هي القدرة على تحمل تكاليف 
الغذاء والمواد األساسية، واإلسكان، وكذلك الخدمات، مثل الرعاية 
الصحية. أظهرت نتائج االستطالعات التي أجريت وجًها لوجه وعبر 
اإلنترنت التي أجراها برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 
كل خمسة  واحد من  إىل  يصل  ما  أن  للهجرة  الدولية  والمنظمة 
مهاجرين تم تصنيفهم على أنهم يعانون من انعدام األمن الغذايئ 
بدرجة متوسطة أو شديدة، وتم تحديد 77 يف المائة منهم على 
الخدمات  للحصول على  أو معدومة  إمكانية محدودة  لديهم  أن 
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الصحية58. ال يزال دعم المأوى يمثل تحديًا بالنسبة للسكان من 
المهاجرين والالجئين، حيث تعيش نسبة 73 يف المائة منهم يف 
المناطق الحضرية يف مساكن إيجار مدفوعة ذاتًيا.  أفاد أكثر من 
نصف المهاجرين الذين تم إجراء مقابالت معهم )54 يف المائة( 
أنهم يتشاركون المراحيض مع أكثر من خمسة أفراد، ومن بينهم، 
42 يف المائة باستخدام مرحاض عمومي يتشارك  أفادت نسبة 

به أكثر من عشرة أفراد59. 

معهم  أجرت  الذين  المائة(  يف   5( المهاجرين  من  أقلية  أفادت 
مصفوفة تتبع النزوح مقابالت يف أيار/مايو وحزيران/يونيو أن لديهم 
أفراد أسرة تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاًما يف ليبيا. وأفادت نسبة 
إجمالية 43 يف المائة منهم بعدم قدرة أطفالهم يف سن المدرسة 
على الحصول على التعليم، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إىل وجود 
المائة(.  اللغوية )74 يف  المائة( والحواجز  المالية )80 يف  الحواجز 
وكانت العزلة االجتماعية )71 يف المائة( وعدم توفر الوثائق المطلوبة 

)66 يف المائة( من بين المشكالت التي حالت دون حصول األطفال 
على  عاًما  و18  أعوام   5 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المهاجرين 
التعليم يف ليبيا. من المرجح أن يكون هذا الوضع قد تفاقم بشكل 
بسبب  الرزق  إىل سبل كسب  واالفتقار  البطالة  زيادة  بسبب  أكبر 

جائحة كوفيد-19.

أولوية،  ذات  حاجة  باعتبارها  الصحة  ذكر  دوًما  يتم  كان  حين  يف 
تباينت التحديات المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية بين 
الفئات السكانية. حيث كانت التحديات التي واجهت الليبيين يف 
ونقصها  األدوية  بتوافر  تتعلق  الصحية  الخدمات  على  الحصول 
يف المرافق، ونقص/غياب العاملين يف مجال الصحة، والمرافق 
المكتظة. يف حين أشار المهاجرون والالجئون إىل مشكلة التوافر، 
فقد تم اإلبالغ بصفة أكثر شيوًعا عن المشكالت المتعلقة بالقدرة 
عدم  إىل  أدت  التي  الوثائق،  توفر  وعدم  التكاليف  تحمل  على 

تلبية االحتياجات.

ترهونة/ليبيا
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جميع الفئات السكانية
 

الجبل
األخضر

الجبل
الغربي

الجفارة

الجفرة

الكفرة

المرقب

المرج

الزاوية

بنغازي

درنة

أجدابيا

غات

مصراتة

مرزق

نالوت

سبها

سرت

طبرق

طرابلس

أوباري

وادي 
الشاطئ

زوارة

المنطقة
 حسب النوع االجتماعي

النساء/ الرجال (٪)
 حسب العمر

ذوو اإلعاقة (%)األطفال/البالغون/المسنون (%)
 

37/63

30/70

35/65

29/71

30/70

43/57

37/63

28/72

45/55

47/53

18/82

30/70

36/64

21/79

39/61

33/67

49/51

42/58

40/60

41/59

31/69

39/61

28/66/6

23/73/4

29/66/5

17/80/3

18/79/3

35/60/5

28/67/5

27/70/3

34/60/6

36/57/7

15/83/2

19/78/3

30/66/4

26/71/3

32/63/5

24/73/3

39/55/6

32/62/6

32/63/5

37/58/5

25/70/5

31/64/5

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

 

2.8 ألف

17.1 ألًفا

17.2 ألًفا

6.5 آالف

7.7 آالف

3.9 آالف

2.1 ألف

12.4 ألًفا

17.9 ألًفا

2.4 ألف

27.7 ألًفا

4.4 آالف

21.2 ألًفا

22.3 ألًفا

1.1 ألف

16.4 ألًفا

1.8 ألف

1.5 ألف

28.9 ألًفا

7.9 آالف

4.6 آالف

4.5 آالف

[غير 
النازحين]

6.2 آالف

11.3 ألًفا

14.3 ألًفا

3.4 آالف

2.2 ألف

7.4 آالف

4.1 آالف

5.6 آالف

74.9 ألًفا

27 ألًفا

3.6 آالف

2 ألف

16 ألًفا

2.1 ألف

2 ألف

7.1 آالف

12.2 ألًفا

5.2 آالف

50.9 ألًفا

12.8 ألًفا

4.5 آالف

6.8 آالف

[المهاجرون] [العائدون]

-

0.5 ألف

15.6 ألًفا

0.2 ألف

0.6 ألف

2.9 ألف

-

-

9.8 آالف

7.8 آالف

0.1 ألف

-

8.9 آالف

0.5 ألف

0.1 ألف

2.3 ألف

35.6 ألًفا

-

11.3 ألًفا

18.5 ألًفا

0.1 ألف

0.6 ألف

0.8 ألف

1.3 ألف

4.7 آالف

0.5 ألف

1 ألف

7.1 آالف

0.4 ألف

4.9 آالف

25.4 ألًفا

0.3 آالف

9.7 آالف

1.1 ألف

19.2 ألًفا

8.9 آالف

1.3 ألف

5.6 آالف

11.5 ألًفا

0.9 ألف

21.2 ألًفا

2.2 ألف

1.1 ألف

2.6 ألف

[النازحون 
داخلًيا]

[الالجئون]

0.1 ألف

0.4 ألف

6.4 آالف

-

-

1.3 ألف

0.1 ألف

2 ألف

1 ألف

-

-

-

4.7 آالف

0.1 ألف

0.1 ألف

0.1 ألف

0.2 ألف

-

24.6 ألًفا

-

0.1 ألف

1.6 ألف
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 اختالف عدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل الخطورة إجمايل السكان الفئة السكانيةالمنطقة

 المحتاجين يف 

عام 2020 )%(
 شديدة للغاية  شديدة  تخلق ضغوًطا  الحد األدىن 

%72- 84  700  616  -    1,400 النازحون داخلًياالجبل األخضر

%0 -    -    -    -    -   العائدونالجبل األخضر

%0 221  5,967  55,709  185,696  247,593 غير النازحينالجبل األخضر

%69- -    2,818  12,092  -    14,910 المهاجرونالجبل األخضر

%29 51  96  -    -    147 الالجئونالجبل األخضر

%313 35  1,278  562  -    1,875 النازحون داخلًياالجبل الغريب

%0 13  480  2,580  9,221  12,294 العائدونالجبل الغريب

%1696 5,210  6,092  81,611  278,769  371,682 غير النازحينالجبل الغريب

%1467 18  17,034  13,124  -    30,176 المهاجرونالجبل الغريب

%62- 188  238  -    1  427 الالجئونالجبل الغريب

%391 494  4,208  3,688  -    8,390 النازحون داخلًياالجفارة

%19 47  15,531  37,439  52,277  105,295 العائدونالجفارة

%79- 1,765  12,529  165,965  370,959  551,218 غير النازحينالجفارة

%6 -    17,218  14,927  -    32,145 المهاجرونالجفارة

%5- 651  5,781  -    -    6,432 الالجئونالجفارة

%60- 53  438  385  -    875 النازحون داخلًياالجفرة

%0 1  225  299  275  800 العائدونالجفرة

%0 78  3,278  11,865  45,664  60,885 غير النازحينالجفرة

%70 88  6,377  6,040  -    12,505 المهاجرونالجفرة

%23- 0  33  -    -    33 الالجئونالجفرة

%85- 111  925  814  -    1,850 النازحون داخلًياالكفرة

%75- -    557  1,258  -    1,815 العائدونالكفرة

%82- 110  2,092  11,378  40,745  54,325 غير النازحينالكفرة

%68- -    7,734  8,401  -    16,135 المهاجرونالكفرة

%18- -    9  -    -    9 الالجئونالكفرة

%18- 749  6,367  5,493  -    12,609 النازحون داخلًياالمرقب

%0 -    2,906  3,260  785  6,951 العائدونالمرقب

%86- -    7,354  126,596  401,858  535,808 غير النازحينالمرقب

%150 393  3,460  15,778  -    19,630 المهاجرونالمرقب

%34- 178  1,144  -    -    1,322 الالجئونالمرقب
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 اختالف عدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل الخطورة إجمايل السكان الفئة السكانيةالمنطقة

 المحتاجين يف 

عام 2020 )%(
 شديدة للغاية  شديدة  تخلق ضغوًطا  الحد األدىن 

%67-  45    378    328    -      750  النازحون داخلًياالمرج

%0  -      -      -      -      -    العائدونالمرج

%0  147    3,990    37,209    124,047    165,393  غير النازحينالمرج

%66-  -      2,077    8,913    -      10,990  المهاجرونالمرج

%24  10    58    -      -      68  الالجئونالمرج

%510  520    4,333    3,807    -      8,660  النازحون داخلًياالزاوية

%0  1    34    190    322    547  العائدونالزاوية

%40  721    4,861    87,784    280,107    373,473  غير النازحينالزاوية

%286  140    12,229    33,096    -      45,465  المهاجرونالزاوية

%10  74    1,906    -      -      1,980  الالجئونالزاوية

%4  41    25,351    12,423    -      37,815  النازحون داخلًيابنغازي

%78-  -      9,824    7,801    171,400    189,025  العائدونبنغازي

%60-  498    74,387    646,990    99,655    821,530  غير النازحينبنغازي

%52-  -      17,859    26,388    -      44,247  المهاجرونبنغازي

%55- 100  946  -    -    1,046 الالجئونبنغازي

%11- 33  278  244  -    555 النازحون داخلًيادرنة

%68- 7,773  -    16,517  12,925  37,215 العائدوندرنة

%43 25,709  1,338  109,645  73,236  209,928 غير النازحيندرنة

%75- -    2,358  10,127  -    12,485 المهاجروندرنة

%14 10  6  -    -    16 الالجئوندرنة

%61- 144  9,590  5,161  -    14,895 النازحون داخلًياأجدابيا

%0 -    52  73  375  500 العائدونأجدابيا

%90- 213  3,342  50,286  161,535  215,376 غير النازحينأجدابيا

%18- 24  27,648  39,451  -    67,123 المهاجرونأجدابيا

%40- 4  36  -    -    40 الالجئونأجدابيا

%80- 121  1,006  885  -    2,011 النازحون داخلًياغات

%98- -    13  16  -    29 العائدونغات

%61- 89  1,874  5,262  21,679  28,904 غير النازحينغات

%1 60  4,336  4,105  -    8,500 المهاجرونغات

%50- -    4  -    -    4 الالجئونغات
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 اختالف عدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل الخطورة إجمايل السكان الفئة السكانيةالمنطقة

 المحتاجين يف 

عام 2020 )%(
 شديدة للغاية  شديدة  تخلق ضغوًطا  الحد األدىن 

%151 1,766  17,436  14,693  -    33,895 النازحون داخلًيامصراتة

%128 387  8,535  3,769  5,619  18,310 العائدونمصراتة

%37 1,033  14,974  164,797  488,500  669,304 غير النازحينمصراتة

%60- 19  21,145  38,635  -    59,799 المهاجرونمصراتة

%34 898  3,778  -    -    4,676 الالجئونمصراتة

%57- 148  8,730  1,932  -    10,810 النازحون داخلًيامرزق

%63- 72  447  1,016  585  2,120 العائدونمرزق

%87- 605  1,453  17,032  57,277  76,367 غير النازحينمرزق

%64 -    22,344  11,951  -    34,295 المهاجرونمرزق

%16 -    51  -    -    51 الالجئونمرزق

%859 145  1,205  1,060  -    2,410 النازحون داخلًيانالوت

%0 3  96  528  1,883  2,510 العائدوننالوت

%347 85  1,929  25,205  81,670  108,889 غير النازحيننالوت

%50 119  945  4,906  -    5,970 المهاجروننالوت

%8- 29  68  -    -    97 الالجئوننالوت

%68- 597  4,973  4,376  -    9,945 النازحون داخلًياسبها

%29- 46  2,208  1,706  -    3,960 العائدونسبها

%76- 353  6,702  35,265  126,964  169,284 غير النازحينسبها

%9 20  16,349  12,456  -    28,825 المهاجرونسبها

%45- 15  130  -    -    145 الالجئونسبها

%25- 138  11,381  3,026  -    14,545 النازحون داخلًياسرت

%16- 3  35,638  40,694  -    76,335 العائدونسرت

%44- -    12,202  111,180  17,624  141,006 غير النازحينسرت

%143 198  1,586  8,129  -    9,914 المهاجرونسرت

%36- 18  166  -    -    184 الالجئونسرت

%28- 96  802  704  -    1,602 النازحون داخلًياطبرق

%0 -    -    -    -    -   العائدونطبرق

%63- 184  4,976  46,388  154,649  206,197 غير النازحينطبرق

%63- 124  1,422  6,597  -    8,143 المهاجرونطبرق

%35 9  14  -    -    23 الالجئونطبرق
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 اختالف عدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل الخطورة إجمايل السكان الفئة السكانيةالمنطقة

 المحتاجين يف 

عام 2020 )%(
 شديدة للغاية  شديدة  تخلق ضغوًطا  الحد األدىن 

%19- 1,903  19,264  16,226  -    37,393 النازحون داخلًياطرابلس

%85- 129  11,181  52,517  87,118  150,945 العائدونطرابلس

%209 37,004  13,894  442,548  691,455  1,184,901 غير النازحينطرابلس

%49- -    28,939  62,377  -    91,316 المهاجرونطرابلس

%3 1,596  22,973  -    -    24,569 الالجئونطرابلس

%50- 138  2,069  1,393  -    3,600 النازحون داخلًياأوباري

%1- -    18,515  9,615  -    28,130 العائدونأوباري

%74 306  12,480  29,839  44,042  86,667 غير النازحينأوباري

%73 107  7,768  7,356  -    15,231 المهاجرونأوباري

%31- 10  14  -    -    24 الالجئونأوباري

%29- 86  1,060  890  -    2,035 النازحون داخلًياوادي الشاطئ

%0 -    99  76  35  210 العائدونوادي الشاطئ

%0 -    4,493  19,831  72,978  97,302 غير النازحينوادي الشاطئ

%98 62  4,502  4,266  -    8,830 المهاجرونوادي الشاطئ

%9- 10  102  -    -    112 الالجئونوادي الشاطئ

%579 280  2,338  2,055  -    4,673 النازحون داخلًيازوارة

%276 18  604  3,282  10,728  14,632 العائدونزوارة

%276 287  6,491  84,851  274,900  366,529 غير النازحينزوارة

%135 340  4,142  16,495  -    20,977 المهاجرونزوارة

%9 196  1,399  -    -    1,595 الالجئونزوارة
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 الجزء الثاني: 
 تحليل المخاطر 

ومراقبة الوضع واالحتياجات
المنظمة الدولية للهجرة - مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية )أوتشا(
تدريب بنغازي للمنظمات غير الحكومية
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 2.1 
تحليل المخاطر

وفًقا لمؤشر إدارة المخاطر لتصنيف المخاطر، تحتل ليبيا المرتبة 

البلدان األكثر تعرًضا للخطر،  العالم من حيث  18 على مستوى 
إىل  الماضي  العام  جًدا"  "مرتفع  فئة  من  ترتيبها  انخفض  حيث 

"مرتفع" يف عام 2021، وذلك نظًرا لتحسن األوضاع األمنية منذ 

توقيع اتفاقية وقف إطالق النار. ومع ذلك، ظلت عناصر "األخطار 

والتعرض" و"القدرة على التكيف" مستقرة نسبًيا، مع مالحظة 

نسب انخفاض بسيطة من 8.8 إىل 8.2، ومن 7.5 إىل 6.9 على 

 10 تسجيل  اإلنسان يف  يسببها  التي  األخطار  استمرت  التوايل.  

صراع  نشوب  خطر  ارتفاع  احتمال  بسبب  أقصى  بحد  درجات 

ما يعكس  3.7 فقط،  الطبيعية  األخطار  عنيف، يف حين سجلت 

مخاطر حدوث الفيضانات واألوبئة والجفاف. وتصنف الفيضانات 

فيضانات  حدوث  توقع  مع  المرتفعة،  المخاطر  ضمن  الساحلية 

ساحلية محتملة يف السنوات العشر القادمة. تصنف أيًضا مخاطر 

أنه من  يعني  ما  أنها مرتفعة،  المياه على  وندرة  الغابات  حرائق 

المتوقع حدوث حاالت جفاف كل خمس سنوات يف المتوسط. 

لتصنيف  المخاطر  إدارة  مؤشر  يف  الضعف  عنصر  وانخفض 

المخاطر من 7.2 إىل 4.3، مؤديًا إىل تغيير الترتيب العام للمخاطر، 

وسجل   ،2.8 واالقتصادي  االجتماعي  الضعف  سجل  حين  يف 

السكانية  الفئات  من  وغيرهم  المهّجرين  األشخاص  ضعف 

التي  المستمرة  التحديات  الضوء على  5.5، ما يسلط  المتضررة 

تواجهها الفئات المتضررة60. 

المفروضة  القيود  وتخفيف  العدائية  األعمال  وقف  ظل  ويف 

بسبب كوفيد-19 يف النصف األول من العام، زاد عدد العائدين 

ذلك،  ومع  األمني.  الوضع  تحسن  بفضل  األصلية  مواطنهم  إىل 

االنقسامات  تفاقم  إىل  شاملة  مصالحة  عملية  إىل  االفتقار  أدى 

خطر  وزيادة  قبلية،  أسس  على  عادًة  والسياسية،  االجتماعية 

نشوب صراعات ضيقة النطاق، مع الحد من إمكانية التوصل إىل 

جميع  من  بدعم  للتطبيق  وقابلة  األجل  طويلة  دستورية  تسوية 

أصحاب المصلحة الليبيين. وقد أدى الصراع الذي دام عقًدا من 

كوفيد- جائحة  جانب  إىل  السياسي،  االنقسام  واستمرار  الزمن، 

وتقويض  االقتصادي  الوضع  على  كبير  بشكل  التأثير  إىل   ،19

ظروف  تدهور  من  يزيد  ما  العامة،  الخدمات  وتقديم  الحوكمة 

معيشة السكان وسيكون له أيًضا تأثير طويل المدى على قدرات 

التكيف. وثمة تحٍد رئيسي يواجه عملية التعايف يتمثل يف ضمان 

الدعم من أجل بناء قدرات للنظراء والسلطات الوطنية والمحلية 

بغرض إعادة تأهيل البنية التحتية وكذلك المساعدة على ضمان 

عدم  أدى  الوطني.  المستوى  على  األساسية  الخدمات  توحيد 

اتساق القيادة على المستوى المحلي واالفتقار إىل وجود عملية 

معترف بها بشأن عمليات اإلخالء إىل خلق حالة من عدم اليقين 

عن  كثيرة  معلومات  توفر  وعدم  العائدة،  السكانية  الفئات  لدى 

من  لإلجالء  تعرضوا  لمن  التأهيل  إعادة  أو  التعويض  صناديق 

تجمعاتهم المؤقتة. 

الوطنية،  الميزانية  على  الموافقة  الحكومة  على  يتعين  يزال  ال 

الخدمات  تقديم  على  الوطنية  السلطات  قدرة  على  أثرت  التي 

األساسية. وقد أدى الطلب على إعادة تأهيل البنية التحتية، إىل 

العامة  والمؤسسات  المرافق  معاناة  إىل  الحوكمة  جانب ضعف 

الصيانة  المؤهلين والموارد وعدم كفاية  الموظفين  من قلة عدد 

حين  بين  المسلحة  الجماعات  تشنها  التي  الهجمات  وتؤثر  بها. 

البنية  التي تستهدف مرافق  المجهولة  اإلجرامية  والعناصر  وآخر 

على  كبير  بشكل  والمياه،  الكهرباء  خدمات  سيما  وال  التحتية، 

المخاطر حسب مؤشر إدارة المخاطر لتصنيف المخاطر
6.6

األخطار والتعرض
8.2

الضعف
5.2

نقص القدرة على التكيف
6.8

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: 
www.inform-index.org

مؤشر إدارة المخاطر لتصنيف المخاطر
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عمليتي التعايف وإعادة البناء. حيث يعتبر انقطاع الكهرباء والمياه 

تم  وقد  الصيف  أشهر  خالل  سيما  وال  المعتادة،  الحوادث  من 

اإلبالغ عنها يف جميع أنحاء البالد. 

يف  للسكان  العامة  الخدمات  توفير  على  القدرة  عدم  وتتمثل 

تدهور نظام الرعاية الصحية. كافحت ليبيا من أجل مواجهة جائحة 

كبير خالل  بشكل  الحاالت  ارتفعت  حيث  المستمرة،  كوفيد-19 

النصف الثاين من العام. وأدى بطء بدء حملة التطعيم والنقص 

المستمر يف اإلمدادات الطبية لمواجهة كوفيد-19، مثل معدات 

األكسجين  وإمدادات  الطبيين  للموظفين  الشخصية  الوقاية 

الصحية  الرعاية  العزل، فضالً عن محدودية عدد مرافق  وأجنحة 

التي تعمل بكامل طاقتها، إىل عدم قدرة قطاع الصحة العامة على 

مواجهة التحدي الناجم عن وجود حاالت مصابة بكوفيد-19 وأيًضا 

المتخصصة،  الرعاية  نقص  يؤثر  المنتظمة.  الصحية  الخدمات 

والمولودين  األمهات  بصحة  المتعلقة  والخدمات  الجراحة  مثل 

المختلفة وعالجها  المعدية  حديًثا واألطفال وتشخيص األمراض 

وتستوجب  مليوين شخص.  أكثر من  على  تأثيًرا سلبًيا  جميعها، 

المباشرة  المساعدة  تقديم  العامة  الصحة  نظام  قدرة  ضعف 

توحيد  كفاية  عدم  إىل  خاصًة  ذلك  ويرجع  الدويل،  المجتمع  من 

عن  بعيًدا  الصحي،  الوضع  حول  البيانات  وجمع  المعلومات 

الحوادث المتعلقة بكوفيد-19.  

ال يزال التمييز القائم على النوع االجتماعي، بما يف ذلك يف نطاق 

األطر القانونية الوطنية، له تأثير خطير على حقوق المرأة وحمايتها. 

كما يستمر انعدام األمن والنزوح يف تعريض األشخاص، ال سيما 

االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  لخطر  والفتيات،  النساء 

التحتية  البنية  بسبب ضعف  أكبر  بشكل  يتفاقم  الذي  المتزايد، 

وعدم كفاية أنظمة وخدمات الحماية. ال تزال الصحة النفسية حاجة 

إىل  الحاجة  وتزايد  المتاحة  الخدمات  محدودية  جانب  إىل  مهملة 

وجود دعم نفسي واجتماعي منظم، مع تركيز اهتمام خاص على 

آثار القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 واحتجاز النساء والفتيات.

تسمح  بيئة  خلق  يف  القانون  ألحكام  المحدود  التطبيق  استمر 

من  اإلفالت  مع  القانونية،  غير  األنشطة  من  وغيره  بالتهريب 

وزيادة  األمن،  انعدام  انتشار  إىل  أدى  ما  كبيرة،  بصورة  العقاب 

وتستمر  بالحماية.  متصلة  إضافية  لمخاطر  األشخاص  تعرض 

الوضع  ويتفاقم  ليبيا  يف  االنتشار  يف  المتعددة  التمييز  أشكال 

بشكل أكبر بسبب جائحة كوفيد-19 بالنسبة لبعض الفئات، وال 

سيما المهاجرين والالجئين واألسر النازحة. وتستمر أيًضا معاناة 

لحقوق  خطيرة  وتجاوزات  انتهاكات  من  والالجئين  المهاجرين 

اإلنسان على أيدي الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويف الفترة 

اعترض   ،2021 األول/أكتوبر  تشرين  إىل  الثاين/يناير  كانون  من 

الوصول  حاولوا  مهاجر   26,000 من  أكثر  الليبي  السواحل  خفر 

احتجاز  وتم  وأعادهم،  المتوسط  األبيض  البحر  عبر  أوروبا  إىل 

واصلت  وقد  الواجبة.  القانونية  اإلجراءات  اتباع  دون  معظمهم 

تتسم  والالجئين يف ظروف  المهاجرين  احتجاز  الليبية  السلطات 

غالًبا باالنتهاك واالستغالل واالبتزاز والعنف دون اتباع اإلجراءات 

القانونية الواجبة. 

اقتصادي  تعايف  لتحقيق  السعي  عند  كبيرة  عقبات  ليبيا  تواجه 

أكثر استدامة بعد استئناف إنتاج النفط وتصديره. ومن هنا يجب 

على القادة السياسيين يف البالد مواجهة التحديات قصيرة المدى 

يف جدول أعمال السياسات العامة، الذي يشمل حالً ملًحا بشأن 

تتسق  ومعقولة  وطنية موحدة  ميزانية  وإقرار  المالية؛  الشفافية 

المؤسسية،  قدرتها  مع  وتتوافق  للبلد  اإلنمائية  األولويات  مع 

وضمان اإلصالحات النقدية بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي 

يف كانون الثاين/يناير. وبالمضي قدًما، فإن توحيد فرعي المصرف 

وحل  والشرق،  الغرب  يف  المدفوعات  أنظمة  وإدماج  المركزي، 

األوسع  واالقتصاد  المصريف  النظام  من  كل  يف  السيولة  مشاكل 

احتياجات  لتلبية  العليا  األولويات  من  جميعها  تعتبر  نطاًقا61؛ 

التعايف االقتصادي.
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تشرين األول/أكتوبر 2011

حزيران/يونيو 2014

تموز/يوليو 2012

كانون األول/ ديسمبر 2015

تموز/يوليو 2017

أيلول/سبتمبر 2016

تموز/يوليو 2018

آب/أغسطس 2018

نيسان/أبريل 2019

آب/أغسطس 2019

آذار/مارس 2020

اقتتال طائفي يف مرزق؛ ونزوح 28,000 شخص

المركز الوطني لمكافحة األمراض يؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

أيار/مايو 2020
حكومة الوفاق الوطني تستويل على قاعدة الوطية الجوية من قوات 

الجيش الوطني الليبي؛ وتستعيد السيطرة الكاملة على طرابلس، وكذلك 
ترهونة؛ ونزوح أكثر من 27,000 شخص.

االنتخاب وانتقال السلطة من المجلس الوطني االنتقايل المؤقت إىل 
المؤتمر الوطني العام.

تموز/يوليو 2014
انتقال مجلس النواب من طرابلس، وإعادة تأسيسه يف طبرق؛ وإعادة 
تأسيس المؤتمر الوطني العام يف طرابس؛ وانسحاب األمم المتحدة؛ 
وإطالق عملية فجر ليبيا التي انتهت بطرد قوات الزنتان من المدينة

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على الهالل النفطي، 
وإنتاج النفط يزداد.

المتنافسان رئيس الوزراء السراج واللواء حفتر يتفقان على وقف إطالق 
النار وإجراء انتخابات يف 2018.

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على درنة بعد قتال عنيف.

نشوب نزاع بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليلي جنوب 
طرابلس يف الرابع من نيسان/أبريل

كانون الثاين/يناير 2020

أبريل/نيسان 2020

منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ 
صحة عامة محل اهتمام دويل

حكومة الوفاق الوطني تسيطر على صرمان وصبراتة

انعقاد االنتخابات البرلمانية الثانية النتخاب أعضاء مجلس النواب.

نزوح ما يتراوح بين 100,000 و150,000 شخص داخلًيا بسبب الصراعات. 
المجلس الوطني االنتقايل المؤقت يعلن تحرير ليبيا. 

األمم المتحدة ترعى توقيع االتفاق السياسي الليبي يف الصخيرات 
بالمغرب.

كانون األول/ديسمبر 2016
القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني تطرد عناصر الدولة اإلسالمية من 

سرت.

تموز/يوليو 2017
الجيش الوطني الليبي يطرد الدولة اإلسالمية ومجلس شورى مجاهدي 

بنغازي من بنغازي.

نشوب صراع بين القوات المتنافسة يف طرابلس.

حزيران/يونيو 2020
احتدام النزاع يف جنوب طرابلس، وترهونة وسرت، نجم عنه إجبار نحو 
28,000 شخص على الفرار من ديارهم. حكومة الوفاق الوطني تعلن إعادة 
السيطرة من جديد على طرابس، وترهونة، والمناطق المحيطة

ممثلون من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي يوقÎعون على 
كتوبر إلنهاء القتال رسمًيا وانسحاب الوحدات  اتفاق يف 23 تشرين األول/أ

العسكرية والمجموعات المسلحة من الخطوط األمامية.

تشرين األول/أكتوبر 2020

آذار/مارس 2021
رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المدعومة من األمم المتحدة يف 
طرابلس يؤدي اليمين الدستورية.

حزيران/يونيو 2021

السلطات المؤقتة يف ليبيا تعيد فتح الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين 
شرق البالد وغربها، إىل جانب دفع اللجنة العسكرية المشتركة على االنتهاء 

من فتح الطريق.

حزيران/يونيو 2021

انعقاد مؤتمر برلين الثاين حول ليبيا يف 23 حزيران/يونيو 2021.

تموز/يوليو 2021
اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 تعلن رسمًيا عن فتح الطريق 

الساحلي.
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 2.2 
التطور المتوقع لالحتياجات

أو  االستقرار  استمرار  آفاق  تظل  ليبيا مرحلة حرجة حيث  تشهد 

بالقدر  المحتملة  السيناريوهات  من  المسلح  الصراع  إىل  العودة 

السياسي  الوضع  يخص  فيما  التقدم  من  الكثير  أُحرز  وقد  ذاته. 

خالل العام الماضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إىل جانب 

شروط وقف إطالق النار، التي مهدت الطريق نحو زيادة االستقرار 

على  األمني.  الوضع  تحسين  وكذلك  واالقتصادي  االجتماعي 

الرغم من هذا التقدم الشامل، تنتظر ليبيا لحظة حاسمة، حيث إن 

إجراء االنتخابات الوطنية المقرر إجراؤها يف كانون األول/ديسمبر 

المصالحة  نحو  قدًما  المضي  على  البلد  قدرة  سيحدد   2021
ليبيا  يف  لالحتياجات  المتوقع  التطور  يعتمد  الوطنيين.  والتعايف 

على حل الوضع السياسي. 

اإلنسانية  الجبهة  التي تعترض  المتبقية  العوائق  وتشمل بعض 

وجود األلغام واألجهزة المتفجرة والتعرض لها، ال سيما يف األجزاء 

المتبقية، فإن  النازحة  للعائالت  الجنوبية من طرابلس. وبالنسبة 

الجهود  تأخير  المزيد من  يعني  المتفجرة  واألجهزة  األلغام  وجود 

حاالت  استمرار  رغم  األصلية.  أماكنهم  يف  اإلعمار  إلعادة  الرامية 

العودة، فإن هذا االتجاه يتباطأ حيث يواجه الذين ال يزالون نازحين 

يف  بما  عودتهم،  دون  تحول  التي  المنهجية  العقبات  من  المزيد 

ذلك األمن الشخصي والتماسك االجتماعي، ولمن يحتاجون إىل 

الوطنية،  السلطات  مع  التخطيط  مع  يتماشى  بما  دائمة  حلول 

حلول  بإيجاد  معنية  استراتيجية  بوضع  يتعلق  فيما  سيما  وال 

الحماية،  مركزية  عمل  إطار  من  كجزء  داخلًيا،  للنازحين  دائمة 

بالتعاون مع الحكومة. 

إىل  الجنوب،  يف  خاصة  األمني،  الفراغ  حالة  استمرار  ويؤدي 

واالتجار  بالتهريب  يسمح  وهذا  لإلجرام.  المواتية  الظروف  تهيئة 

سيظلون  الذين  الخصوص،  وجه  على  والالجئين  بالمهاجرين 

يواجهون مخاطر حماية كبيرة. 

ويتطلب وضع المهاجرين والالجئين يف ليبيا المشاركة المتواصلة 

من جانب الشركاء يف مجال العمل اإلنساين والتنمية، فضالً عن 

للتحركات  االستجابة  إطار  ويف  واإلقليمية.  الوطنية  الحكومات 

المختلطة عن طريق البحر، من الضروري وضع ترتيبات مناسبة 

التسجيل وتلبية االحتياجات  لإلنزال واالستقبال لضمان إمكانية 

آمًنا  ميناء  ليست  ليبيا  ألن  نظًرا  لألشخاص  الفورية  األساسية 

المستوى  على  المشاركة  زيادة  تجب  الحايل.  الوضع  يف  لإلنزال 

غير  المختلطة  التحركات  تذكي  التي  األسباب  لمعالجة  الدويل 

المحدودة  الحماية  أو  الحماية  إىل  االفتقار  ذلك  بما يف  النظامية، 

قانونية  سبل  ولتوفير  وإليها،  ليبيا  من  األوىل  اللجوء  بلدان  يف 

البحر  وسط  طريق  عبر  الهجرة  أثناء  يف  األرواح  فقدان  لتجنب 

األبيض المتوسط. 

الحكومة على تحقيق  السياسي وعدم قدرة  االنقسام  سيواصل 

تلبية  عن  فضالً  التعايف،  جهود  على  التأثير  الوطنية  الميزانية 

األساسية  التحتية  البنية  تتطلب  الملحة.  اإلنسانية  االحتياجات 

المياه  إمدادات  مثل  الخدمات  توفير  لضمان  عاجلة  إصالحات 

والكهرباء وكذلك الحفاظ على عمل المستشفيات. باإلضافة إىل 

ذلك، أثرت جائحة كوفيد-19 المستمرة على سبل عيش الناس، 

استراتيجيات  الكثيرين  تبني  إىل  القيود  من  المزيد  تؤدي  وقد 

تكيف سلبية.  

ومع استمرار الزخم يف بناء عملية المصالحة، ستشهد اإلصالحات 

والثقة  االقتصادية  الظروف  يف  تحسًنا  واالقتصادية  السياسية 

تعاين  التي  السيولة  مشكالت  من  الحد  إىل  سيؤدي  ما  العامة، 

حين  يف  األساسية.  احتياجاتها  تلبية  من  وتمكينها  األسر  منها 

قدرة  ستزداد  قائمة،  اإلنسانية  االحتياجات  بعض  ستظل 

االحتياجات،  لهذه  االستجابة  على  والمحلية  الوطنية  السلطات 

بدعم من الشركاء يف المجال اإلنساين، والتنمية بشكل متزايد. إال 

والالجئين، ستظل  المهاجرين  مثل  المتضررة،  الفئات  بعض  أن 

بحاجة إىل بعض أشكال المساعدة اإلنسانية، بما يف ذلك تحسين 

االحتجاز.  مراكز  يف  سيما  ال  المتضررين،  السكان  إىل  الوصول 

ويلزم مواصلة الدعوة من أجل تخطي الحواجز الثقافية والتمييز 

القانونية  األطر  يف  تغييرات  ذلك  ويشمل  البالد.  تشهدها  التي 

الوطنية لتمكين االعتراف على نحو أكبر بحقوق النساء واألقليات 

وإدماجها واحترامها.
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األكثر  السيناريو  العدائية، فسيتمثل  األعمال  استئناف  ويف حالة 

بصورة  المقبل  العام  يف  اإلنسانية  االحتياجات  ارتفاع  يف  احتماالً 

حادة. ومن هذا المنطلق، تشهد البرامج اإلنسانية يف عام 2022 

تمديًدا لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 لمدة خمسة أشهر 

إضافية حتى 31 أيار/مايو 2022 للسماح بالتطورات على أرض 

الواقع بتحديد نطاق أي طلب مستقبلي. 

المخاطر

شديد • جميع المناطق/المجموعات السكانيةتصعيد العنف من جديد

المناطق/المجموعات السكانية األكثر عرضة للخطرالتأثيراالحتمالية

شديد اندالع األعمال العدائية
• سرت (يمسها التأثير أسرع لكنه يمس جميع المناطق)

• جميع المجموعات السكانية

معتدل انعدام األمن واإلجرام
• المنطقة الجنوبية

• المهاجرون والالجئون

مرتفع

مرتفع

االنقسام/ االستغالل السياسي

• جميع المناطق
• النساء والفتيات

• األقليات
• المهاجرون والالجئون

معتدل

كوفيد-19

• جميع المناطق
• المسنون والذين يعانون من أمراض بالفعل

• الذين يعيشون في أوضاع مزدحمة (مثل النازحين 
داخلًيا، والمهاجرين، والالجئين)

مرتفع الوضع االجتماعي االقتصادي
• األسر المنخفضة الدخل

• المنخرطون في عمالة مؤقتة/يومية

انخفاض في تقديم الخدمة

• جميع المناطق
• الذين ال يمتكلون وثائق (مثل النازحين داخلًيا، 

والعائدين، والمهاجرين، والالجئين)
• النساء (نظًرا للقيود اإلضافية المفروضة على 

التنقل)

التأثير على المناطق و/أو المجموعات السكانية

مقياس الخطورة

شديدمعتدلمنخفض مرتفع

االحتمالية

ارتفاعبدون تغييرانخفاض

مصفوفة تحليالت المخاطر
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 2.3 
رصد الوضع واالحتياجات

يف  اإلنساين  العمل  مجال  يف  الشركاء  واصل   ،2021 عام  يف 

منهجية  واألكثر  المنتظمة  األساليب  تعزيز  على  التركيز  ليبيا 

الوضع اإلنساين، والفجوات واالحتياجات  البيانات ومراقبة  لجمع 

عام  يف  التقييم  عمل  مجموعة  تشكيل  ذلك  وشمل  المتغيرة. 

إدارة  عمل  مجموعة  مع  جنب  إىل  جنًبا  يدعم،  الذي   2020
ومواءمة  لالحتياجات،  المنسقة  التقييمات  إجراء  المعلومات، 

جمع البيانات، والتحليل المشترك بهدف االسترشاد بها يف اتخاذ 

قرارات استراتيجية وتنفيذية.

الجارية  التغييرات  تقيس  ليبيا  مراقبة مختلفة يف  أدوات  وتوجد 

اإلنساين  الوضع  تطور  اآلليات  هذه  ترصد  اإلنساين.  السياق  يف 

وتوفر البيانات والتحليالت الهامة لتقييم كيفية تطور االحتياجات 

بمرور الوقت. وتركز هذه األدوات على مجموعة فرعية من الفئات 

االحتياجات  عن  العامة  اللمحة  التي شملتها  الرئيسية  السكانية 

النازحون، والعائدون، والليبيون غير  اإلنسانية، وعلى نحو خاص 

مًعا  األدوات  هذه  توفر  كما  والالجئون.  والمهاجرون،  النازحين، 

مؤشًرا عاًما لالتجاهات يف السياق ويمكن أن توفر مؤشًرا مبكًرا 

إلجراء المزيد من التقييمات المفّصلة. ستسهم هذه األدوات، جنًبا 

منتصف  استعراض  يف  القطاع،  استجابة  مراقبة  مع  جنب  إىل 

والفريق  للقطاعات  للسماح  الدوري،  المراقبة  وتقرير  العام، 

الُقطري للعمل اإلنساين بتحليل االتجاهات واالحتياجات الناشئة، 

ثم النظر يف إذا ما كانت تصحيحات المسار الزمة.

البيانات  أيًضا رصد  اإلنساين  العمل  الشركاء يف مجال  سيواصل 

لتوجيه  العام  مدار  على  األزمات  وتأثير  والهجرات  النزوح  بشأن 

المتحدة  األمم  مكتب  سينشر  لهذا،  ودعًما  واالستجابة.  التأهب 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( سلسلة من لوحات المتابعة 

التقارير لتوفير مزيد من تحليل  التفاعلية والنشرات وغيرها من 

المؤشرات  ملخص  يشمل  للشركاء.  واالحتياجات  االتجاهات 

المستوى  على   2021 عام  يف  رصدها  سيتم  التي  والبيانات 

المشترك بين القطاعات ما يلي: 

مواصلة رصد تنقالت السكان، لكٍل من الليبيين والمهاجرين 	 

والالجئين، من خالل مصفوفة تتبع النزوح التي ُتعد تقارير 

وتحليالت يف الوقت الراهن، منها اتجاهات الهجرة المختلطة 

يف ليبيا، وتصنيف السكان، وتتبع النزوح.

تقدم المبادرة المشتركة لرصد السوق، والتي تم إطالقها يف 	 

ليبيا  يف  بالنقد  المعنية  العمل  مجموعة  ِقبل  من  األساس 

يف حزيران/يونيو 2017 بقيادة وكالة ريتش، بيانات وتحليالً 

لالتجاهات بشأن توافر وأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية 

األساسية التي يتم بيعها يف مواقع رئيسية يف جميع أنحاء 

ليبيا على أساس شهري.

يوجد العديد من الشركاء الذين يشاركون يف رصد المخاطر 	 

أو  بعينها  مخاطر  على  إما  التركيز  مع  بالحماية،  المتعلقة 

االتجاهات  رصد  ذلك  ويشمل  محددة.  متضررة  فئات  على 

المدنيين،  صفوف  يف  إصابات  يتعلق بوقوع  فيما  وتحليلها 

والمحتجزين، وعمليات اإلخالء، واإلنزال، والحاالت واإلصابات 

المتعلقة بكوفيد-19، والقيود المفروضة على الوصول. 

ذ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 	  نفَّ

يف 2020، نيابًة عن المجتمع اإلنساين، آلية إبالغ عن القيود 

المستجدات  إصدار  بهدف  وذلك  الوصول؛  على  المفروضة 

شهريًا من أجل إتاحة فهم أفضل لطبيعة القيود التي ُتفرض 

التحديات  هذه  لحل  والدعوة  واتجاهاتها،  الوصول  على 

إىل  الوصول  اإلنساين من  العمل  الشركاء يف مجال  لتمكين 

بإمكانية  األشخاص  هؤالء  يتمتع  وأن  المتضررين  جميع 

الوصول إىل المساعدة التي يحتاجون إليها. 

التي 	  الوكاالت،  بين  المشتركة  المالحظات  آلية  وتؤدي 

المجتمعات  ُتمكِّن  منصة  دور   ،2020 عام  يف  إطالقها  تم 

المتعلقة  المعلومات  إىل  ر  الُميسَّ الوصول  من  المتضررة 

مستوى  على  مجاين  رقم  خالل  من  اإلنسانية  بالمساعدة 

حول  المالحظات  تقديم  من  كذلك  وُتمكِّنهم  بل  الُقطر، 

بشأن  المالحظات  على  عالوة  وتفضيالتهم،  احتياجاتهم 

سلوك المنظمات وأدائها. يف الفترة من 2020 حتى 2021، 

ومع استمرار تحسين اآللية، سيكون هناك تركيز أكبر على 
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يتعلق  فيما  بها  االسترشاد  يف  المعلومات  هذه  استخدام 

وتصحيحات  الفجوات،  بشأن  اإلنسانية  المنظمات  بقرارات 

المسار، وتخطيط االستجابة.

إضافة إىل الرصد المشترك بين القطاعات، ترصد القطاعات 	 

مراقبة  مثل  محدد،  بقطاع  الخاصة  األخرى  المؤشرات 

األمراض، واألمن الغذايئ، والخدمات المتعلقة بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي، والتي تقدم المزيد من اإلسهامات يف 

اكتساب فهم أشمل لالتجاهات والتغيرات يف مواطن ضعف 

لوحة مؤشرات  ذلك  ويشمل  واالحتياجات.  اإلنساين  العمل 

رصد االحتياجات اإلنسانية يف ليبيا. تم أيًضا دمج رصد محدد 

لحاالت كوفيد-19 يف أُطر الرصد يف عام 2021، بما يف ذلك 

معدالت التطعيم.

رصد  أداة  القطاعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  يشكل  ال  بينما 

ر من اكتساب فهم أعمق للوضع اإلنساين وتطور  دقيقة، إال أنه ييسِّ

االحتياجات. ويوجد هناك منهجية منفصلة للمهاجرين والالجئين 

تعكس تجاربهم واحتياجاتهم المختلفة وتحللها، إضافة إىل دعم 

تحليل الظروف المعيشية لليبيين.

هناك أدوات سيتم االستعانة بها الكتساب نظرة متعمقة عاجلة 

التدهورات  أو  الفيضانات،  مثل  المتوقعة،  غير  الحاالت  بشأن 

ويشمل  جديد.  صراع  نشوب  أو  التصعيد  مثل  الكبيرة،  األمنية 

القطاعات  المشترك بين  السريع  أدوات تقييم االحتياجات  ذلك 

واإلجراءات المرتبطة به التي وضعتها مجموعة عمل التقييم يف 

عام 2020 وأدوات تتبع الطوارئ الخاصة بمصفوفة تتبع النزوح.

آليات  خالل  من  والتحليالت  البيانات  مشاركة  تستمر  سوف 

الفريق  القائمة، على المستوى االستراتيجي من خالل  التنسيق 

القطاعات،  بين  التنسيق  ومجموعة  اإلنساين  للعمل  الُقطري 

الفردية،  القطاعات  التشغيلي من خالل  المستوى  على  وكذلك 

ومن  والغرب  والجنوب  للشرق  المنطقة  تنسيق  ومجموعات 

خالل الشركاء المحليين.

ليبيا
المجمع الصحي الهاين
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مؤشرات الرصد
التواترالمصدرالقطاعاتالمؤشرات#

عدد األطفال الذين يتلقون خدمات حماية طفل تراعي العمر 01
والنوع االجتماعي واإلعاقة

آلية األربعة أسئلة )من يفعل حماية الطفل
ماذا وأين ومتى؟(

شهريًا

كل شهرينالقطاعحماية الطفلعدد موفري خدمات حماية الطفل العاملين يف ليبيا02

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالتعليمعدد المدارس المستخدمة كمأوى للنازحين داخلًيا03

النسبة المئوية ألسر المهاجرين ممن لديهم أطفال غير قادرين 04
على الوصول إىل الخدمات التعليمية

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالتعليم

مركز اتصال آلية المالحظات قطاع اتصاالت الطوارئعدد االستغاثات المتلقاة طلًبا للمساعدة )ال توجد معلومات(05
المشتركة

شهريًا

تحليل هشاشة األوضاع ورسم قطاع األمن الغذايئاستراتيجيات التكيف مع ُسبل العيش/الغذاء06
خرائطها عبر الهاتف المحمول

ربع سنوي

تحليل هشاشة األوضاع ورسم قطاع األمن الغذايئمعدل االستهالك الغذايئ07
خرائطها عبر الهاتف المحمول

ربع سنوي

عدد المرافق التي تقدم الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على 08
النوع االجتماعي

رسم خرائط الخدمات/آلية العنف القائم على النوع االجتماعي
األربعة أسئلة )من يفعل ماذا 

وأين ومتى؟(

ربع سنوي

عدد مقدمي الخدمات الصحية المدربين من خالل بناء القدرات 09
والتدريب لتجديد المعلومات

شهريًاالقطاعالصحة

تحديثات المركز الوطني لمكافحة الصحةمعدل الحاالت لكوفيد-1019
األمراض/منظمة الصحة العالمية

مستمر

عدد المرافق الصحية العامة المدعومة بالسلع والخدمات 11
الصحية

شهريًاالقطاعالصحة

النسبة المئوية لمواقع اإلبالغ التي تقدم التقارير يف الوقت 12
المناسب

شهريًاالقطاعالصحة

تحديثات المركز الوطني لمكافحة الصحةمعدل الوفيات المرتبط بكوفيد-1319
األمراض/منظمة الصحة العالمية

مستمر

شهريًاالقطاعالصحةعدد اإلجراءات الطبية14

المركز الليبي لألعمال المتعلقة اإلجراءات المتعلقة باأللغامعدد اإلصابات المتعلقة بمخاطر المتفجرات15
باأللغام ومخلفات الحروب

مستمر

النسبة المئوية لألسر التي ُتبلغ عن انخفاض يف استخدام آليات 16
التكيف السلبية

ربع سنويرصد مرحلة ما بعد التوزيعالمساعدة النقدية متعددة األغراض

ن قدرتها على تلبية 17 النسبة المئوية لألسر التي ُتبلغ عن تحسُّ
االحتياجات األساسية

ربع سنويرصد مرحلة ما بعد التوزيعالمساعدة النقدية متعددة األغراض

الفريق العامل المعني بالنقد المساعدة النقدية متعددة األغراضتقلبات سلة الحد األدىن من اإلنفاق18
والسوق

شهريًا

النسبة المئوية لألسر التي تتمتع بوصول منتظم إىل الخدمات 19
األساسية )الكهرباء، المياه(

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحمتعدد القطاعات

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحمتعدد القطاعاتعدد العائدين حديًثا/اتجاهات العودة20

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحمتعدد القطاعاتعدد النازحين حديًثا جراء نزاع/اضطراب مدين21

مركز التحليل واإلبالغ المشترك/متعدد القطاعاتعدد الذين يعيشون يف مناطق متأثرة بالنزاع22
مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية )أوتشا(/ دائرة 
األمن والسالمة

مستمر
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التواترالمصدرالقطاعاتالمؤشرات#

عدد الهجمات على البنية التحتية المدنية )بما يف ذلك المدارس، 23
والمستشفيات، إلخ(

)الصحة، والتعليم، والمياه متعدد القطاعات
والصرف الصحي والنظافة(

مستمر

مفوضية األمم المتحدة السامية الحمايةعدد المهاجرين والالجئين المحتجزين يف مراكز احتجاز رسمية24
لشؤون الالجئين/المنظمة 

الدولية للهجرة

شهريًا

اإلبالغ عن الوصول حسب مكتب الحمايةعدد قيود التنقل المتعلقة بالوصول إىل المساعدة اإلنسانية25
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية )أوتشا(

شهريًا

شهريًاالمنظمة الدولية للهجرةالحمايةعدد األفراد الذين تم إنزالهم/اتجاهات اإلنزال26

النسبة المئوية للبلديات المشمولة بالتقييم والتي تفرض 27
قيود تنقل تتعلق بكوفيد على المهاجرين أو النازحين داخلًيا أو 

المجتمع المضيف

شهريًامصفوفة تتبع النزوحالحماية

النسبة المئوية لألسر التي فقدت الوثائق المدنية الضرورية وغير 28
قادرة على إعادة استخراجها

تقييم االحتياجات متعددة الحماية
القطاعات/رصد الحماية

ربع سنوي

النسبة المئوية لألسر النازحة التي تعيش بدون مواد فردية 29
أساسية ومواد منزلية وما إىل ذلك

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالمأوى والمواد غير الغذائية

النسبة المئوية للنازحين داخلًيا الذين يعيشون حالًيا يف أوضاع 30
إيواء غير مستدامة

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالمأوى والمواد غير الغذائية

النسبة المئوية ألسر المهاجرين التي تعيش بدون المواد الفردية 31
األساسية والمواد المنزلية وما إىل ذلك

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالمأوى والمواد غير الغذائية

عدد المهاجرين الذين يعيشون حالًيا يف أوضاع إيواء غير 32
مستدامة

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالمأوى والمواد غير الغذائية

شهريًامصفوفة تتبع النزوحالمياه والصرف الصحي والنظافةالنسبة المئوية للبلديات التي تحصل على مياه آمنة33
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 الجزء الثالث: 
التحليل القطاعي

مركز الهجرة المختلطة/ليبيا
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خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2022-2015(المحتاجون

 171 ألًفا

3.2 التعليم

%7
شديدة للغاية

%93
شديدة

30,000

1,000
5,000

3

4

3.1 المحتاجون، واالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ، والصحة، واإلجراءات المتعلقة باأللغام بين القطاعات

خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2022-2015(المحتاجون

31% 804 آالف
تخلق ضغوًطا

%61
شديدة

%8
شديدة للغاية

113,000

1000

25,000

2

3

4

3
2

4
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خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2020-2015(المحتاجون

 350 ألًفا

3.4 الحماية

%21
ال يوجد/الحد األدنى

%42
تخلق ضغوًطا

%37
شديدة

43,000

100
10,000

خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2022-2015(المحتاجون

 511 ألًفا

3.3 األمن الغذائي

%31
شديدة

%1
ال يوجد/الحد األدنى

%68
تخلق ضغوًطا

93,000

1,000
20,000

2
3

1

2
3

1
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خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2022-2021(المحتاجون

 271 ألًفا

خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2022-2021(المحتاجون

 153 ألًفا

3.4.1 حماية الطفل

3.4.2 العنف القائم على النوع االجتماعي

%6
شديدة

%94
شديدة للغاية

%3
ال يوجد/الحد األدنى

%94
شديدة

%3
شدیدة للغایة

43,000

1,000
10,000

22,000

100
5,000

3

4

3
4

2
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3.5 المأوى والمواد غير الغذائية
خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2022-2015(المحتاجون

41% 397 ألًفا
شديدة

%19
ال يوجد/الحد األدنى

%40
تخلق ضغوًطا

74,000

100
10,000

2
3

1

3.6 المياه والصرف الصحي والنظافة
خطورة االحتياجات يف القطاع لكل موقعاالتجاه )2020-2015(المحتاجون

100% 381 ألًفا
شديد

60,000

1,000
10,000

3
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لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة
بعد مرور ما يقرب من عام على إغالق المدارس للتعلم الشخصي 

بسبب جائحة كوفيد-19، والتي أثَّرت على 1.3 مليون طفل يف 

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

تتمثل يف  تحديات  مواجهة  الفتح يف  إعادة  استمرت  ذلك،  ومع 

ضمان االمتثال لبروتوكوالت الوقاية من كوفيد-19 والعدوى ويف 

ذهاب األطفال إىل المدرسة شخصًيا بضعة أيام أسبوعًيا فحسب 

للحد من مخاطر العدوى. وأُعيد غلق المدارس يف أوقات وأماكن 

مختلفة بعد انقضاء الربع األول من عام 2021 عندما كان الوضع 

أثرَّت  ذلك،  إىل  وإضافة  التفاقم.  نحو  يسير  لكوفيد-19  المحلي 

بسبب  التعليم  سيرورة  على  للمعلمين  الصعبة  العمل  ظروف 

إضرابات المعلمين يف مناطق مختلفة من البالد. 

فإن   ،2021 لعام  القطاعات  متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا 

نسبة 11 يف المائة من األسر الليبية لديها طفل واحد على األقل 

المائة  يف   36 أفاد  حين  يف  منتظمة،  بوتيرة  المدرسة  يحضر  ال 

)إغالق  المدارس  إىل  أطفالهم  يحضر  عندما  مشكالت  بمواجهة 

المدرسة المرتبط بكوفيد-19، أو بُعد المسافة عن المدرسة، أو 

مشكالت تتعلق بدفع الرسوم المدرسية، أو المواصالت، أو المواد 

الدراسية، أو الغذاء(. ووفًقا لبيانات مصفوفة تتبع النزوح، ال يزال 

التعليم ُيشكِّل مصدر قلق حيث  وصول األطفال المهاجرين إىل 

أفادت نسبة 43 يف المائة من المهاجرين الذين لديهم أطفال يف 

سن الدراسة بعدم تمكُّن أطفالهم من الوصول إىل التعليم بسبب 

الحواجز المالية واللغوية ونقص المستندات المطلوبة.

يف عام 2021، أشارت التقديرات إىل أن ما يقرب من 160,000 

طفل و5,600 معلم بحاجة إىل مساعدة تعليمية تتعلق بالوصول 

إىل التعليم أو جودته. ويشمل ذلك 72,369 نازًحا و8,139 عائًدا 

الجًئا.  و17,358  مهاجًرا  و10,227  نازح  غير  ليبًيا  و63,216 

وتمثل هذه األرقام انخفاًضا إجمالًيا بنسبة 52 يف المائة عن العام 

السابق، غير أن هناك زيادة يف االحتياجات التي تستهدف الالجئين 

والنازحين جرت مالحظتها. وتوجد المناطق التي تعاين من أشد 

ومصراتة  وبنغازي  طرابلس  مناطق  يف  التعليم  جودة  يف  نقص 

غياب  يؤد  لم  وأوباري.  ودرنة  وسبها  وأجدابيا  وسرت  والجفارة 

الصراع النشط واسع النطاق على مدار األشهر االثني عشر شهًرا 

بالمدارس، وال  التي لحقت  الماضية إىل زيادة تدهور حالة الضرر 

زيادة عدد المدارس المستخدمة كمأوى للعائالت النازحة، والتي 

انخفضت من 27 مدرسة يف عام 2020 إىل 23 يف عام 2021. 

245 مدرسة متضررة أو  باإلضافة إىل ذلك، ال يزال هناك حوايل 

مدمرة، ويمثل هذا الرقم انخفاًضا بعد أن بلغ 278 مدرسة يف عام 

2020. ويفتقر 74 يف المائة من المدارس تقريًبا إىل مياه الشرب 
المأمونة الكافية، و35 يف المائة من المدارس ليس بها مراحيض 

تفصل بين الجنسين. 

أحد  اإلنترنت  عبر  والتعلم  بُعد  عن  التعلم  إىل  الوصول  ُيشكِّل 

التحديات الرئيسية يف قطاع التعليم بسبب تدابير وقيود كوفيد-

وطنية  استراتيجية  وجود  عدم  على  الضوء  ألقت  والتي   ،19
رقمي،  تعليم  استراتيجية  تحديًدا  أكثر  وبشكل  بُعد،  للتعلم عن 

مع التركيز على إشراك الفئات األكثر تهميًشا. يف عام 2021، لم 

يتمتع بإمكانية الوصول إىل التعليم عن بُعد سوى 10 يف المائة 

من األسر التي لديها أطفال يف سن الدراسة، يف حين يزداد الوضع 

سوًءا ألطفال األسر المهاجرة والالجئة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
تزال هناك حاالت النعدام  ليبيا، ال  العام يف  الوضع  رغم استقرار 

األمن، إىل جانب عمليات إخالء محتملة للنازحين داخلًيا واقتصاد 

عليل زادت الجائحة من تفاقمه. ويحتاج األطفال إىل مدارس آمنة 

ومحمية لضمان الحد األدىن من معايير التعلم. وقد ألقى إغالق 

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15 112%93%1714 ألًفا

 3.1 
التعليم 
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بظالله  و2021   2020 عاَمي  بين  الفترة  يف  المطول  المدارس 

لألطفال،  واالجتماعي  النفسي  الدعم  احتياجات  على  السلبية 

بيانات  فيه  تتوفر  ال  الذي  الوقت  تعلمهم. يف  وكذلك مستويات 

البيانات  تظهر  كوفيد-19،  فترة  المدرسة يف  االنقطاع عن  بشأن 

أن  واالنقطاع  التعليم  على  المدارس  إغالق  آثار  بشأن  العالمية 

فجوات  لتقليص  واالستدراكية  التعويضية  الدراسية  الفصول 

التعلم ودعم األطفال الذين انقطعوا عن المدرسة تبقى أولوية يف 

البلد. يف تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لعام 2021، ذكر 4 

يف المائة من المجيبين الليبيين أن أطفالهم لم يحضروا أو يلتحقوا 

بالمدرسة بسبب مشكالت صحية أو سلوكية يعاين منها الطفل. 

الدعم  غرار  على  مختلفة،  لتوفير خدمات  منطلًقا  المدرسة  ُتعد 

المدرسية  والتغذية  االستجمام،  وأنشطة  واالجتماعي،  النفسي 

جميعها  انقطع  والتي  بالصحة،  المتعلقة  والرسائل  التكميلية، 

جراء إغالق المدارس.  وعرَّض الضغط االقتصادي المتزايد على 

االجتماعية  والتداعيات  الطويلة،  الحجر  فترات  بسبب  العائالت 

يف  إقحامهم  مخاطر  لزيادة  األطفال  لكوفيد-19  واالقتصادية 

 2 نسبة  ذكرت  عليه،  وبناًء  أسرهم.  إعالة  يف  للمساعدة  العمل 

المدرسة  إىل  يذهبوا  لم  أطفالها  أن  الليبية  األسر  من  المائة  يف 

بسبب العمل. وأثَّرت عمليات إغالق المدارس أيًضا على األطفال 

الذين يواجهون اضطرابات يف التعلم واألطفال األصغر سًنا الذين 

يواجهون صعوبات أكبر يف الوصول إىل طرائق تعليم بديلة. 

ويتعين تدريب المعلمين والمهنيين العاملين يف مجال التعليم 

على التعلم عن بُعد فضالً عن امتالك المعدات الكافية لمساعدة 

األطفال  يخص  وفيما  بُعد.  عن  التعلم  يف  النجاح  على  الطالب 

المسجلين يف المدارس الرسمية )خاصة األطفال الليبيون(، زادت 

لألطفال،  التعليم  احتياجات  تفاقم  من  المنهارة  التحتية  البنية 

الطفل  المتكرر سلًبا على قدرة  الكهربايئ  التيار  انقطاع  أثَّر  حيث 

على الوصول إىل التعليم عن بُعد/التعليم الرقمي. 

لعدم  الرئيسي  السبب  بوصفه  المدارس  إغالق  إىل  أُشير  بينما 

من  المائة  يف   52 أفاد  )حسبما   2021 عام  يف  المدرسة  حضور 

القطاعات  متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا  الليبيين  المجيبين 

لعام 2021(، أبلغ نحو 5 يف المائة من العائالت الليبية عن عدم 

قدرتهم على تحمل المصروفات المدرسية األساسية وغيرها من 

أو  الدراسية  المواد  أو  المواصالت  مثل  الصلة  ذات  المصروفات 

الغذاء. وفيما يخص األطفال المهاجرين والالجئين، ال يزال االفتقار 

إىل نظام تسجيل يتسم بالمرونة ألولئك الذين ليس لديهم الوثائق 

العائالت  المائة من  80 يف  المناسبة ُيشكِّل معضلة حيث أشار 

التي لديها أطفال غير ملتحقين بالمدرسة إىل أن هذا يمثل عائًقا 

يف  األطفال  يتلقى  ال  ذلك،  على  عالوة  بالمدرسة.  االلتحاق  أمام 

مراكز االحتجاز أي تعليم.  

ر االحتياجات تصوُّ
إىل  ُيعزى  السبب  أكان  سواء  المحتمل  المدارس  إغالق  ُيشكل 

كانون  بانتخابات  المحيط  السياسي  األمن  انعدام  أو  الجائحة 

األول/ديسمبر 2021، عاملين رئيسيين يساهمان يف االحتياجات 

األطفال  تعلم  على  بالسلب  تؤثر  أن  يمكن  التي  القطاعية 

والمراهقين ونموهم خالل االثني عشر شهًرا المقبلة. وُيضاف إيل 

ذلك المزيد من حاالت إغالق المدارس والزيادة يف فجوة التعلم 

بالفعل عرضة لخطر  األكثر تهميًشا، والذين قد يكونون  لألطفال 

االنقطاع عن التعلم.

تؤثر  التي  اإلنسانية  االحتياجات  رصد  التعليم  قطاع  سيواصل 

على قدرة األطفال على الوصول إىل التعليم وتوافر مواد التعلم 

الشكاوى  وآليات  النطاق  الصغيرة  التقييمات  مثل  الدراسية، 

بين  المشترك  الرصد  إطار  من  جزًءا  ذلك  باعتبار  والمالحظات، 

القطاعات. وسُيجري أعضاء قطاع التعليم زيارات رصد مشتركة 

وسُيعدون تقارير بشأن قاعدة بيانات ActivityInfo لرصد التقدم، 

آليات  استخدام  وسيستمر  الرصد.  خطة  من  جزًءا  ذلك  باعتبار 

الشكاوى والمالحظات من قبل جميع شركاء التعليم. عالوة على 

ذلك، سيتم إجراء تقييمات صغيرة النطاق لسد فجوات البيانات 

التحسينات.  لقياس  استخدامها  يمكن  أساس  خطوط  وإنشاء 

وتتضمن التحديات الرئيسية التي تنتظر القطاع ضمان مستوى 

مرونة أعلى ألنظمة التسجيل يف المدارس، وتقديم الدعم المايل 

ل المصروفات المدرسية،  لألسر المتضررة غير القادرة على تحمُّ

والتعليم االستدراكي لألطفال ذوي الوصول المحدود إىل التعليم 

الحضوري ومن ال يتمتعون بإمكانية الوصول إىل التعليم عن بُعد، 

خيارات  إىل  استناًدا  الطوارئ  حاالت  يف  التعليم  نظام  وجاهزية 

التعليم يف  استمرارية  تضمن  أن  يمكن  مختلفة  بُعد  عن  تعليم 

اآلمن  الفتح  وإعادة  تهميًشا،  األكثر  لألطفال  األزمات  مواجهة 

للمدارس، بما يف ذلك إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي 

على  المعلمين  وتدريب  التكميلية،  التغذية  وتوفير  والنظافة، 

تحديد هوية األطفال ودعمهم لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي 

لهم، باإلضافة إىل تدريب المعلمين على تحسين التعلم عن بُعد.
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الرصد

التواترالمصدرالمؤشرات#

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحعدد المدارس المستخدمة كمأوى للنازحين داخلًيا01

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالنسبة المئوية ألسر المهاجرين ممن لديهم أطفال غير قادرين على الوصول إىل الخدمات التعليمية02

ليبيا
دعم منظمة PUI للمدارس
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لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة
األول/أكتوبر  تشرين  يف  النار  إطالق  وقف  اتفاق  توقيع  أفضى 

2020 والتحسينات الشاملة التي طرأت على الوضعين السياسي 
النازحين. ووفًقا  السكان  لعودة  واألمني إىل خلق ظروف مواتية 

الدولية للهجرة، عاد  النزوح للمنظمة  37 لمصفوفة تتبع  للجولة 

األول/ديسمبر  كانون  منذ  ديارهم  إىل  شخص   38,000 حوايل 

من  سنوات  عشر  قرابة  خلفتها  التي  الخسائر  أن  غير   .2020
كوفيد-19،  جائحة  بسبب  مؤخًرا  تفاقمت  والتي  االقتتال، 

ساهمت أيًضا يف تدهور الوضع االقتصادي الضعيف بالفعل، ما 

أثَّر بالسلب على القوة الشرائية للسكان ومدى قدرتهم على تلبية 

احتياجاتهم األساسية. ونتيجة للتراجع االقتصادي وتقلص فرص 

المهاجرين  وكذلك  النازحين  بين  البطالة  معدل  يمثل  العمل، 

الضعف  حالة  زيادة  إىل  يفضي  أن  يمكن  ما  كبيًرا،  خطر  عامل 

واالحتياجات اإلنسانية. 

أشارت التقديرات يف عام 2021 إىل أن ما يزيد على 511,000 

المساعدة.  إىل  ويحتاجون  الغذايئ  األمن  إىل  يفتقرون  شخص 

ليبي  و269,000  عائد،  و67,000  نازح،   53,000 ذلك  ويشمل 

غير نازح، و111,000 مهاجر، و11,000 الجئ. وأفادت تقارير بأن 

المنطقة الجنوبية تشهد أعلى نسبة من السكان الذين يعانون من 

بالمنطقة  المائة مقارنًة  16 يف  الغذايئ، والتي تبلغ  انعدام األمن 

الشرقية )7 يف المائة( والمنطقة الغربية )أربعة يف المائة(. وعلى 

الرغم من االنخفاض العام يف عدد المحتاجين إىل المساعدة اعتباًرا 

من عام 2021، فقد ازداد عدد الالجئين المحتاجين بنسبة 15 يف 

المائة، ما يلقي الضوء على مواطن ضعفهم يف ظل استمرارهم 

يف تبني آليات التكيف السلبية. تستضيف طرابلس ومصراتة أكبر 

عدد من الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ. 

المائة  25 يف  القطاعات، يعاين  لتقييم االحتياجات متعددة  وفًقا 

انعدام  من  معهم  مقابالت  إجراء  تم  الذين  داخلًيا  النازحين  من 

الذين  داخلًيا  النازحين  من   52,000 بين  ومن  الغذايئ:  األمن 

معظمهم  بنغازي  تستضيف  الغذايئ،  األمن  انعدام  من  يعانون 

)17,000(؛ ويأيت بعدها المرقب بعدد يبلغ 5,000 نازح. أسفرت 

مواطن الضعف المالية وفقدان الفرص المدّرة للدخل، إىل جانب 

ارتفاع معدل أسعار المواد الغذائية عن تبني آليات تكيف سلبية 

وشديدة، حيث تضرر 70 يف المائة من األسر النازحة ضرًرا كبيًرا. 

انعدام  من  يعانون  العائدين  من  المائة  يف  عشرين  أن  واتضح 

األمن الغذايئ، وتستضيف سرت )31,000( وأوباري )11,000( 

إىل  العائدين  أولئك  مع  أكثر  المشكلة  أمد  ويطول  معظمهم. 

المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية األساسية للضرر أو التدمير، 

وتواجههم تحديات إيجاد فرصة عمل؛ ما يؤثر على قدرتهم على 

تحقيق االستدامة الذاتية. وبين الليبيين، يعاين 13 يف المائة من 

األسر التي تعولها إناث و12 يف المائة من األسر التي يعولها ذكور 

من انعدام األمن الغذايئ.  

يف  النزوح  تتبع  مصفوفة  حسب  لكوفيد-19  األخير  التأثير  أبرز 

تم  الذين  للبيانات  الرئيسيين  المزودين  أغلبية  أن  ليبيا  لوحة 

إجراء مقابالت معهم )65 يف المائة( يف الفترة بين نيسان/أبريل 

السكانية  الفئة  هم  المهاجرين  أن  ذكرت  قد   2021 وأيار/مايو 

سبل  لفقدان  نظًرا  كوفيد-19؛  بجائحة  بالسلب  تضرًرا  األكثر 

القيود  تخفيف  الرغم من  الصحية على  المخاطر  وزيادة  العيش 

التنقل بدرجة كبيرة. زاد استخدام استراتيجيات  المفروضة على 

مقارنًة  األزمات  أو  الطوارئ  العيش يف حاالت  التكيف مع سبل 

تلك  وتشمل  وكوفيد-19،  الجوع  لتقرير  وفًقا   2020 بأيار/مايو 

أو  الصحية  الرعاية  على  األساسي  اإلنفاق  تقليل  االستراتيجيات 

أنشطة  أو  وظائف  يف  العمل  مزاولة  أو  المائة(  يف   37( التعليم 

استهالك  تحديات  من  للتخفيف  المائة(  )5 يف  الخطورة  عالية 

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%32%51142 ألًفا

 3.2 
األمن الغذائي 
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الغذاء. وقد يشير ذلك إىل أن بعض المهاجرين يساهمون أكثر يف 

تقويض قدرتهم على التعامل مع الصدمات المستقبلية، ما يزيد 

من قابلية تعرضهم النعدام األمن الغذايئ.

والدعم  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  إىل  الوصول  محدودية  أدت 

الصراع  من  سنوات  بسبب  الحيوانية  الصحية  للرعاية  المقدم 

خدمات  توقف  إىل  إضافًة  الرئيسية،  الزراعية  المناطق  حول 

انخفاض  إىل  االستقرار؛  وعدم  بكوفيد  المرتبطة  الزراعي  اإلرشاد 

اإلنتاج وبالتايل زيادة الحاجة إىل إنتاج الغذاء. وال يقدر الكثير على 

المواصلة يف ظل هذه القيود، ما يدفع المزيد من األسر إىل هجر 

مزاولة األنشطة الزراعية، ما يعني زيادة تقليص توافر الغذاء على 

المديين المتوسط والبعيد. وإىل جانب دعم األمن الغذايئ لألسر 

بين الفئات السكانية المتضررة وحماية سبل عيشهم، فإن العودة 

إىل مزاولة األنشطة الزراعية على المدى البعيد تشكل أمًرا حيويًا 

يف أعقاب التأثير الذي خلَّفته األزمات على القطاع الزراعي. 

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
ال يزال السكان الليبيون يتأثرون بالتأثير االجتماعي واالقتصادي 

الذي أحدثته الجائحة؛ ما تسبب يف فقدان حوايل نصف األشخاص 

النزوح(. يف حزيران/يونيو  لمصدر ُسبل عيشهم )مصفوفة تتبع 

يف  مهاجر   597,000 للهجرة  الدولية  المنظمة  حددت   ،2021
وكان  كوفيد.  جائحة  قبل  ما  يقل عن مستويات  رقم  وهو  ليبيا، 

المهاجرون هم الفئة األكثر تضرًرا من العنف وانعدام األمن )33 

أسعار  وارتفاع  المائة(،  يف   23( العمل/البطالة  وقلة  المائة(،  يف 

الهجرة  لتقرير نبض  المائة(، وذلك وفًقا  الغذائية )22 يف  المواد 

بدًءا من تشرين الثاين/نوفمبر 2020. 

من  األدىن  الحد  سلة  سعر  يف  المائة  يف   6 بنسبة  ارتفاع  ُلوحظ 

للسلع  المرتفعة  التكلفة  بسبب  شباط/فبراير  يف  اإلنفاق 

المستوردة. وسجَّلت األسعار انخفاًضا يف األشهر التي تلت، لكن 

التكلفة اإلجمالية لسلة الحد األدىن من اإلنفاق )MEB( تظل أعلى 

بنسبة 12.3 يف المائة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19؛ ما 

يعني أنه يتعين على األشخاص دفع المزيد للحصول على السلع 

األساسية، مع ارتفاع األسعار يف الجنوب.

ن الوضعين السياسي  النازحين بفعل تحسُّ نظًرا النخفاض عدد 

الذين فقدوا ُسبل عيشهم يف  النازحون  السكان  واألمني، يعمل 

القطاع غير الرسمي على األغلب. وأفضى القطاع غير الرسمي، 

وغلق  التنقل  انخفاض  إىل  بكوفيد-19،  المتعلقة  بالقيود  متأثًرا 

ما  وهو  الدخول،  وانخفاض  البطالة  إىل  أدى  ما  العمل؛  أماكن 

والخدمات  الغذاء  إىل  الوصول  على  قدرتهم  على  بدوره  أثَّر 

األساسية األخرى.

من  المائة  يف  و59  داخلًيا  النازحين  من  المائة  يف   58 أفاد 

اندالع  منذ  سلًبا  تأثر  قد  دخلهم  أن  الهجرة  نبض  يف  المهاجرين 

الجائحة، ال سيما بين العمال الذين يعملون بأجر يومي. وأعزى 

حوايل 62 يف المائة التغيُّر يف الدخل إما إىل انعدام األمن أو القيود 

المتعلقة بكوفيد-19.

جرى مالحظة زيادة ملموسة يف طلبات الغذاء التي تلقاها شركاء 

المحلية،  والبلديات  الوطنية،  السلطات  من  الغذايئ  األمن  قطاع 

المشتركة.  المالحظات  آلية  وكذلك من خالل  المحليين،  والقادة 

التابع لألمم  والحظ تقرير نبض الهجرة لبرنامج األغذية العالمي 

المتحدة أن واحًدا من بين كل خمسة مهاجرين يعاين من انعدام 

األمن الغذايئ إما المعتدل أو الشديد، وُيعد المهاجرون القادمون 

من شرق أفريقيا وغربها هم األكثر افتقاًرا إىل األمن الغذايئ. وأفاد 

حوايل 50 يف المائة من المهاجرين عن فقدان الدخل، يف حين ذكر 

54 يف المائة من المهاجرين أنهم قلقون بشأن عدم قدرتهم على 
الحصول على ما يكفي من الطعام. وتتمثل التحديات الرئيسية 

والبطالة،  األمن،  انعدام  يف  المهاجرين  تواجه  أنها  عن  أُبلغ  التي 

إىل  المهاجرين  بين  البطالة  وارتفع معدل  الغذاء.  أسعار  وارتفاع 

22 يف المائة، وهو أعلى من المستويات المسجلة قبل كوفيد-19 
المساعدة  إىل  وأُشير   .)2020 شباط/فبراير  يف  المائة  )17 يف 

الغذائية بوصفها أحد االحتياجات التي تأيت يف المقام األول، وتم 

الغذايئ  باإلمداد  يتعلق  فيما  للمهاجرين  األكبر  العقبة  أن  اإلبالغ 

الغذائية  المواد  توافر  يف  تتمثل  األسر  احتياجات  لتلبية  الكايف 

وأسعارها، والتي تم اعتبارها باهظة للغاية مقارنًة بالقوة الشرائية 

للسكان المتضررين )الجولة 36 لمصفوفة تتبع النزوح للمنظمة 

الدولية للهجرة(. 

وُتظهر أيًضا البيانات التي ترد من آلية المالحظات المشتركة أنه 

كان هناك زيادة كبيرة ومستمرة يف الطلب على برامج المساعدة 

النقدية.  أو  القسائم  أو  العينية  التبرعات  ذلك  يف  بما  الغذائية، 

ومن بين ما يقرب من إجمايل 18,000 حالة تعاملت معها آلية 

وتموز/ الثاين/يناير  كانون  بين  الفترة  يف  المشتركة  المالحظات 

 96 اإلنسانية  بالخدمات  المتعلقة  الطلبات  مثَّلت   ،2021 يوليو 

يف المائة من الطلبات المتلقاة، منها 26 يف المائة تتعلق باألمن 

الغذايئ وُتعد ثاين أعلى نسبة بعد طلبات الحماية )36 يف المائة(. 

من  يعقبه  وما  الدخل  فقدان  الطلب من  االرتفاع يف  هذا  وينشأ 
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إىل  ُيفضي  ما  األغذية؛ وهو  تكلفة  تحمل  القدرة على  تزايد عدم 

زيادة عدد الذين يعتمدون على المساعدة الغذائية للحفاظ على 

نظام غذايئ صحي وتجنب انعدام األمن الغذايئ

ر االحتياجات تصوُّ
ُيتوقع أن يكون لجائحة كوفيد-19 تداعيات طويلة األمد ومتعددة 

األبعاد على اقتصاد المنطقة. وقد أدت تدابير الصحة العامة التي 

ُتفرض يف شكل حظر تجول وقيود على التنقل إىل زيادة مواطن 

السلع،  توافر  وانخفاض  المتزايدة،  األسعار  آثار  بسبب  الضعف؛ 

وفقدان العمل، ال سيما للنازحين داخلًيا، والمهاجرين، والالجئين، 

والذين يعتمد أغلبهم على فرص العمل اليومي. 

وسيرصد القطاع انعدام األمن الغذايئ يف البالد، معتمًدا يف ذلك 

على المؤشرات الرئيسية المحددة مثل معدل االستهالك الغذايئ 

الغذاء. وسيلتمس  القائمة على  العيش  التكيف مع سبل  وآلية 

الواردة  المستفيدين  من  والمالحظات  المعلومات  أيًضا  القطاع 

وُيحلِّلها.  األخرى  الرصد  وأدوات  المشتركة  المالحظات  آلية  من 

لرصد  والزراعة؛  العيش  سبل  لتقييمات  التخطيط  أيًضا  وجرى 

الوضع وتأثير تدخالت الشركاء. 

الرصد

التواترالمصدرالمؤشرات#

تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها عبر استراتيجيات التكيف مع ُسبل العيش/الغذاء01
الهاتف المحمول

ربع سنوي

تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها عبر معدل االستهالك الغذايئ02
الهاتف المحمول

ربع سنوي

ليبيا
ترهونة 
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ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%30%80424 آالف

 3.3 
الصحة

لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة
ال يزال قطاع الصحة العامة يف ليبيا يعاين من الهشاشة والتشرذم، 

إىل جانب جائحة كوفيد-19 المستمرة وظهور متحورات جديدة، 

السكان.  احتياجات  تلبية  أجل  من  برمته  الصحة  نظام  ويكافح 

العادلة  العامة  الرعاية الصحية وخدمات الصحة  ويواصل تقديم 

والفعالة والناجعة أخذ منحنى متدّن، مع إجراء إصالحات هادفة 

لتعزيز التعايف السليم لنظام مثقل باألعباء، ومعالجة األضرار التي 

لحقت بالبنى التحتية الصحية جراء النزاعات السابقة والتحديات 

الهيكلية الموجودة بالفعل، والتي لم توضع موضع التنفيذ بعد. 

يف عام 2021، افتقر ما يزيد على 803,000 مليون شخص ممن 

إىل  المستمر  الوصول  إىل  المساعدة،  إىل  الحاجة  أَمس  يف  هم 

خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية. ويشمل ذلك 132,000 

نازح،  غير  ليبي  و281,000  عائد،  و115,000  نازح،  شخص 

90 يف  إىل  يصل  ما  وبقي  الجئ.  و43,000  مهاجر،  و232,000 

المائة من مراكز الرعاية الصحية األولية مغلقة، يف حين أن ثلث 

ليبيا ال تعمل؛ ويعمل  المرافق الصحية يف جنوب وشرق  جميع 

73 يف المائة يف الجنوب و47 يف المائة يف الشرق على نحو جزيئ 
بسبب نقص اإلمدادات الطبية ونقص الموارد البشرية. ومن بين 

إجمايل المرافق التي تم تقييمها يف عام 2021، فإن 37 بالمائة 

المرافق الصحية أفادت بتعرضها إىل الضرر )متضررة  )80( من 

الموظفين  يف  النقص  أفضى  ذلك،  إىل  وإضافة  جزئًيا(.  أو  تماًما 

زيادة  إىل  النفسية  الصحة  خدمات  يف  المتخصصين  المدربين 

تزداد  المناسب، يف حين  الوقت  الخدمات يف  تقديم  التأثير على 

إليها.  الوصول  والتي يصعب  النائية  المناطق  الوضع يف  خطورة 

وأدى االنقطاع المنتظم والُمطوَّل للكهرباء والمياه ونقص الوقود 

صحة  على  والتأثير  الحيوية  االجتماعية  الخدمات  تعطيل  إىل 

األشخاص وسبل عيشهم. وأفادت ستة مرافق فحسب من أصل 

مستويات  بوجود  الجنوب  يف  تقييمها  جرى  صحًيا  مرفًقا   227
كافية من الكهرباء.

التحتية  البنية  سوء  تفاقم  من  كوفيد-19  جائحة  تأثير  زاد  لقد 

الميزانية  على  الموافقة  عدم  ظل  ويف  العامة،  الصحية  للرعاية 

الوطنية حتى اآلن، أثَّر نقص التمويل الكايف على قدرة المنشآت 

تكيَّفت  وبالكاد  طاقتها،  بكامل  العمل  مواصلة  على  الصحية 

لالستجابة للجائحة، مع اكتظاظ مراكز العزل ومرافق إدارة الحاالت 

ومواجهة ُشٍح يف الكوادر الطبية واإلمدادات، مثل أقنعة األكسجين، 

وأقنعة  واألدوية  الحيوية،  والمضادات  األكسجين،  وأسطوانات 

N95. وإضافة إىل ذلك، اُضطرت المرافق الصحية يف جميع أنحاء 
البالد إىل غلق أبوابها بسبب زيادة انتشار كوفيد-19 بين العاملين 

ولم  واإلمدادات.  الشخصية  الوقاية  معدات  ونقص  الصحيين، 

يكن لدى 80 يف المائة من مراكز الرعاية الصحية العامة، من بين 

المرافق التي ظلت تعمل، أي من األدوية األساسية. واعتباًرا من 

يف  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أبلغ  أيلول/سبتمبر،  نهاية 

ليبيا عن 340,084 حالة مؤكدة و4,651 حالة وفاة. 

تم تيسير عملية تسجيل ليبيا يف بوابة اإلمداد العالمية لكوفيد-19 

ومرفق كوفاكس، باإلضافة إىل خطة نشر لتوزيع لقاح كوفيد-19 

األوىل  الشحنة  ووصلت  الصحة.  لوزارة  المتحدة  األمم  من  بدعم 

لكنها   2021 نيسان/أبريل  يف  كوفيد-19  لقاح  جرعات  من 

التطعيم، يف ظل  بدء حملة  بطء  بسبب  توزيًعا محدوًدا  شهدت 

اإلنترنت  عبر  اإللزامي  والتسجيل  المراكز  من  قليل  عدد  فتح 

بذل  تموز/يوليو،  وبحلول شهر  العملية.  تأخير  زيادة  إىل  أدى  ما 

لتعزيز  جهوًدا  الصحة  ووزارة  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 

حمالت التطعيم، من خالل افتتاح مراكز تطعيم جديدة يف جميع 

أنحاء البالد وإلغاء التسجيل اإللزامي عبر اإلنترنت؛ ما عمل على 

تسهيل وصول جميع الليبيين يف البالد. 
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النازحين  وصول  من  بالتساوي  الصحية  الخدمات  انقطاع  يحد 

داخلًيا، والسكان غير النازحين، والعائدين، والمهاجرين، والالجئين 

المتزايد  العدد  والمتخصصة. وزاد  الصحية األساسية  الرعاية  إىل 

للمهاجرين والالجئين المحتجزين يف مراكز احتجاز مكتظة بالفعل 

أمراض  غرار  على  المعدية  األمراض  تفشي  إمكانية  خطر  من 

الجهاز التنفسي، واألمراض المنقولة عبر المياه، واألمراض التي 

يمكن الوقاية منها. وإضافة إىل ذلك، أفاد نحو 66 يف المائة من 

المهاجرين والالجئين بعدم تمكنهم من الوصول إىل مرافق اختبار 

كوفيد-19 يف بلديتهم، أو لم يكونوا على علم بوجود هذه المرافق. 

تحليل االحتياجات اإلنسانية
تشكل المحافظة على مواصلة تقديم الخدمات الصحية األساسية 

العام  مدار  على  الصحية.  لالستجابة  األساسية  الركائز  إحدى 

الماضي، أُجبر العديد من األشخاص على التماس الرعاية الصحية 

الخاصة أو شراء معدات الحماية الشخصية الخاصة بهم، مما أدى 

إىل تحويل موارد من ميزانيات األسر المثقلة بالفعل. وبينما أظهر 

المسافات  حالت  كوفيد-19،  لتدابير  وامتثالهم  دعمهم  السكان 

البعيدة وغياب الخدمات الصحية المتخصصة على أرض الواقع 

دون تلقي آالف المرضى للمعالجة الطبية المحافظة على الحياة 

المهملة.  األمراض  زيادة معدل  إىل  أدى  المناسب، ما  الوقت  يف 

النفسية  الصحة  أمراض  يف  كبيرة  زيادة  مالحظة  تمت  وعليه، 

كوفيد-19.   جائحة  أثناء  والوحدة  االجتماعي  النفسي  والضيق 

وأفاد نحو 29 يف المائة من األسر الليبية بعدم تمتعهم بإمكانية 

زليتن،  مدن  يف  البلديات  وجاءت  عام،  مستشفى  إىل  الوصول 

وجنزور، ومصراتة، وحي األندلس، والقرضة الشاطئ من بين أعلى 

النسب المئوية التي أبلغت عن عدم الوصول إىل مستشفى عام. 

أو  عوائق  واجهت  بأنها  أيًضا  األسر  من  المائة  يف   46 نحو  وأفاد 

مشكالت يف الوصول إىل الخدمات الصحية، مثل عدم القدرة على 

ل تكاليف الرعاية الصحية.  تحمُّ

ر االحتياجات تصوُّ

يف عام 2022، سوف يستمر قطاع الصحة يف توجيه التركيز على 

دعم  على  أيًضا  سيركز  كما  لكوفيد-19،  االستجابة  احتياجات 

وتعزيزها.  األساسية  الصحية  واألنظمة  الخدمات  على  الحفاظ 

عن  فضالً  الصحية  السلطات  مع  الوثيق  التعاون  ذلك  ويشمل 

اإلنمائية  األهداف  وتحديد  الصحي،  النظام  تقييمات  تحسين 

ينبغي  ذلك،  إىل  وإضافة  والتقييم.  الرصد  آليات  وتعزيز  للقطاع، 

خدمات  سيما  وال  المعدية،  لألمراض  الوقائية  الرعاية  تعزيز 

ستحتاج  المقبلة  عشر  االثني  األشهر  أن  يف  شك  وال  التطعيم. 

إىل تقديم الدعم المستمر لوزارة الصحة يف البالد، ويف ظل توافر 

اللقاحات، فإن هناك حاجة ماسة إىل الدعم من أجل إطالق حمالت 

التطعيم واالستمرار يف برنامج التحصين الموسع، ولتحقيق ذلك 

قدرة  وتعزيز  الشخصية،  الوقاية  معدات  توفير  عن  غنى  ال  فإنه 

المستمر  الفني  الدعم  وتقديم  البالد  أنحاء  جميع  يف  الُملقِّحين 

للنظراء الوطنيين.

عن  اإلبالغ  تعزيز  بشأن  تحسينات  لوحظت   ،2021 عام  يف 

المخاطر، والحاجة إىل مزيد من التأكيد على المشاركة المجتمعية 

الرسائل  توجيه  لضمان  المعلومايت  الوباء  إدارة  واستراتيجيات 

الصحيحة بشأن الوضع الصحي العام، بما يف ذلك الجائحة، بغية 

على  للتغلب  األشخاص  السياق/محورها  محددة  حلول  إيجاد 

التحديدات الحالية التي تعوق الوصول إىل الخدمات الصحية. 

سوف يتواصل تعزيز التعاون مع قطاع المياه والصرف الصحي 

والنظافة وقطاع الحماية، يف حين سيتم دمج العمل بشكل أكبر 

بالصحة،  المتعلقة  بالمواضيع  المعنية  الفرعية  القطاعات  مع 

على  القائم  والعنف  اإلنجابية،  والصحة  المهاجرين،  صحة  مثل 

الروتينية،  الصحية  الخدمات  تظل  أن  وُيرجَّح  االجتماعي.  النوع 

غير  واألمراض  الطفل،  وصحة  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  مثل 

تركز  وأن  األولويات،  قائمة  خارج  النفسية  والصحة  المعدية، 

على  تركز  المحدودة  القدرة  إن  كبيرة حيث  مواقع حضرية  على 

االستجابة لكوفيد-19؛ ما يضعف أكثر الصحة النفسية والجسدية 

ورفاه ماليين الليبيين والمهاجرين والالجئين. 
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الرصد
التواترالمصدرالمؤشرات#

شهريًاالقطاععدد مقدمي الخدمات الصحية المدربين من خالل بناء القدرات والتدريب لتجديد المعلومات01

معدل الحاالت لكوفيد-0219
تحديثات المركز الوطني لمكافحة 
األمراض/منظمة الصحة العالمية

مستمر

شهريًاالقطاععدد المرافق الصحية العامة المدعومة بالسلع والخدمات الصحية03

شهريًاالقطاعالنسبة المئوية لمواقع اإلبالغ التي تقدم التقارير يف الوقت المناسب04

معدل الوفيات المرتبط بكوفيد-0519
تحديثات المركز الوطني لمكافحة 
األمراض/منظمة الصحة العالمية

مستمر

عدد اإلجراءات الطبية06
شهريًاالقطاع

ليبيا
المجمع الصحي الهاين



لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2022

72

لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة
بعد وقف إطالق النار يف تشرين األول/أكتوبر 2020، أسفر وقف 

األعمال العدائية إىل جانب نضوب قدرات التكيف بفعل النزوح 

الُمطوَّل عن زيادة حاالت العودة التلقائية لليبيين النازحين داخلًيا. 

حيث عاد إجمايل 643,123 ليبًيا إىل ديارهم، وعاد ما يزيد على 

75,000 شخص من العدد اإلجمايل يف الفترة بين تشرين األول/
62. ومع ذلك، يواجه من تبقى 

أكتوبر 2020 وحزيران/يونيو 2021 

من هؤالء النازحين حالة من عدم اليقين يكتنفها مخاطر شديدة 

تتعلق بالحماية مستمرة يف ظل زيادة عدد حاالت اإلخالء القسري 

النازحون  يتعرض  إذ  الدولية،  بالمعايير  تفي  ال  التي  والعودة 

داخلًيا والعائدون لمزيد من مخاطر الحماية مثل العنف الجنسي 

األسري،  واالنفصال  االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف 

المسلحة  الجماعات  جانب  من  والترهيب  التعسفي،  واالعتقال 

غير المعروفة، والتشرد، ووقف االستفادة من الخدمات، ال سيما 

النفسي  والدعم  النفسية،  الصحة  ومنها  الصحية،  الخدمات 

واالجتماعي، والتعليم.

خفر  بأن  التقارير  أفادت   ،2021 أيلول/سبتمبر  نهاية  وبحلول 

السواحل الليبي أنقذ/ اعترض أكثر من 25,000 مهاجر والجئ يف 

البحر، ما يضاعف من عدد الذين تم اعتراضهم عام 2020، رغم 

أن األعداد ال تزال أقل من أوقات ما قبل الجائحة. ويتكون العدد 

من 89 يف المائة من الرجال و7 يف المائة من النساء و4 يف المائة 

من األطفال. وجرى نقل معظم الذين أُعيدوا من نقاط اإلنزال إىل 

مراكز االحتجاز، وبقي معظمهم يف مراكز احتجاز تفتقر إىل البنية 

ويواجهون  القانونية،  اإلجراءات  مراعاة  دون  األساسية  التحتية 

مراكز  أغلب  حارسات يف  يوجد  وال  وتجاوزات جسيمة.  انتهاكات 

االحتجاز، إذ يتم حجز النساء واألطفال يف نفس األماكن. 

ورجل  وفتى  وفتاة  امرأة   350,000 أن  إىل  التقديرات  وتشير 

بينها  ومن  بالحماية،  تتعلق  مخاطر  يواجهون   ،2022 عام  يف 

نازح،   45,000 ذلك  ويشمل  للحقوق.  المباشرة  االنتهاكات 

مهاجر،  و157,000  نازح،  غير  ليبي  و26,000  عائد،  و78,000 

لخدمات  للمحتاجين  اإلجمايل  العدد  وتقلص  الجئ.  و43,000 

الحماية بنسبة 24 يف المائة، وذلك مقارنة بالعام السابق، بينما 

زاد يف الوقت ذاته عدد المحتاجين إىل خدمات الحماية بنسبة 54 

المخاطر  زيادة  المهاجرين، ما يعكس  بالنسبة للسكان  المائة  يف 

على سالمتهم ورفاهيتهم نظًرا لغياب الحماية القانونية ومراعاة 

بين  التوترات  وزيادة  التمييزية  والسياسات  القانونية  اإلجراءات 

إىل  المحتاجين  المهاجرين  غالبية  ويعيش  المحلية.  المجتمعات 

خدمات الحماية يف بنغازي ومصراتة وسبها وطرابلس بناًء على 

تحليل بيانات تقييم االحتياجات متعددة القطاعات.  

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. وُيعتبر احتجاز الالجئين 

وطالبي اللجوء الذي يمارسه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 

مع  ويتعارض  تعسفًيا  األطفال،  سيما  وال  واسع،  نطاق  على 

األعراف القانونية لاللتزامات الدولية، ويفتقر إىل الرقابة القانونية 

والمراجعة القضائية، ما يساهم يف تفشي انتهاكات حقوق اإلنسان 

ضد المهاجرين والالجئين. وغالًبا ما يحدث االتجار بالبشر يف حق 

يزال  ال  حين  يف  العقاب،  من  اإلفالت  مع  والالجئين  المهاجرين 

يوجد تحديات كبيرة يف محاسبة مرتكبي الجرائم يف حق الالجئين 

والمهاجرين إذ ال يوجد أنظمة معمول بها لضمان حماية الضحايا. 

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%25%35020 ألًفا

 3.4 
الحماية
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الحياة  على  التأثير  مالئم  قانوين  إطار عمل  إىل  االفتقار  ويواصل 

عديدة  مناطق  يف  ُيحرمون  الذين  والالجئين  للمهاجرين  اليومية 

على  قيوًدا  ويواجهون  األساسية  الخدمات  على  الحصول  من 

الحركة، وهو األمر الذي يؤثر على قدرتهم على إدرار الدخل بسبب 

خوف التعرض لالعتقال واالحتجاز لعدم وجود اعتراف بوضعهم.  

هم بشكل أكبر  د ُيعرضِّ واالفتقار إىل الحماية القانونية أو وضع ُمحدَّ

لمخاطر أشكال متنوعة من االتجار بالبشر، تشمل العمل القسري، 

واإلكراه على البغاء، واالسترقاق الجنسي، واإلجبار على ممارسة 

األنشطة اإلجرامية. ويواجه المهاجرون والالجئون من دول أفريقيا 

من  مستمرة  موجات  األفريقي  والقرن  الكبرى  الصحراء  جنوب 

التمييز وكراهية األجانب، مع العديد من حوادث العنف الطائفي 

واالعتداء  واالعتقال  الجماعي  الطرد  عن  أسفرت  النطاق  واسع 

زوارة  شهدته  لما  وفًقا  والالجئين  المهاجرين  حق  يف  الجسدي 

يف شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، وكذلك طرابلس يف شهر 

تشرين األول/أكتوبر. 

تواجه النساء والفتيات يف ليبيا باستمرار انعدام المساواة، وهو ما 

يسهم يف انتشار التمييز والعنف على نطاق واسع. واالستجابات 

بما يف  االجتماعي،  النوع  على  القائم  للعنف  والعرفية  القضائية 

الناجين  اتهام  إىل  تؤدي  وقد  بالناجين  تضحي  الزنا،  قانون  ذلك 

عن  كاٍف  غير  بشكل  اإلبالغ  يف  ذلك  ويساهم  البغاء.  بممارسة 

الحوادث من ِقبل النساء والفتيات الناجيات خوًفا من تعرضهن 

لمزيد من األذى، بما يف ذلك الوصم المجتمعي، أو الزواج باإلكراه، 

أو العقاب من الجناة إذا سعين إىل طلب تعويضات قانونية. وإنَّ 

االفتقار إىل الحماية القانونية لالجئين والمهاجرين غير الشرعيين 

من النساء يترتب عليه استحالة سعيهن وراء أي تعويض قانوين 

من الناحية الفعلية، بما يف ذلك ضحايا االتجار بالبشر. 

تحليل االحتياجات اإلنسانية
يظل دعم الحلول الدائمة التي تشمل السالمة الجسدية والمادية 

طويل  نزوح  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  أولوية  والقانونية 

ومرزق  تاورغاء  مجتمعات  ذلك  يف  بما  الجدد،  والعائدين  األمد 

ومجموعات األقليات األخرى. وال يزال النازحون داخلًيا معرضين 

والقيود  المسلح،  العنف  مثل  بالحماية  تتعلق  محددة  لمخاطر 

المفروضة على الحركة، وتحديات الحصول على الوثائق القانونية 

أو استبدالها، حيث أفاد 27 يف المائة من النازحين داخلًيا ونفس 

النسبة من العائدين عن فقدان الوثائق الشخصية63. ونتيجة لذلك، 

يعاين الكثيرون من صعوبة الوصول إىل الخدمات أو سبل العيش 

الصحية؛  والخدمات  والغذاء،  المالئم،  السكن  مثل  المستدامة، 

أولوية  تمثل  التي  االحتياجات  أنها  على  جميًعا  بها  واسُتشهد 

قصوى للنازحين داخلًيا64. ويوجد يف بنغازي وطرابلس ومصراتة 

فقط ما يربو على 100,000 نازح داخلي، بينما يف الوقت نفسه، 

تضم مناطق بنغازي وطرابلس والجفارة أكبر عدد من العائدين. 

ذكرهما  خطرين  أكثر  سطو  وحاالت  مسلح  نزاع  وجود  ويعتبر 

االحتياجات  تقييم  يف  الحماية  مخاطر  من  والعائدون  النازحون 

متعددة القطاعات لعام 2021. وتعتبر األماكن التي تشهد أعلى 

نسبة من النازحين داخلًيا والعائدين وغير النازحين الذين يعبرون 

عن شعورهم بعدم األمان الكفرة وسبها وأوباري ومرزق وترهونة 

فضالً عن سرت بالنسبة للعائدين خصوًصا. وإجماالً، أعرب 23 يف 

المائة من العائدين عن شعورهم بشيء من عدم األمان أو القلق 

الشديد مقارنة بنسبة 13 يف المائة من النازحين داخلًيا. 

ومن أهم االحتياجات للعائدين الحصول على الطعام، والمواد غير 

الغذائية، والخدمات الصحية، والمياه والصرف الصحي والنظافة.  

ويؤثر عدم وجود استراتيجية للحلول الدائمة للسلطات غير القادرة 

المتضررين  قدرة  على  العائدين  السكان  احتياجات  تلبية  على 

اإلخالء  تهديدات  وتبرز  األساسية.  الخدمات  إىل  الوصول  على 

المتزايدة التي تستهدف المواقع الجماعية واألسر الفردية، فضالً 

عن طرد النازحين داخلًيا من أكاديمية جنزور البحرية يف نيسان/

بعض  ويف  المتضررة.  لألسر  المستقر  غير  الوضع   2021 أبريل 

المنازل  إىل  العودة  بين  االختيار  على  العائالت  أُجبرت  الحاالت، 

المتضررة والخدمات األساسية المحدودة يف تاورغاء أو البقاء يف 

طرابلس، حيث يخاطرون بظروف غير معروفة بسبب عدم كفاية 

الدخل لتغطية اإليجار واالحتياجات األساسية. وخلصت المتابعة 

بعد العودة التي قام بها المجلس النرويجي لالجئين إىل أن 48 يف 

المائة من األسرة التي أُجريت معها مقابالت ذكرت أن لديها موارد 

غير كافية لدفع اإليجار عند العودة إىل تاورغاء65. وال تزال الحاجة 

على  والمنازعات  واألراضي  اإلسكان  لقضايا  أفضل  معالجة  إىل 

الممتلكات وتوفير الوضوح بشأن التعويض عن األضرار المرتبطة 

والسالم  المصالحة  عمليات  بناء  يف  األهمية  بالغ  أمًرا  بالنزاع 

المستدامة يف مناطق العودة.

انخفض العدد اإلجمايل لالجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين انخفاًضا طفيًفا 

43,000، يقيم معظمهم يف طرابلس  46,000 إىل  أكثر من  من 

المهاجرين  عدد  وازداد  وبنغازي.  والزاوية  والجفارة  ومصراتة 

مقارنة  المائة  يف   54 بنسبة  اإلنسانية  المساعدة  إىل  المحتاجين 

بعام 2020، من 102,000 إىل 157,000 شخص. ويتسق هذا 

التي تؤثر على  الحماية  زيادة مخاطر  التي تشير إىل  التقارير  مع 
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قانوين منظم، ومن  لديهم وضع  ليس  المهاجرين، وال سيما من 

ال يتحدثون اللغة العربية و/ أو القادمون من دول أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى. ويعيش العدد األكبر من المهاجرين المحتاجين 

إىل خدمات الحماية يف بنغازي ومصراتة وسبها وطرابلس. 

ذات  األمنية  والمسائل  بالسياق  التنبؤ  إمكانية  عدم  يزال  وال 

المجال  يف  الفاعلة  الجهات  وجود  على  يؤثر  مهًما  عنصًرا  الصلة 

اإلنساين يف بعض المناطق وال سيما يف الجنوب؛ ومع ذلك، فإن 

الوجود المحدود للجهات الفاعلة يف مجال الحماية خارج المناطق 

الجنوب،  يف  عام  وبشكل  والشرق  الغرب  يف  الرئيسية  الحضرية 

يمثل عائًقا أمام إنشاء قنوات اتصال آمنة مع المتضررين لتوثيق 

مخاطر الحماية ومعالجتها. وتشكل مناطق الكفرة وسبها ومرزق 

التي تديرها  األَسر  العديد من مخيمات  بها  بالتحديد نقطة عبور 

شبكات التهريب واالتجار بالبشر المبلغ عنها. وال يزال المهاجرون 

والالجئون الذين يمرون عبر هذه المناطق محاولين الوصول إىل 

بشدة  معرضين  األصلية  بلدانهم  إىل  العائدون  أو  ليبيا  شمال 

لمخاطر االختطاف واالستغالل واالحتجاز. 

يف  الدوليين  للعاملين  للتأشيرات  المنتظم  غير  اإلصدار  أدى 

وواجهت  ليبيا.  يف  البرامج  تنفيذ  إعاقة  إىل  اإلنساين  المجال 

الموظفين  قدرات  بناء  يف  كبيرة  عقبات  اإلنسانية  المنظمات 

الوطنيين والشركاء ورفع كفاءاتهم مع عجزها عن إحضار مديرين 

دوليين ومتخصصين أكفاء يف قطاعاتهم، ما حال دون النقل الكايف 

المديرين  من  والدعم  والمراقبة  الشخصي،  والتدريب  للمعرفة، 

الدوليين إىل الفرق المحلية. وتتطلب المنظمات اإلنسانية المعنية 

باإلجراءات المتعلقة باأللغام، على سبيل المثال، وجود موظفين 

مؤهلين دولًيا للتخلص من المتفجرات بصورة منتظمة ومستمرة 

التخلص  أنشطة  إجراء  على  المحليين  الموظفين  قدرات  لتعزيز 

المتفجرات بأمان، والتي تحول حالًيا دون عودة العديد من  من 

النازحين إىل ديارهم، وإعادة بناء مجتمعاتهم والوصول  الليبيين 

إىل البنية التحتية الحيوية، كما أنه يؤثر بشكل كبير على المراكز 

واألنظمة الصحية التي تدعمها المنظمات غير الحكومية الدولية، 

وذلك بالتزامن مع انتشار كوفيد-19.

ر االحتياجات تصوُّ
ال تزال التحديات التي تواجه النازحين قائمة، يف ظل تزايد المخاطر 

وال  القسري،  اإلخالء  بالحماية مع عدد حاالت  المتعلقة  الشديدة 

تفي ظروف العودة بالحد األدىن من المعايير، ما يعرض النازحين 

داخلًيا والعائدين لمخاطر االنفصال األسري، واالعتقال التعسفي، 

وكذلك الترهيب من جانب الجماعات المسلحة. وال تزال الحاجة 

إىل نهج حلول دائمة تشمل السالمة الجسدية والمادية والقانونية 

األمور  ومن  والعائدين.  داخلًيا  النازحين  من  لكل  أولوية  ذات 

نهج  لدعم  المجتمعية  والحماية  المشاركة  تعزيز  األهمية  بالغة 

المراعية  المشاركة  يعني  للحلول. وهذا  بأكمله  للمجتمع  شامل 

يف  هم  والذين  والعائدين  داخلًيا  النازحين  مع  النزاع  لظروف 

للمعرضين  خاص  اهتمام  إيالء  مع  المختلطة،  الهجرة  تدفقات 

لخطر التهميش بسبب نوعهم االجتماعي أو سنهم أو إعاقتهم أو 

انتمائهم السياسي أو عرقهم أو عوامل اختالفهم عند وضع خطط 

المحلي.  المستوى  على  تكييفها  أو  و/  ورصدها  إدماجهم  إعادة 

ويف حال دعم االندماج المحلي، فإن دمج المجتمعات المضيفة 

أمر شديد األهمية للحفاظ على التماسك االجتماعي. 

وسعًيا إىل أن تكون أنشطة الحماية ناجزة يف الحفاظ على حقوق 

المحتاجين وحمايتها واستعادها، فإن انخراط جهات التنمية الفاعلة 

الوطنية والدولية ضروري لضمان دعم أنشطة الحماية من خالل 

استراتيجية تنمية قوية تهدف إىل تعزيز سيادة القانون، والحوكمة 

المحلية. فاألمل يف استمرار التقدم على جبهتي السياسة والسالم 

الذي ينبثق منه تعزيز هياكل الحوكمة ستعود ثماره على قدرة 

الحلول  حول  مالئمة  مناقشة  يف  المشاركة  على  الحماية  قطاع 

االستقرار  يؤدي  قد  نفسه،  الوقت  ويف  داخلًيا.  للنازحين  الدائمة 

مخاطر  زيادة  إىل  الحضري  التطوير  وإعادة  االقتصادي  والتعايف 

حاالت اإلخالء ونزاعات على المساكن واألراضي والممتلكات. ويف 

إطار هذا السيناريو، ستركز احتياجات الحماية على ضمان الطابع 

ودعم  الدائمة  الحلول  يخص  فيما  والكرامة  والسالمة  الطوعي، 

التماسك االجتماعي يف مناطق العودة وإعادة اإلدماج أو االندماج 

المحلي والوصول إىل آليات حل النزاعات المجتمعية والمساعدة 

القانونية. وإن االفتقار إىل حلول واسعة النطاق، ومن بينها إعادة 

وعدم وضوح  واإلسكان،  المتضررة،  العامة  التحتية  البنية  تأهيل 

النازحين  العديد من  يترك  التعويضات  بشأن  الحكومية  الخطط 

يف متاهة. وسيصبح التعاون مع الجهات الفاعلة يف التنمية وبناء 

أصبح  إذا  اإلنسانية  لالستجابة  جوهريًا  أمًرا  والحوكمة  السالم 

الوضع أكثر مالءمة إليجاد حلول دائمة.

ويف الوقت نفسه، وبصرف النظر عن التطورات السياسية، فمن 

اللجوء  وطالبي  والالجئين  المهاجرين  وضع  يظل  أن  المحتمل 

سيًئا، مع احتماالت محدودة لتغيير اإلطار القانوين إلنهاء االحتجاز 

التعسفي. ولوحظت زيادة حادة، يف النصف األول من عام 2021، 

الماضي،  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة  المحتجزين  أعداد  يف 
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لحقوق  جسيمة  انتهاكات  على  متكررة  مؤشرات  ظهور  ظل  يف 

الجنسي  والعنف  التعذيب  ومنها  االحتجاز؛  مراكز  يف  اإلنسان 

االحتياجات  والحرمان من  االجتماعي  النوع  القائم على  والعنف 

بين  التوترات  حدة  زيادة  الفترة  نفس  يف  ولوحظت  األساسية.  

اندالع أعمال عنف  الليبية، ما أدى إىل  الليبية وغير  المجتمعات 

التي  المناطق  يف  الجريمة  معدالت  بزيادة  اتهامات  على  ترتكز 

تموز/ يف  الطرد  حوادث  مثل  والالجئون  المهاجرون  فيها  يقيم 

يوليو 2021 يف زوارة وارتفاع حاد يف خطاب الكراهية يف وسائل 

التواصل االجتماعي الليبية التي تركز على طرابلس بالتحديد.  

حيز  وإتاحة  لالحتجاز  بدائل  إيجاد  إىل  الدعوة  استمرار  من  بد  ال 

للعمل اإلنساين لالستجابة الحتياجات المفرج عنهم يف المناطق 

غير  األطفال  احتياجات  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  الحضرية 

المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. ويشمل ذلك الدعوة إىل 

لسنة   19 رقم  القانون  2 من  رقم  المادة  تفسير  النظر يف  إعادة 

تأجير  تجرم  التي  الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة  بشأن   2010
المشاركة  لتعزيز  ماسة  حاجة  توجد  كما  للمهاجرين.  العقارات 

العديد  ألن  نظًرا  بالبشر  االتجار  مكافحة  جهود  يف  السلطات  مع 

حمالت  وتعتبر  بالبشر.  باالتجار  مرتبطة  اإلجرامية  الشبكات  من 

تهدف  التي  المبادرات  مع  األجانب،  كراهية  مفاهيم  من  الحد 

لتهدئة  المجتمعي  للحوار  مساحة  وخلق  السلمي  التعايش  إىل 

التوترات، أيًضا ذات أولوية.

حقوق  وانتهاكات  الصراع  وتجربة  األمد  طويل  النزوح  ويؤدي 

اإلنسان وكذلك العزل المرتبط بجائحة كوفيد-19 إىل احتياجات 

ملموسة يف مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بين 

جميع الفئات المتضررة بغض النظر عن حالة نزوحهم أو عمرهم 

أو نوعهم االجتماعي. ويف الوقت نفسه، يعتبر البالغون من الذكور، 

ومنها  اإلنسان  بحقوق  تتعلق  جسيمة  النتهاكات  تعرضهم  رغم 

التعذيب واالغتصاب، أقل احتماالً لطلب الدعم المناسب بسبب 

واالستجابة  الوقاية  على  الكايف  غير  والتركيز  الجنسانية  المعايير 

لالعتداءات الجنسية التي تؤثر على النازحين داخلًيا والمهاجرين 

والالجئين من الرجال والفتيان. 

لزيادة التحليل الموجه الحتياجات الحماية، يخطط قطاع الحماية 

إلطالق عملية رصد الحماية المشتركة مع جمع البيانات بصورة 

دورية يف المناطق التي يطبق فيها شركاء الحماية استجابة لرصد 

الحوادث  وتحليل  لها،  واالستجابة  الحماية  مشهد  يف  التغيرات 

المحددة،  بالحماية  المتعلقة  للشواغل  المتصورة  والتهديدات 

على  والتأثير  المخاطر،  لتلك  التعرض  من  تزيد  التي  والعوامل 

إىل  باإلضافة  بها.   الخاصة  التكيف  واستراتيجيات  المجتمعات 

ذلك، سيجمع قطاع الحماية بالتعاون مع قطاع المأوى والمواد 

غير الغذائية معلومات بصورة منهجية عن تهديدات اإلخالء التي 

تؤثر على األشخاص، من خالل متتبع حاالت اإلخالء وإجراء تخطيط 

لمخاطر اإلخالء للمواقع الجماعية إلبالغ المشاركة الوقائية.

التواترالمصدرالمؤشرات#

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون عدد المهاجرين والالجئين المحتجزين يف مراكز احتجاز رسمية01
شهريًاالالجئين/المنظمة الدولية للهجرة

اإلبالغ عن الوصول حسب مكتب األمم عدد قيود التنقل المتعلقة بالوصول إىل المساعدة اإلنسانية02
شهريًاالمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(

شهريًاالمنظمة الدولية للهجرةعدد األفراد الذين تم إنزالهم/اتجاهات اإلنزال03

04
النسبة المئوية للبلديات المشمولة بالتقييم والتي تفرض قيود تنقل تتعلق بكوفيد على 

شهريًامصفوفة تتبع النزوحالمهاجرين أو النازحين داخلًيا أو المجتمع المضيف

تقييم االحتياجات متعددة النسبة المئوية لألسر التي فقدت الوثائق المدنية الضرورية وغير قادرة على إعادة استخراجها05
ربع سنويالقطاعات/رصد الحماية

الرصد
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تفاوت  مع  األطفال  على  سلًبا  كوفيد-19  جائحة  تؤثر  زالت  ما 

النطاق استناًدا إىل تطور الوضع. وكان إعادة فتح المدارس يف أرجاء 

مختلفة من ليبيا خالل الربع األول من عام 2021 بمثابة موضع 

ترحيب بالنسبة لألطفال الملتحقين بالمدارس بعد عام من إغالق 

كوفيد- حالة  تطور  ظل  يف  ذلك،  ومع   .2020 عام  يف  المدارس 

عمليات  الرسمي  غير  التعليم  ومرافق  المدارس  واجهت   ،19
إغالق متقطع لضمان االمتثال لتدابير الوقاية من العدوى وتدابير 

على  تأثير  هذه  اإلغالق  لعمليات  وكان  صرامة.  األكثر  الجائحة 

نفسية  لضغوط  تعرضهم  إىل  أدى  ما  لألطفال،  النفسية  الصحة 

فضالً عن استنزاف قدرات األسر إلعالة أطفالهم. وأبلغ اآلباء عن 

حدوث تغيرات يف سلوك األطفال إىل العدوانية والحزن والشعور 

المدارس.  وإغالق  صرامة  األكثر  الحجز  تدابير  بسبب  باإلقصاء، 

العائالت تدهوًرا يف مستوى معيشتهم، ونتيجة لذلك،  والحظت 

االنخراط يف  أسرهم من خالل  إعالة  إىل  األطفال  كثير من  اضطر 

العمل. والحظ الشركاء يف مجال الحماية زيادة يف عمالة األطفال 

وانخفاض سن األطفال العاملين يف أنشطة مدرة للدخل.

ينتج عنها يف معظم  والتي  النازحين،  إخالء  فالزيادة يف عمليات 

فيها  تكون  التي  األصلية  أماكنهم  إىل  القسرية  العودة  الحاالت 

متضررة،  أو  منعدمة  إما  التحتية  والبنية  األساسية  الخدمات 

تثير مخاوف تتعلق برفاهية األطفال، وال سيما للعائالت النازحة 

480 عائلة  2021، عادت نحو  تاورغاء. وبحلول تموز/يوليو  من 

الخدمات  انعدام  يف  المتمثل  الواقع  وواجهت  تاورغاء  إىل  نازحة 

جمة.  لمخاطر  واألسر  األطفال  يعرض  ما  المكان،  يف  األساسية 

ويتعذر على العائدين الوصول إىل مرافق المياه والصرف الصحي 

يضطرهم  ما  للمأوى،  األسر  معظم  تفتقر  حين  يف  والنظافة، 

تعرض  من  يزيد  والذي  بالسكان،  مكتظة  أماكن  يف  العيش  إىل 

العنف  مثل  للمخاطر  الخصوص  وجه  على  والفتيات  األطفال 

القائم على النوع االجتماعي. وال توجد إال مدرستان فقط تعمالن 

يف تاورغاء وتفتقران إىل المعدات والمواد التعليمية الالزمة. ومن 

ثم، أدت عمليات اإلخالء والعودة المتزايدة إىل استنزاف الرفاهية 

وزيادة  الضغط  مستويات  زيادة  إىل  أدى  ما  لألسر،  االقتصادية 

حاالت العنف ضد األطفال يف المنازل.

معاق  طفل   21,000 على  يربو  ما  وجود  إىل  التقديرات  تشير 

األطفال. ويظل  المهمشة من  الفئات  بين  يزالون من  ال  ليبيا  يف 

الشديدة  اإلعاقات  سيما  وال  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  معظم  ترك 

من  بالعار  الوصم  بسبب  إما  للمدرسة  والنفسية(،  )الجسدية 

أو  المدرسية(،  البيئة  من  ذلك  يف  )بما  والمجتمع  األسر  جانب 

ذوي  األطفال  مع  التعامل  عن  المراكز  المدارس/  عجز  بسبب 

التي  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تستهدف  التي  فالخدمات  اإلعاقة. 

مجتمعية  تعبئة  توجد  وال  محدودة،  الخدمات  مقدمو  يقدمها 

واسعة لتحديدهم وإحالتهم، يف ظل معرفة محدودة بالتعامل مع 

األطفال ذوي اإلعاقة.

زاد عدد األطفال يف مراكز االحتجاز يف جميع أنحاء ليبيا إىل أكثر 

من الضعف خالل العام الماضي. وُتظهر المقارنة بين أداة إنشاء 

حزيران/ يف  النزوح  تتبع  لمصفوفة  التابع  االحتجاز  مراكز  ملف 

يف  أطفال   206 وجود  إىل   2021 وحزيران/يونيو   2020 يونيو 

مراكز االحتجاز يف جميع أنحاء ليبيا يف حزيران/يونيو 2020، يف 

 .2021 حزيران/يونيو  يف  طفالً   519 إىل  العدد  هذا  ارتفع  حين 

مراكز  إىل  اإلنساين  المجال  يف  الفاعلة  الجهات  وصول  وأصبح 

الصعب  العام، وصار من  الصعوبة خالل هذا  بالغ  أمًرا  االحتجاز 

رصد أوضاع األطفال وتحديد المخاطر التي تهدد حماية الطفل يف 

هذه المراكز بسبب غياب عمل جهات فاعلة يف المجال اإلنساين 

يف المراكز أو محدودية عملها. وسيواصل القطاع الفرعي لحماية 

الطفل جهوده للدفاع عن اإلفراج غير المشروط عن األطفال من 

مراكز االحتجاز. 

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%72%27113 ألًفا

 3.4.1 
حماية الطفل
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ظل  يف  سوًءا،  ليبيا  يف  األطفال  حالة  تزداد  أن  المحتمل  ومن 

من  األطفال  من  المزيد  يعاين  حيث  كوفيد-19،  حالة  استمرار 

وتعرض  المدرسة،  عن  االنقطاع  حاالت  وزيادة  نفسية،  صدمات 

المزيد من األطفال للتهميش، ومنهم األطفال ذوو اإلعاقة، الذين 

التكنولوجيا  االستفادة من  يمكنهم  ال  أو  المدرسة  إىل  يذهبون  ال 

السياسية  األجواء  إىل  وباإلضافة  اإلنترنت.  عبر  للتعلم  الالزمة 

تأثير  وقوع  ذلك  عن  ينبثق  أن  المحتمل  من  المستقرة،  غير 

على مزيد من األطفال المتنقلين، وتزايد األطفال المنخرطين يف 

األطفال  السوداء، وتزايد حاالت زواج  السوق  األطفال ويف  عمالة 

والحمل المبكر. ومن النتائج المحتملة األخرى زيادة العنف تجاه 

االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  ومنها  المنزل  يف  األطفال 

وزيادة الحاجة إىل شركاء حماية الطفل لصب التركيز على تعزيز 

األخيرة على  اللمسات  الحالة. فالجهود جارية لوضع  إدارة  جهود 

إجراءات التشغيل القياسية إلدارة حاالت حماية الطفل وتفعيلها 

ليبيا،  يف  الطفل  حماية  استجابات  تنسيق  نحو  خطوة  باعتبارها 

يف  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  المشاركة  زيادة  بينها  ومن 

حماية  ألنشطة  وملكيتها  الوزارة  مشاركة  لمعالجة  القدرات  بناء 

الطفل بشكل أفضل. ويضم التخطيط لعام 2022 خدمات الدعم 

النفسي واالجتماعي المعززة لألطفال واألسر، وزيادة التعاون مع 

االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  عن  المسؤولة  المجموعة 

الناجين  والمراهقين  األطفال  لحاالت  أفضل  استجابة  لتحقيق 

من العنف القائم على النوع االجتماعي، ومن بينها موضوع زواج 

المجتمعي  الصعيد  على  الطفل  حماية  آليات  وتعزيز  األطفال، 

للمساعدة يف معالجة آثار الموقف المتفاقم.

الرصد
التواترالمصدرالمؤشرات#

آلية األربعة أسئلة )من يفعل ماذا عدد األطفال الذين يتلقون خدمات حماية الطفل من حيث العمر والنوع االجتماعي واإلعاقة01
وأين ومتى؟(

شهريًا

كل شهرينالقطاععدد موفري خدمات حماية الطفل العاملين يف ليبيا02

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%38%15351 ألًفا

 3.4.2 
العنف القائم على النوع االجتماعي

العنف  األكثر عرضة لخطر  153,000 شخص هم  ما يقدر بنحو 

القائم على النوع االجتماعي، ما يتطلب خدمات وقاية واستجابة 

ليبي  و15,000  عائد  و49,000  نازح   47,000 منهم  مستمرة 

غير نازح و27,000 مهاجر و14,000 الجئ. ومن بين هذا العدد 

اإلجمايل، يوجد 77,000 امرأة )51 يف المائة( و47,000 فتاة )48 

القائم  العنف  مخاطر  يواجهون  الذين  معظم  ويوجد  المائة(.  يف 

طرابلس،  يف  المساعدة  إىل  ويحتاجون  االجتماعي  النوع  على 

ويمثلون 21 يف المائة من جميع المحتاجين. 

العنف  انتشار  مخاطر  يواجهن  ليبيا  يف  والفتيات  النساء  تزال  ال 

القائم على النوع االجتماعي والتي تهدد حياتهن. وأدت الضغوط 

استمرار  جراء  األسر  على  والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية 

سيما  وال  المنزيل،  العنف  حوادث  زيادة  إىل  كوفيد-19  جائحة 

على  التي طرأت  األخيرة  التغيرات  وتحد  والفتيات.  النساء  تجاه 

سكانية  فئات  قدرة  من  الجنسين  بين  التمييز  وتطبيع  السياق 

الخدمات  إىل  الوصول  على  والنساء،  الفتيات  سيما  وال  كبيرة، 

المعيشية.  ظروفهم  تدهور  من  يزيد  ما  العيش،  كسب  وفرص 
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صعوبات  تواجه  المثال،  سبيل  على  نساء،  تعولها  التي  فاألسر 

مالية خطيرة يف تأمين االحتياجات األساسية مثل شراء الطعام أو 

دفع اإليجار أو الوصول إىل الخدمات األساسية، ما يزيد من مخاطر 

االستغالل، ال سيما بالنسبة للنساء المهاجرات والالجئات. وتواجه 

اآلباء  يرفض  إذ  التعليم،  الفتيات تحديات يف ممارسة حقهن يف 

يف مناطق معينة إرسال فتياتهم للمدارس نتيجة للمخاوف التي 

تنتابهم جراء االختطاف واالعتداءات والتحرش. وأضف إىل ذلك، 

أن معظم المدارس ال تتمتع بإمكانية الوصول الكايف إىل مرافق 

المياه والصرف الصحي والنظافة اآلمنة والمناسبة للجنسين، ما 

يؤدي إىل مخاطر االعتداء الجنسي على الفتيات. 

سلًبا  كوفيد-19  وجائحة  األمني  االنفالت  أثّر  ذلك،  عن  وفضالً 

للنساء  واإلنجابية  والجنسية  والنفسية  الجسدية  الصحة  على 

والفتيات، حيث كان لطبيعة النزاع الممتدة تأثير نفسي حاد على 

أشد  الوضع  وصار  واألطفال  النساء  سيما  ال  المحليين،  السكان 

اإلنجابية  الصحة  رعاية  وخدمات  التوليد  لرعاية  بالنسبة  سوًءا 

التي يصعب الوصول إليها، ال سيما يف المناطق التي تعاين من 

الخلل األمني. وتشير األدلة أيًضا إىل أن النساء يواجهن تحديات يف 

حصولهن على العدالة عندما يعانين من العنف القائم على النوع 

االجتماعي، وذلك نتيجة التمييز والتشكيك والمضايقة عند اإلبالغ 

عن جرائم العنف القائم على النوع االجتماعي.

آليات  يف  الوقوع  لخطر  والفتيات  النساء  تتعرض  لذلك،  ونتيجة 

وصحتهن  وكرامتهن  وحقوقهن  حرياتهن  تنتهك  التي  التكيف 

انتهاكًا شديًدا. وبسبب عمليات إغالق الحدود بسبب كوفيد-19، 

التجول،  وحظر  التنقل  على  المفروضة  والقيود  التجارة،  وتعّطل 

وانخفاض  األساسية  والسلع  الغذائية  المواد  أسعار  وزيادة 

آليات  تبني  إىل  األسر  من  الكثير  اضطرت  األسواق،  يف  توافرها 

تكيف سلبية للتمكن من توفير الطعام، وهو ما أدى إىل تعريض 

الفتيات والنساء إىل خطر االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي. 

وتعتبر حاالت الزواج المبكر إحدى آليات التكيف المالية، وال سيما 

يف مجتمعات النازحين داخلًيا والمهاجرين والالجئين، وتلجأ إليه 

األسر لضمان توفير قدر من الحماية يف أوقات انعدام االستقرار.

للعنف  التعرض  لخطر  عرضة  األكثر  السكانية  الفئات  تعتبر 

النازحين  من  والنساء  الفتيات  االجتماعي  النوع  على  القائم 

داخلًيا والالجئين والمهاجرين، ومن بينهم المراهقون والمراهقات 

الذين  داخلًيا  والنازحون  الجنوب  يف  المهاجرين  من  والمسنات 

وافتقار  حاجة  وثمة  األصلية.  مناطقهم  إىل  العودة  إىل  يضطرون 

إىل الموارد لتقييم احتياجات ذوي اإلعاقة، وال سيما ذوو اإلعاقات 

النفسية ولضمان وصول الناجين إىل خدمات العنف القائم على 

أو  معينة  خدمات  توجد  ال  ذلك،  على  وعالوة  االجتماعي.  النوع 

مبادرات تعالج العنف القائم على النوع االجتماعي ضد الفتيان 

والرجال. وأخيًرا، من الملح أيًضا تلبية احتياجات األطفال الناجين 

من العنف القائم على النوع االجتماعي. 

ينتشر العنف القائم على النوع االجتماعي انتشاًرا كبيًرا وتشمل 

االحتياجات اإلنسانية المترتبة قطاعات متعددة. وتتمثل األشكال 

الرئيسية للعنف القائم على النوع االجتماعي يف ليبيا يف العنف 

الجنسي المرتبط بالصراع، وعنف العشير، والتحرش بالناشطات 

الشريك  جانب  من  والموارد  الدخل  من  والحرمان  والقائدات، 

بالمهاجرين  واالتجار  النفسي،  والعنف  الليبيين(،  بين  سيما  )ال 

مراكز  يف  الجنسي  والعنف  بها،  والمارين  وإليها  البالد  من 

االحتجاز الرسمية، والسجون السرية، ويف سياق العمل القسري 

ويف  التفتيش،  نقاط  وعند  العشوايئ  التوقف  وأثناء  واالسترقاق، 

المناطق الحضرية على يد العصابات.

الرصد
التواترالمصدرالمؤشرات#

رسم خرائط الخدمات/آلية األربعة عدد المرافق التي تقدم الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي01
أسئلة )من يفعل ماذا وأين 

ومتى؟(

ربع سنوي
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حدث هناك انخفاض ملحوظ يف استخدام األسلحة الثقيلة والذخائر 

المتفجرة يف ظل انخفاض األعمال العدائية واسعة النطاق وتوقيع 

اتفاق وقف إطالق النار يف تشرين األول/أكتوبر 2020. ورغم أن 

انخفاض األعمال العدائية يعني عدم استمرار حدوث تلوث جديد 

جراء األلغام واألجهزة المتفجرة، فإنه ال يزال هناك كميات كبيرة 

من التلوث، ومنها الذخائر غير المتفجرة واأللغام األرضية والفخاخ 

واألجهزة المتفجرة يدوية الصنع والذخائر المتفجرة المتروكة التي 

تراكمت أثناء حصار طرابلس، وكذلك خالل النزاعات السابقة. وال 

يزال التلوث يشكل تهديًدا على حياة وسبل عيش أولئك الذين 

يعيشون يف المناطق المجاورة لها.

يؤثر التلوث باأللغام واألجهزة المتفجرة على االحتياجات اإلنسانية 

التي توجد فيها يف ليبيا تقريًبا. وأبلغت األسر  المواقع  يف جميع 

المتفجرة  واألجهزة  األلغام  جراء  تلوث  وجود  عن  منطقة   19 يف 

متعددة  االحتياجات  لتقييم  وفًقا  لها  المجاورة  المناطق  يف 

طرابلس  يف  البلديات  على  الصراع  وأثر   .2021 لعام  القطاعات 

وسرت والكفرة ودرنة والجبل الغريب التي احتلت المرتبة األعلى. 

وتشير التقديرات إىل أن أكثر من 803,000 شخص، من بينهم 

األلغام  عن  الناجم  التلوث  لخطر  معرضون  طفل،   244,000
واألجهزة المتفجرة وبحاجة إىل المساعدة. ويشمل ذلك 281,000 

ليبي غير نازح، و232,000 مهاجر، و132,000 نازح، و115,000 

عائد، و43,000 الجئ.

المتفجرة  واألجهزة  األلغام  جراء  حوادث  وقوع  استمرار  ظل  ويف 

يف جميع أنحاء ليبيا، انخفض المعدل انخفاًضا ملحوًظا منذ ذروة 

الواردة من  للبيانات  وفًقا  وذلك   ،2020 عام  األزمة يف منتصف 

هذا  ُيعزى  أن  ويمكن  باأللغام.  المتعلقة  لألعمال  الليبي  المركز 

المعنية باإلجراءات  التطور بقدر كبير إىل عمل الجهات اإلنسانية 

الليبية  الحكومية  الكيانات  إىل جهود  باإلضافة  باأللغام،  المتعلقة 

عالمات  ووضع  المتفجرة  واألجهزة  األلغام  تحديد  تواصل  التي 

عليها وإزالتها يف المناطق األكثر تضرًرا، مثل طرابلس، ومصراتة، 

التوعية  ساهمت  ذلك،  إىل  باإلضافة  ودرنة.  وسبها،  وبنغازي، 

والمواد  اإلعالم  وسائل  خالل  من  المتفجرة  الذخائر  بمخاطر 

من  التخفيف  سلوك  تبني  يف  المباشرة  واللقاءات  المطبوعة 

المخاطر التي يعاين منها السكان المتضررون. 

ومع أن التهديد الناجم عن األلغام واألجهزة المتفجرة ال يميز بين 

التي  المناطق  إىل  يعودون  الذين  أولئك  فإن  السكانية،  الفئات 

شهدت أعمااًل عدائية يف اآلونة األخيرة هم األشد تضرًرا. وُيقدر أن 

%60 على األقل من جميع الضحايا منذ أيار/مايو 2020 كانوا من 

العائدين، وفًقا للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام. وينطبق 

والفخاخ  األلغام  زرعت  حيث  طرابلس  جنوب  على  خاصة  ذلك 

المدنيين  منازل  يف  الصنع  يدوية  المتفجرة  واألجهزة  المتفجرة 

والبنية التحتية. وبينما انخفض معدل الحوادث المرتبطة باأللغام 

واألجهزة المتفجرة بين العائدين انخفاًضا ملحوًظا منذ ذروة األزمة 

ال  منتظم،  نحو  على  تقع  تزال  ال  فإنها   ،2020 عام  منتصف  يف 

سيما يف جنوب طرابلس وسرت. 

الخصوص،  وجه  على  للخطر  معرضون  والالجئون  المهاجرون 

حيث ال يمكنهم الوصول إىل نفس شبكات المعلومات الرسمية 

وغير الرسمية و/ أو غالًبا ما تعوقهم حواجز اللغة عن الوصول إىل 

المعلومات التي تهمهم. ويتضح ذلك جلًيا يف تقييم االحتياجات 

متعددة القطاعات، حيث يظهر المهاجرون والالجئون مستويات 

وعي أقل فيما يخص األلغام واألجهزة المتفجرة مقارنة بنظرائهم 

يقرب  ما  أن  إىل  التقديرات  وتشير  المواقع.  نفس  يف  الليبيين 

األلغام  لخطر  معرضون  الجئ  و43,000  مهاجر   232,000 من 

ُتزال تلك المخاطر على نحو منهجي،  واألجهزة المتفجرة. وحتى 

فإنها ستظل تشكل تهديًدا مباشًرا لحياة أي شخص يف المناطق 

عن  والعجز  الموحدة  اإلجراءات  غياب  ويساهم  بها.  المحيطة 

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%30%80424 آالف
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تأمين مخزونات الذخائر ومواقع التخزين يف ليبيا والتحكم فيها يف 

انتشار األسلحة والذخيرة وعدم االستقرار يف جميع أنحاء المنطقة. 

وبالنظر إىل حجم األلغام واألجهزة المتفجرة المتراكمة، فثمة حاجة 

ملحة لقدرات وطنية مؤهلة بخصوص اإلجراءات المتعلقة باأللغام 

واالستجابة لها يف جميع المناطق المتضررة من النزاعات السابقة. 

تجهيًزا  والمجهزين  المدربين  الموظفين  يف  فالعجز  ذلك،  ومع 

كافًيا يعوق القدرة الوطنية على توفير إدارة للتعامل مع األسلحة 

والتوعية  المتفجرة،  الذخائر  من  للتخلص  واالستجابة  والذخائر، 

بمخاطر الذخائر المتفجرة ومساعدة الضحايا. وأدى مقتل وإصابة 

أكثر من 70 من العاملين يف التخلص من الذخائر المتفجرة منذ 

الحالة  تفاقم  إىل  طرابلس  من  الليبي  الوطني  الجيش  انسحاب 

من  التخلص  على  التدريب  إىل  حاجة  وثمة  بالفعل.  المروعة 

الذخائر المتفجرة واألجهزة المتفجرة يدوية الصنع، والتدريب على 

والمعدات  الطوارئ،  حاالت  الطبية يف  واالستجابة  الذخيرة،  إدارة 

الليبية  الدولة  كيانات  وتمكين  الوطنيين  العاملين  كفاءة  لرفع 

لتحقيق استجابة أكثر فعالية وكفاءة بطريقة سليمة وآمنة.

الرصد
التواترالمصدرالمؤشرات#

المركز الليبي لألعمال المتعلقة عدد اإلصابات المتعلقة بمخاطر المتفجرات01
باأللغام ومخلفات الحروب

مستمر

المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام/ليبيا
استطالع غير تقني بسرت
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لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة
تتمثل الحاجة ذات األولوية القصوى بين النازحين داخلًيا يف دعم 

للعائدين  بالنسبة  الغذائية  غير  المواد  مثلت  حين  يف  المأوى، 

النازحون  الثالثة ذات األولوية القصوى.  ويواجه  أحد االحتياجات 

غياب  من  بداية  التحديات  من  المزيد  السكان  من  العائدون 

إىل  االجتماعية  العالقات  الحماية وشبكة  يسوده  الذي  المجتمع 

والمدارس  الكهرباء  ومنها  التحتية  للبنية  المادي  التدهور  جانب 

والرعاية الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي. باإلضافة إىل 

مناطق  لها يف  والتعرض  المتفجرات  ذلك، يشكل وجود مخاطر 

الحل  ألن  ونظًرا  عودتهم.  على  تؤثر  أخرى  معوقات  العائدين 

الرئيسي لإلسكان لمعظم الفئات السكانية هو استئجار مساكن 

خاصة، فإن قلة الدخل بسبب قيود الحركة التي تفرضها جائحة 

الكثير  يعرض  األساسية  الضروريات  تكلفة  وزيادة  كوفيد-19 

والنازحون  المنخفض  الدخل  ذات  األسر  سيما  ال  اإلخالء،  لخطر 

والمهاجرون والالجئون الذين من المحتمل أن تكون لديهم عقود 

إيجار شفهية/ غير رسمية. 

إىل  بحاجة  شخص   397,000 حوايل  أن  إىل  التقديرات  وتشير 

المأوى والمواد غير الغذائية يف عام 2022. ويشمل ذلك النازحين 

والعائدين والليبيين غير النازحين والمهاجرين والالجئين. ويمثل 

هذا زيادة بنسبة ستة يف المائة من عدد األشخاص، وذلك مقارنة 

بعام 2021 ، حيث تتمثل الزيادة األكبر بين العائدين. وقد تبين أن 

أشد االحتياجات موجودة يف الجفارة، والكفرة، والمرج، وبنغازي، 

ومصراتة، وسرت، وطبرق، وطرابلس.  

العائالت ال تزال غير  العديد من  النزوح، فإن  رغم تناقص أعداد 

والمنازل  المتفجرات  بمخاطر  التلوث  بسبب  العودة  على  قادرة 

الضرورية  الوسائل  إىل  تضرًرا  األكثر  الفئات  افتقار  مع  المدمرة، 

جميع  من  المائة  يف   14 أن  إىل  التقديرات  وتشير  ذلك.  لفعل 

النازحين، و19 يف المائة من العائدين المتضررين بحاجة إىل دعم 

أكبر عدد من  بنغازي  يوجد يف  النازحة،  لألسر  وبالنسبة  المأوى. 

المشترك  والدعم  والمأوى  الغذائية  غير  المواد  إىل  المحتاجين 

للمأوى والمواد غير الغذائية. ويف عام 2021، أفاد 22 يف المائة 

من األسر العائدة التي شملها االستطالع عن وقوع أضرار متوسطة 

إىل شديدة لمنازلهم أو دمارها تدميًرا تاًما، وهي نسبة أعلى بكثير 

من األسر النازحة أو غير النازحة. وتشير التقديرات إىل أن حوايل 

ثالثة يف المائة من الليبيين المتضررين من غير النازحين يحتاجون 

إىل دعم للحصول على المأوى والمواد غير الغذائية، ومعظمهم 

موجود يف بنغازي. 

إىل  والالجئين  المهاجرين  جميع  من  المائة  يف   20 حوايل  يحتاج 

المساعدة يف المأوى أو الدعم بالمواد غير الغذائية، وتوجد أعلى 

يعيش  أن  المحتمل  ومن  وطرابلس.  مصراتة  يف  منهم  نسبة 

المطلوبة  بالمعايير  تفي  ال  مساكن  يف  والالجئون  المهاجرون 

اإلخالء  لخطر  يعرضهم  ما  الحيازة،  من  آمنة  غير  أشكال  ولديهم 

تأثيًرا شديًدا، مقارنة  المهاجرون والالجئون  تأثر  أكبر. كما  بصورة 

بالفئات األخرى، من فقدان سبل العيش بسبب الطبيعة المؤقتة 

الغذائية  المواد غير  اليومية لعملهم، ما جعل تحمل تكاليف  أو 

متناسب  غير  بشكل  ويتأثرون  الصعوبة،  بالغ  أمًرا  األساسية 

بالقيود المفروضة على الحركة، ما يؤثر على نحو أكبر على إمكانية 

وصولهم إىل األسواق وسبل العيش. 

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
عدد  إجمايل  على  طرأت  التي  الطفيفة  الزيادة  من  الرغم  وعلى 

المحتاجين إىل دعم المأوى والمساعدة للحصول على المواد غير 

الغذائية )6 يف المائة(، فقد لوحظت زيادة كبيرة بالنسبة للنازحين 

داخلًيا والمهاجرين. يحتاج 22,680 شخًصا، من إجمايل النازحين 

داخلًيا المتبقين، الذين يعيشون يف مساكن متدنية المستوى إىل 

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%30%39723 ألًفا
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دعم فني ومايل لتحسين ظروفهم السكنية. وباإلضافة إىل ذلك، 

ما  ألنهم  ضعًفا  الفئات  أكثر  من  شخص   20,000 حوايل  يعتبر 

إمكانية  لهم  تتوفر  ال  زالوا يعيشون يف مواقع غير رسمية حيث 

الحصول على الخدمات والمنازل المناسبة.  وباإلضافة إىل ذلك، 

فقد سمح تحسن األوضاع األمنية لعدد أكبر من النازحين داخلًيا 

بالعودة إىل موطنهم األصلي، ما أدى إىل خلق احتياجات جديدة 

على مدار االثني عشر شهًرا الماضية. وبمجرد العودة إىل الوطن، 

فإن حوايل 88 يف المائة من السكان يعيشون يف منازلهم األصلية، 

ما يؤدي إىل زيادة الطلب على المواد والخدمات الالزمة إلصالح 

االفتقار  ويطرح  األساسية.  المنزلية  اللوازم  واستبدال  المساكن 

إىل المساعدة يف شكل تعويضات من الحكومة، والبنية التحتية، 

السكن  استحقاقات  ألن  العائدين،  أمام  التحديات  من  العديد 

السابقة لم تتم إعادتها بعد.

وال يزال معظم المهاجرين والالجئين يواجهون عقبات تحول دون 

دخولهم سوق اإليجار بصورة قانونية، ما يخلق حالة من عدم اليقين 

ويزيد من خطر اإلخالء ألن معامالت اإليجار تظل إما غير موثقة أو 

بدون اتفاق تأجير صالح. ويؤثر االعتماد الكبير على مصادر الدخل 

غير اآلمنة، مثل العمل اليومي أو المؤقت يف القطاع غير الرسمي، 

إىل جانب تأثير جائحة كوفيد-19، تأثيًرا سلبًيا على سبل العيش، 

وعدم القدرة على دفع اإليجار. وبناًء على ذلك، فإن عدم القدرة 

على دفع اإليجار تظل من ضمن األسباب األكثر ذكًرا فيما يتعلق 

بخطر التعرض إىل اإلخالء أو اإلخالء الفعلي، وتؤثر سلًبا على قدرة 

المهاجرين على الحصول على سكن الئق. 

وتتمثل المناطق التي هي يف أمس الحاجة إىل ترميم المساكن 

وطرابلس.  والجفارة،  وسبها،  وأجدابيا، وسرت،  بنغازي،  بلدية  يف 

والمناطق التي هي يف أمس الحاجة إىل دعم المواد غير الغذائية 

يشكل  ومصراتة.  وأجدابيا  ومرزق  وسرت  بنغازي  بلدية  هي 

اإلسكان أولوية قصوى بالنسبة إىل النازحين داخلًيا، يف طرابلس 

وبنغازي ومصراتة.

ر االحتياجات تصوُّ
الوضع  على  العامة  االحتياجات  يف  كبير  تغيير  أي  ويتوقف 

الوضع  تدهور  يؤدي  وقد  الجارية.  والعملية  القائم  السياسي 

زيادة  إىل  السياسي  االستقرار  عدم  زيادة  عليه  يترتب  الذي 

النزوح، ما يضطر الكثيرين إىل الفرار من وطنهم، ويزيد الضغط 

مستوطنات  ظهور  إىل  باإلضافة  العشوائية،  المستوطنات  على 

وستتدهور  الطلب،  زيادة  مع  اإليجار  تكاليف  وسترتفع  جديدة. 

الضطرارهم  نظًرا  ضعًفا  الفئات  ألكثر  بالنسبة  السكن  ظروف 

اللوازم  إىل البحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة. وستزداد تكلفة 

وتباطؤ  العملة  قيمة  انخفاض  بسبب  األساسية  المنزلية 

البضائع المستوردة. وسيؤدي عدد المحتجزين يف مراكز احتجاز 

زيادة  إىل  الهيكلية  الناحية  من  مستقرة  وغير  للغاية  مكتظة 

االحتياجات األساسية من المواد غير الغذائية. سيشهد الالجئون 

األكثر  للفئات  بالنسبة  السكنية  الظروف  تدهوًرا يف  والمهاجرون 

ضعًفا والمعرضة للخطر، نظًرا لعدم وجود إطار قانوين والتراجع 

الذي شهده سوق العمل جراء كوفيد-19. 

من  ولكن  اإليجار،  يف  دعم  إىل  المحتاجين  وجود  وسيستمر 

الواقع  الضغط  2022 بسبب  عام  يزداد عددهم يف  أن  المرجح 

يف  زيادات  أي  أو  األمد  طويل  النزوح  بسبب  المساكن  على 

االجتماعي  األثر  استمرار  أن يشهد  المرجح  النزوح. ومن  حاالت 

واالقتصادي لكوفيد-19 مزيًدا من التدهور يف الحالة االقتصادية، 

كما ستتأثر فرص سبل كسب الرزق المتاحة للناس والمهاجرين 

يومي  أو  مؤقت  عمل  يف  غالًبا  يعملون  الذين  والالجئين 

بشكل غير متناسب. 

الرصد
التواترالمصدرالمؤشرات#

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالنسبة المئوية لألسر النازحة التي تعيش بدون مواد فردية أساسية ومواد منزلية وما إىل ذلك01

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالنسبة المئوية للنازحين داخلًيا الذين يعيشون حالًيا يف أوضاع إيواء غير مستدامة02

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحالنسبة المئوية ألسر المهاجرين التي تعيش بدون االحتياجات الفردية األساسية والمواد المنزلية وما إىل ذلك03

كل شهرينمصفوفة تتبع النزوحعدد المهاجرين الذين يعيشون حالًيا يف أوضاع إيواء غير مستدامة04
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لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة
واإلغالق  الهجمات  واستمرار  والصيانة،  اإلصالح  إىل  االفتقار  أدى 

المياه  شبكات  على  الضغط  زيادة  إىل  المياه  لمرافق  القسري 

وتوافر  للمياه  التحتية  البنية  تدهور  وزيادة  بالفعل،  القديمة 

الخدمات. وقد تفاقمت هذه الحالة يف عام 2021 بسبب االنقطاع 

المتكرر للكهرباء، وال سيما يف غرب ليبيا، ما تسبب يف مزيد من 

الكثافة  ذات  المناطق  بعض  يف  المياه  إمدادات  يف  االنقطاعات 

السكانية العالية.

وعلى نحو مماثل، ال تعمل أنظمة إدارة الصرف الصحي والمياه 

 24 بين  من  محطات   10 تستخدم  حيث  ينبغي،  كما  العادمة 

محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وباإلضافة إىل ذلك، ُتترك 

نسبة 40 يف المائة تقريًبا من القمامة والنفايات الصلبة يف الشارع 

أو يتم دفنها، ما يزيد من خطر اإلصابة باألمراض. ويعني الوضع 

المستلزمات  أسعار  يف  والزيادة  البلد،  يف  المتدهور  االقتصادي 

عدم  كوفيد-19  جائحة  جراء  تفاقمت  التي  األساسية،  الصحية 

اتباع ممارسات  الكثير من األشخاص على تحمل تكاليف  قدرة 

النظافة الصحية لحماية صحتهم.

 380,613 من  يقرب  ما  أن  إىل   2022 عام  يف  التقديرات  تشير 

النظافة  المياه اآلمنة وخدمات  شخًصا بحاجة إىل الحصول على 

نازًحا،   119,923 ذلك  ويشمل  الصحي.  والصرف  الصحية 

و14,479 عائًدا، و117,861 ليبًيا غير نازح، و110,379 مهاجًرا، 

و17,971 الجًئا. ويمثل ذلك انخفاًضا نسبته 15 يف المائة، مقارنًة 

المهاجرين  عدد  يف  انخفاضات  أكبر  شهد  الذي   ،2021 بعام 

والعائدين وغير النازحين من الليبيين.

ويتمركز من هم يف حاجة شديدة إىل توفير المياه والصرف الصحي 

والنظافة يف طرابلس والزاوية وبنغازي وأجدابيا ومصراتة وسبها 

النازحين  لدى  السكان،  شرائح  جميع  تأثرت  حين  ويف  وسرت. 

مراكز  يف  منهم  الموجودون  وبخاصة  والمهاجرين،  والالجئين 

المعيشية  األوضاع  االعتبار  يف  األخذ  مع  حاجة شديدة  االحتجاز، 

الناجمة عن االكتظاظ الشديد غالًبا وعدم إمكانية الحصول على 

المياه وخدمات الصرف الصحي.

وتحتاج نسبة تزيد على 35 يف المائة من جميع النازحين، ونسبة 

المساعدة يف توفير  المتضررين، إىل  العائدين  المائة من  7.5 يف 
المياه والصرف الصحي والنظافة. يتمركز األشخاص األكثر احتياًجا 

من النازحين يف بنغازي، يف حين يتمركز األشخاص األكثر احتياًجا 

ليبيا بشكل  المواقع يف غرب  العائدين يف سرت. وتعرضت  من 

خاص لضرر شديد بسبب انقطاع إمدادات المياه، ومن المرجح 

أن تعتمد على المياه المعبأة كمصدر لمياه الشرب. ومن المرجح 

أن يعيش النازحون يف أماكن إقامة دون المستوى ال تتوفر فيها 

الصحي  المياه والصرف  الحصول على خدمات  إمكانية  بسهولة 

والنظافة. وتشير التقديرات إىل أن نحو عشرة يف المائة من الليبيين 

المتضررين من غير النازحين يحتاجون إىل تلقي المساعدة فيما 

غالبيتهم يف  وتتمركز  والنظافة،  الصحي  والصرف  بالمياه  يتعلق 

أيًضا  الحضرية  المناطق  تأثرت  وقد  وسرت.  وطرابلس  بنغازي 

وتشمل  الصحي،  الصرف  وخدمات  المياه  إمدادات  بانقطاعات 

المعبأة  المياه  على  يعتمدون  الذين  السكان  من  أعلى  نسًبا 

بوصفها الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه اآلمنة.

ويمثل المهاجرون والالجئون نسبة 25.5 يف المائة و3 يف المائة، 

بتوفير  يتعلق  فيما  المساعدة  إىل  المحتاجين  من  التوايل،  على 

منهم يف  عدد  أكبر  وجود  مع  والنظافة،  الصحي  والصرف  المياه 

أكثر  احتياجات  من  والالجئون  المهاجرون  عاىن  وقد  طرابلس. 

إلحاًحا بسبب ظروفهم المعيشية غير المستقرة مقارنة بالليبيين، 

االحتجاز  مراكز  يف  المحتجزين  والالجئين  المهاجرين  أن  حين  يف 

األكثر  هم  المستوى،  متدنية  إقامة  أماكن  يف  يعيشون  الذين  أو 

ذوو اإلعاقةاألطفالالنساءالمحتاجون

%15%45%38118 ألًفا

 3.6 
المياه والصرف الصحي والنظافة
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احتياًجا مع األخذ يف االعتبار أوضاع االكتظاظ وعدم كفاية فرص 

الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية
على  الضوء  كوفيد-19  وجائحة  اإلنسانية  االحتياجات  وُتسلط 

الصرف  وخدمات  اآلمنة  الشرب  مياه  إىل  المتزايدة  الحاجة 

فئات  جميع  على  التأثير  يف  وستستمر  المالئمة،  الصحي 

والنساء  )األطفال  المتضررة  الفئات  سيما  وال  المجتمعات، 

ملحة  حاجة  وثمة  مزمنة(.  بأمراض  والمصابون  السن  وكبار 

والصرف  الصحية،  والنظافة  المياه،  الحصول على خدمات  إىل 

الجماعية،  والمآوي  االحتجاز،  مراكز  يف  سيما  ال  الصحي، 

والتنظيف،  التطهير  عن  فضالً  الصحية،  والمرافق  والمدارس، 

انتشاره،  دون  والحيلولة  بكوفيد-19  اإلصابة  منع  أجل  من 

ذلك  يقترن  أن  وينبغي  األخرى.  واألسقام  األمراض  وخاصة 

بالنظافة  الخاصة  الرئيسية  الرسائل  وتوجيه  التوعية  بزيادة 

وبالنسبة  الصحية.  النظافة  سلوكيات  سالمة  لضمان  الصحية 

الرسائل  تكون  أن  ينبغي  والمهاجرين،  الالجئين  لمجتمعات 

مالئمة من الناحيتين اللغوية والثقافية.

ويلزم تقديم الدعم لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة من 

أجل ضمان القدرة الوظيفية األساسية، ال سيما يف المناطق التي 

المراكز  مثل  خاص،  بشكل  للمياه  التحتية  البنية  فيها  تضررت 

على  الحصول  إمكانية  لضمان  صراًعا،  شهدت  التي  الحضرية 

واالستجابة  السياسات  دمج  إىل  أيًضا  حاجة  وثمة  اآلمنة.  المياه 

والصرف  المياه  ومبادئ  سياسات  مع  صراحة  لكوفيد-19 

الصحي والنظافة.

ر االحتياجات تصوُّ
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  لقطاع  الراهن  الوضع  وُيعد 

المياه  مرافق  تدهور  بزيادة  المقترنة  الصراع  من  سنوات  نتيجة 

تزال  ال  التي  كوفيد-19،  جائحة  جانب  إىل  المياه.  تحلية  وخطط 

تنتشر يف جميع أنحاء البلد، من المرجح أن تستمر هذه االحتياجات 

يف االزدياد يف عام 2022.

على  معتمدة  لكوفيد-19  استجابة  خطة  غياب  من  كل  ويؤثر 

الصعيد الوطني وسوء التنسيق بين السلطات الوطنية والمحلية 

الحاجة إىل  الجائحة، بما يف ذلك  المبذولة لمكافحة  الجهود  على 

ضمان قدرة األشخاص على الحفاظ على المستويات األساسية 

للنظافة الصحية. ومن غير المرجح أن تتحسن إمكانية الوصول 

إىل هذه الخدمات، وقد تتضاءل مع زيادة تدهور األنظمة يف ظل 

الضغط اإلضايف، دون استثمار كبير يف إصالح البنية التحتية للمياه 

والصرف الصحي والنظافة وتوسيع نطاقها. وبدون توفير خدمات 

مياه وصرف صحي كافية يف مرافق الرعاية الصحية قد يتسبب 

ذلك يف استمرار تفاقم مشكالت الصحة العامة.

المياه  وال سيما  األساسية،  الصحية  النظافة  أسعار سلع  وظلت 

المعبأة التي ال تزال المصدر الرئيسي لمياه الشرب، أعلى بكثير 

من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. ومن المرجح أن يظل 

على  كوفيد-19  تأثير  الستمرار  نظًرا  النحو  هذا  على  الوضع 

االقتصاد يف ليبيا. وبما أن قدرة األسرة على الصمود قد تضاءلت 

أكثر جراء اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على كوفيد-19، 

العناصر  تكلفة  ل  تحمُّ على  قدرتها  تنخفض  أن  المرجح  فمن 

إىل  يؤدي  ما  والنظافة،  الصحي  والصرف  المياه  من  األساسية 

زيادة حاجتها إىل المساعدة.

الرصد
التواترالمصدرالمؤشرات#

شهريًامصفوفة تتبع النزوحالنسبة المئوية للبلديات التي تحصل على مياه آمنة01
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 4.1 
مصادر البيانات

لعام  اإلنسانية  االحتياجات  عن  العامة  اللمحة  تحليل  يستند 

متعددة  باالحتياجات  المتعلقة  البيانات  مجموعة  إىل   2021
لعام  القطاعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  سيما  ال  القطاعات، 

مصفوفة  ضمن  والهجرة  والعودة  النزوح،  حاالت  وتتبع   2021
تقييمات  ويشمل  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  التابعة  النزوح  تتبع 

خاصة بقطاعات محددة أو مخصصة. ويف عام 2021، أبلغت أربع 

82 تقييًما، بما يف ذلك ستة  إنسانية عن ما مجموعه  منظمات 

تقييمات متعددة القطاعات، وهو ما يمثل انخفاًضا مقارنًة بعام 

2020، حيث أجرى ستة شركاء 117 تقييًما )بما يف ذلك 101 
تقييم على المستوى المتعدد القطاعات(.

بما  السريعة،  التقييمات  بين  ما   2021 عام  تقييمات  وتنوعت 

أُجريت نتيجة حدث  التي  القطاعات  التقييمات متعددة  يف ذلك 

حركة  تتبع  بشأن  للبيانات  المنتظم  الجمع  عن  فضالً  محدد، 

وقد  والمهاجرون.  داخلًيا  النازحون  سيما  وال  والهجرة،  السكان 

والزراعة،  األغذية  منظمة  بواسطة  التقييمات  هذه  تسجيل  تم 

والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة ريتش، ومفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين، وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم 

المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية. 

أجريت/  التي  الُمسجَّلة  للتقييمات  تغطية  نسبة  أعلى  جاءت 

أكبر ست مناطق، وهي: طرابلس، وبنغازي،  لها يف  التخطيط  تم 

والكفرة، ومصراتة، وسبها، ووادي الشاطئ؛ ويليها: الجبل الغريب، 

والمرقب،  والجفرة،  األخضر،  والجبل  ونالوت،  وأوباري،  وأجدابيا، 

وزوارة،  وطبرق،  وسرت،  ومرزق،  ودرنة،  والجفارة،  والمرج، 

والزاوية، وغات.

وفيما يتعلق بالتقييمات المخطط لها الخاصة بقطاعات محددة، 

جائحة  بسبب  المستمرة  والقيود  التمويل  نقص  إىل  أُشير  فقد 

يف  القطاعات  تواجهها  التي  الرئيسية  القيود  بوصفها  كوفيد-19 

إجراء التقييمات.

ُيشكل  ليبيا  يف  القطاعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  يزال  وال 

المصدر الرئيسي للبيانات بالنسبة إىل المجتمع اإلنساين، مع تبني 

الفئات  البيانات مختلفتين من حيث  عمليتين متوازيتين لجمع 

الليبيين  على  األوىل  العملية  وركزت  االهتمام.  محل  السكانية 

يف  بلدية؛   45 يف  وأُجريت  النازحين(،  وغير  والعائدين  )النازحين 

المهاجرين  وضع  لتقييم  منفصلة  منهجية  اسُتخدمت  حين 

المختلفة بطبيعتها  التجارب واالحتياجات  للتعبير عن  والالجئين 

لهذه الفئة السكانية وتحليلها. وبما أن المهاجرين والالجئين غير 

عادًة يف  يتجمعون  بل  البلد،  أنحاء  بالتساوي يف جميع  موزعين 

المناطق الحضرية، فقد تم اختيار 11 منطقة وفًقا لمعايير محددة 

والالجئين، وكذلك  المهاجرين  السكان  بتركُّز  يتعلق  مسبًقا فيما 

بناًء على خطورة االحتياجات، على النحو المحدد يف اللمحة العامة 

عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021.

القطاعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  استطالعات  أُجريت  وقد 

لعام 2021 لألسر عبر الهاتف بالكامل، بسبب البيئة التشغيلية 

على  العينات  واعتمدت  بكوفيد-19.  المتعلقة  للقيود  المراعية 

مزيج من اإلحاالت وقوائم االتصال من منظمات المجتمع المدين، 

اسُتخدمت  وقد  الدولية.  الحكومية  غير  والمنظمات  والبلديات، 

اإلحاالت بأقصى درجة ممكنة، وتَمثَّل الغرض من قوائم االتصال 

يف سد أي فجوات ُتخلِّفها اإلحاالت من أجل الوصول إىل حصص 

تم  هذه،  الهادفة  العينات  أخذ  عملية  إىل  وباإلضافة  الطبقات. 

تجريب برنامج االتصال الرقمي العشوايئ أثناء تقييم االحتياجات 

الطريقة  هذه  استخدمت  وقد   .2021 لعام  القطاعات  متعددة 

ز المرتبط باالعتماد  لتنويع أرقام الهواتف والحد من بعض التحيُّ

برقم هاتف  المستجيبين  تزويد جميع  الشركاء. وتم  حصًرا على 

آلية المالحظات المشتركة التي يديرها قطاع االتصاالت يف حاالت 

جمع  أثناء  والتقييم  للرصد  استطالع  إجراء  تم  وقد  الطوارئ. 

البيانات الكميَّة، من خالل المكالمات العشوائية ألسر محددة تم 

إجراء مقابالت معها ووافقت على االتصال بها مرة أخرى.

شكَّلت  القطاعات،  متعددة  االحتياجات  تقييم  إىل  وباإلضافة 

يف  بها  لالسترشاد  للبيانات  هاًما  مصدًرا  النزوح  تتبع  مصفوفة 

برصد  المعنية  النزوح  تتبع  مصفوفة  تتوىل  التحليل.  عمليات 

البيانات  جمع  شهرين،  كل  تجري  والتي  الحركة،  وتتبع  التدفق 
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المؤشرات  ذلك  يف  بما  وتحليلها،  المتنقلين  بالسكان  المتعلقة 

النازحة، والنازحين  التي تهدف إىل اإللمام بوضع األسر  الرئيسية 

رصد  بيانات  جمع  يتم  حين  ويف  والمهاجرين.  العائدين،  داخلًيا 

43 نقطة رصد على طول  المباشر يف  الرصد  التدفق عن طريق 

طرق الهجرة الرئيسية، وعن طريق المقابالت الفردية التي ُتجرى 

وجًها لوجه مع المهاجرين، يجري تتبع التنقل على مستوى البلدية 

والمجتمع المحلي من خالل إجراء مقابالت مع المعلم الرئيسي 

التي  التكميلية،  التقارير  وفَّرت  وقد  البالد.  أنحاء  جميع  تغطي 

االحتياجات  زيادًة يف  أو  كبيًرا  تدهوًرا  التي تشهد  المواقع  تغطي 

تتبع  مصفوفة  تقييمات  خالل  من  إعدادها  تم  والتي  اإلنسانية، 

النزوح أو دراسات بحثية مختلفة، أو من أجل فئة سكانية معينة 

البحر األبيض المتوسط(،  العابرة عبر طريق وسط  )مثل الهجرة 

المزيد من مجموعات البيانات لتحليلها.

للبيانات،  الرئيسيين  المزودين  مع  مقابلة   1,912 أُجريت  وقد 

أيار/ من  الفترة  غطت  التي   ،)37 )الجولة  األخيرة  الجولة  يف 

مجموعة  بمثابة  كانت  والتي   ،2021 حزيران/يونيو  إىل  مايو 

تحليالت  من  إجراؤه  تم  فيما  بها  االسترشاد  تم  التي  البيانات 

عدد  وحساب  اإلنسانية  االحتياجات  عن  العامة  باللمحة  خاصة 

الرئيسيين   المزودين  مع  مقابلة   288 أُجريت  وقد  المحتاجين. 

مستوى  على  مقابلة  و1,624  البلدية  مستوى  على  للبيانات 

31 يف المائة من مقابالت المزودين  المجتمع المحلي. وأُجري 

داخل  األقسام  مختلف  من  ممثلين  مع  للبيانات  الرئيسيين 

إىل  وما  المحلة  وشؤون  االجتماعية  )الشؤون  البلدية  مكاتب 

ذلك(؛ وبلغت نسبة ممثلي لجنة األزمات المحلية 17 يف المائة؛ 

 12 الرئيسية  المدين  المجتمع  منظمات  ممثلي  نسبة  وبلغت 

 12 الصحية  المرافق  من  الممثلين  نسبة  وبلغت  المائة؛  يف 

المزودين  من  المائة  يف   4 نسبة  اإلناث  وشكلَّت  المائة.  يف 

المائة.  96 يف  الذكور نسبة  للبيانات، بينما شكَّل  الرئيسيين 

وإجراء  التدفق  برصد  أيًضا  النزوح  تتبع  مصفوفة  وتضطلع 

المهاجرين  مع  مقابالت  وُتجري  المهاجرين،  عن  استطالعات 

على أساس مستمر. وتتضمن هذه المقابالت الفردية أسئلة عن 

القرارات  واتخاذ  والنوايا،  التطلعات،  إزاء  المهاجرين  ديناميكية 

األصلي،  البلد  إىل  العودة  وإمكانية  والطرق،  بالهجرة،  المتعلقة 

االستطالعات  هذه  وتغطي  بالهجرة.  متصلة  أخرى  وجوانب 

العيش،  وسبل  الغذايئ،  األمن  تشمل  مواضيعية  مسائل  أيًضا 

غير  والمواد  والمأوى؛  والصحة؛  والتعليم؛  المالية؛  والحواالت 

الغذائية، والمياه والصرف الصحي والنظافة.

وتتم عملية تثليث معلومات مصفوفة تتبع النزوح على مستويات 

إدارية مختلفة من خالل مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات، 

والمنظمات  المحلية،  باألزمات  المعنية  اللجان  ذلك  يف  بما 

األمن  قوات  وممثلي  المدين،  المجتمع  ومنظمات  اإلنسانية 

المحلية، وزعماء المجتمعات المحلية والقبائل، وممثلي المرافق 

ذاتها،  المحلية  المجتمعات  أيًضا  قامت  والصحية.  التعليمية 

المهاجرين، وقادة  المحليون، وممثلو شبكات  الدينيون  والزعماء 

مجتمعات المهاجرين بالتحقق من صحة المعلومات وتثليثها.

السوق  رصد  مبادرة  تشمل  للمعلومات  أخرى  مصادر  وثمة 

المشتركة التي أطلقتها وكالة ريتش، والتي تقدم بيانات وتحليالت 

شهرية عن أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية األساسية 

التي تباع يف مواقع رئيسية يف جميع أنحاء ليبيا ومدى توافرها. 

وأجرت وكالة ريتش أيًضا تقييمات إضافية مخصصة وقائمة على 

على  الحصول  إمكانية  عن  مفصلة  معلومات  لتشمل  المناطق 

الخدمات يف سبها وأبو سليم وأوباري.

التابع لمفوضية   proGres برنامج  ُيعد  بالالجئين،  يتعلق  وفيما 

البيانات  بمثابة مصدر  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم 

المتعلقة  لالتجاهات  وتحليالً  مفصلة  معلومات  يقدم  الذي 

باالحتياجات الديموغرافية والمحددة المتعلقة باألفراد المسجلين. 

ويجري جمع البيانات وتحليلها بانتظام، وُتتاح التقارير على بوابة 

بيانات مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.

العالمي  األغذية  برنامج  أجرى  الغذايئ،  األمن  رصد  مجال  ويف 

التابع لألمم المتحدة تقييمات منتظمة لتحليل هشاشة األوضاع 

مصفوفة  مع  واشترك  المحمول،  الهاتف  عبر  خرائطها  ورسم 

نهاية  يف  للمهاجرين  الغذايئ  األمن  حالة  تقييم  يف  النزوح  تتبع 

من  إما  البيانات  جمع  التقييمات  هذه  واستخدمت   .2020 عام 

المجتمعات المحلية المتضررة مباشرًة، أو بالنيابة عنها من خالل 

أدلة مباشرة عن  للبيانات، ومن ثم قدمت  الرئيسيين  المزودين 

تجاربهم. واستخدم برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 

والمنظمة الدولية للهجرة االستطالعات التي القائمة على الويب 

والمباشرة وجًها لوجه يف منشور مشترك الستكشاف حالة األمن 

الغذايئ للمهاجرين والمجتمعات المضيفة يف ليبيا.
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 4.2 
المنهجية

ويف عام 2021، استمرت ليبيا يف وضع إطار التحليل المشترك 

بين القطاعات لتعزيز التحليل المشترك بين القطاعات وتحديد 

المعيشة،  )مستويات  لألشخاص  اإلنسانية  األوضاع  خطورة 

وأوجه  والنفسية(،  الجسدية  والصحة  التكيُّف،  على  والقدرة 

الترابط، والتأثيرات المتفاقمة حسب الفئات السكانية.

وقد واصل المجتمع اإلنساين يف ليبيا العمل وفًقا للفئات الخمس 

النازحين  يف  والمتمثلة   2020 عام  يف  المحتاجين  السكان  من 

داخلًيا، والعائدين، والليبيين غير النازحين، والمهاجرين والالجئين. 

ويغطي التحليل من الناحية الجغرافية جميع البلديات يف البالد. 

وقد تم استخدام مزيج من مجموعات البيانات، وهي غالًبا الخاصة 

النزوح،  تتبع  ومصفوفة  القطاعات  متعددة  االحتياجات  بتقييم 

لتحديد المحتاجين وخطورة االحتياجات. ومن الناحية الجغرافية، 

فقد جرى جمع البيانات يف معظم الحاالت على مستوى البلديات 

من خالل إجراء المقابالت مع أسرة أو معلم رئيسي. وبناًء على 

ذلك، تم تطبيق نسب مئوية ديموغرافية وطنية يف الحاالت التي 

ال تتوفر فيها بيانات تمثيلية لتصنيف النوع االجتماعي والعمر، وال 

سيما المحتاجين.

حساب عدد المحتاجين ومستوى الخطورة 
دعمت مجموعة عمل إدارة المعلومات حسابات عدد المحتاجين 

أدناه.  الموضحة  العملية  باستخدام  القطاعات  بين  والخطورة 

القطاعات  بين  التنسيق  مجموعة  وأقرتها  النتائج  نُوقشت  وقد 

عليها  المصادقة  وتمت  اإلنساين،  للعمل  الُقطري  والفريق 

الوطنيين  المصلحة  أصحاب  مع  ثنائية  مشاورات  خالل  من 

الليبيين الرئيسيين.

السكانية،  الفئات  ذلك  يف  )بما  التحليل  نطاق  تحديد  تم  أوالً، 

والنطاق الجغرايف، والظروف اإلنسانية، والقطاعات المواضيعية( 

لتنسيق  المتحدة  األمم  واالتفاق عليه. وعقب ذلك، توىل مكتب 

للفئات  األساس  خطوط  إعداد  )أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون 

السكانية، التي يشار إليها باسم "السكان المتضررين"، باستخدام 

مجموعة متنوعة من مصادر البيانات تتمثل يف: 

عبر 	  المهاجرين  وتتبع  النزوح  رصد  عمليات  استخدام  تم 

األساس  خطوط  تحديد  أجل  من  النزوح  تتبع  مصفوفة 

للنازحين والمهاجرين والعائدين. 

وتم استخدام قوائم تسجيل مفوضية األمم المتحدة السامية 	 

لشؤون الالجئين لصالح الالجئين.

ر عدد الليبيين غير النازحين باستخدام البيانات السكانية 	  وُقدِّ

مصلحة  من  للسكان  المتحدة  األمم  لصندوق  المتوقعة 

اإلحصاء والتعداد.

لمستوى  مشترك  تحليلي  إطار  وضع  تم  ذاته،  الوقت  ويف 

الخطورة بين القطاعات، مع القطاعات، من خالل تحديد مجموعة 

المقابلة،  البيانات  مصادر  جانب  إىل  المؤشرات،  من  أولية 

المجموعة  ومن  الصلة.  ذات  اإلنسانية  لألوضاع  وتخصيصها 

األولية من المؤشرات، تم االتفاق على اختيار مشترك لمؤشرات 

المختلفة  األبعاد  توضح  والتي  األساسية،  االحتياجات  خطورة 

لكل وضع إنساين. 

تقييم  بيانات  باستخدام  المؤشرات  معظم  حساب  تم  وقد 

استخدام  تم  ذلك  ورغم  القطاعات،  متعددة  االحتياجات 

النزوح،  تتبع  مصفوفة  ومنها  البيانات،  من  أخرى  مجموعات 

الهاتف المحمول،  وتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها عبر 

أسئلة  األربعة  آلية  المتعلقة  والبيانات  الخدمات،  خرائط  ورسم 

)من يفعل ماذا وأين ومتى؟(، حسب االقتضاء. وتم االتفاق على 

المجموعة النهائية من المؤشرات لإلطار المشترك بين القطاعات 

استناًدا إىل المعايير التالية:

بتوضيح 	  يتعلق  فيما  واألهم  األنسب  المؤشرات  تحديد 

بين  المشتركة  للمؤشرات  األولوية  إيالء  مع  األوضاع، 

القطاعات أو متعددة القطاعات. 
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بالمؤشر متاحة ويمكن تمثيلها 	  المتعلقة  البيانات  أن تكون 

بصورة منطقية على مقياس خطورة من خمس درجات. 

أن تكون البيانات، قدر اإلمكان، متاحة لوحدة التحليل المتفق 	 

عليها )من حيث التصنيف( أو يمكن تجميعها منطقًيا وفًقا 

للمستوى الجغرايف المطلوب )البلديات(. 

أن تكون الحدود الدنيا والمقاييس متسقة للسماح بتصنيف 	 

مقاييس  ضمن  مباشرًة  تقييمهم  جرى  الذين  السكان 

الخطورة المؤلفة من خمس درجات.

شهد عام 2021 تعديل منهجية تجميع إطار التحليل المشترك 

بين القطاعات لتناسب سياق ليبيا للتمكين من إجراء تقديرات 

أفضل لألشخاص األكثر تضرًرا والمحتاجين حسب الفئة السكانية. 

إدراج  تم  فقد  للسكان،  األساس  خطوط  حسابات  إىل  وبالنسبة 

100 يف المائة من النازحين والمهاجرين والالجئين. وفيما يتعلق 
المؤشرات  من  إضافية  مجموعة  تطبيق  تم  العائدين،  بالسكان 

المتعلقة  المؤشرات  وهي:  تضرًرا،  األكثر  األشخاص  لتحديد 

واالقتصادي؛  األمني  والوضع  متفجرات؛  مخاطر  بتهديد/وجود 

والمشكالت المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية؛ 

المجتمع  على  سلبي  أثر  للعائدين  فيها  كان  التي  والمواقع 

المضيف. وبالنسبة إىل غير النازحين، فقد ُطبقت معايير إضافية 

لتحديد أكثر المتضررين من خالل إيالء األولوية إىل المواقع التي 

يوجد فيها تهديد/ وجود لمخاطر متفجرات والمواقع التي أبلغت 

المرافق  إىل  الوصول  إمكانية  يف  كبيرة  تحديات  مواجهة  عن 

الصحية العاملة. وبالنسبة إىل حساب المحتاجين، تم تطبيق إطار 

السكانية  الفئات  جميع  على  القطاعات  بين  المشترك  التحليل 

باستثناء الالجئين. وقد تم إدراج إجمايل عدد الالجئين يف حساب 

المتعلقة  األساسية  المخاطر  إىل  بالنظر  وذلك  المحتاجين، 

بالحماية، ومواطن الضعف، وقدرات التكيف.

حساب الخطورة 

االحتياجات  خطورة  تحديد  تم   ،2021 عام  إىل  وبالنسبة 

المشترك  التحليل  إطار  واستخدام  البلديات  مستوى  على 

بين القطاعات. 

ويندرج معظم الذين يعانون من خطورة االحتياجات ضمن فئتي 

الخطورة "تخلق ضغوًطا" و"شديدة للغاية" )3 و4 على التوايل( 

المعيشة والخدمات  أو قصور جزيئ يف مستويات  لتدهور  نتيجة 

التكيف  استراتيجيات  استخدام  على  االعتماد  وزيادة  األساسية، 

والتأثير  اإلنسان،  لحقوق  النطاق  واسعة  الجسيمة  واالنتهاكات 

الكبير الناجم عن األذى الجسدي والنفسي.

الخطورة  ومدى  بالمحتاجين،  المتعلق  الملخص  عرض  وجرى 

حسب الحالة، وفئات السكان والبلدية، ومناقشتها مع مجموعة 

إدارة  عمل  مجموعة  مع  باالشتراك  القطاعات  بين  التنسيق 

المعلومات. كما شاركتها القطاعات وناقشتها مع شركائها، بمن 

الصعيد  على  وكذلك  التنفيذية،  الوزارات  يف  نظرائهم  ذلك  يف 

الثنايئ مع نظرائهم الوطنيين الرئيسيين اآلخرين، مثل وزارة الدولة 

لشؤون المهجرين وحقوق اإلنسان ووزارة الحكم المحلي. وعقب 

هذه المشاورات وأي تعديالت واردة، فقد عرضها بعد ذلك وأقّرها 

منسق الشؤون اإلنسانية والفريق الُقطري للعمل اإلنساين.

كل  يف  المحتاجين  عدد  تحديد  يتم  القطاع،  مستوى  وعلى 

الذي  األساس(  )خط  اإلنساين  العمل  ملف  باستخدام  قطاع 

)أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  أنشأه مكتب 

دة يف اإلطار  للسكان المتضررين والمؤشرات والحدود الدنيا الُمحدَّ

البيانات  التقييمات و/أو  ل ذلك  القطاعات، ويكمِّ المشترك بين 

األخرى الخاصة بقطاعات محددة.

تحديد  تم  فقد   ،2021 لعام  المحتاجين  تقدير  إىل  وباإلضافة 

الخاصة  المائة  يف   25 قاعدة  باستخدام  المتوقعين  المحتاجين 

بإطار التحليل المشترك بين القطاعات، على افتراض أنه يف حالة 

المائة من  25 يف  تدهور الوضع اإلنساين، سيعاين ما ال يقل عن 

السكان المتضررين من الحاجة. 
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اإلطار المشترك بين القطاعات
الحد األدىن

)1( 
تخلق ضغوًطا 

)2(
شديدة 

)3(
شديدة للغاية 

)4(
كارثية )5(

الحدود الدنيا، والقيم المؤشرالوضع اإلنساينالمجموعة

الفريق 01
العامل 

المعني بالنقد 
والسوق

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية لألسر ذات 
الدخل األقل من حد اإلنفاق 
واألقل من سلة الحد األدىن 

من اإلنفاق على مستوى 
المنطقة

لم يتم مالحظة 
أي ضغوط أو 

أزمات أو تكيف 
مع حالة طوارئ

استراتيجيات 
الضغط هي 

االستراتيجيات 
األكثر خطورة 

التي استخدمتها 
األسرة خالل 
الثالثين يوًما 

الماضية

استراتيجيات 
األزمات هي 

االستراتيجيات 
األكثر 

خطورة التي 
استخدمتها 

األسرة خالل 
الثالثين يوًما 

الماضية

استراتيجيات 
الطوارئ هي 

االستراتيجيات 
األكثر 

خطورة التي 
استخدمتها 

األسرة خالل 
الثالثين يوًما 

الماضية

قرب استنفاد 
القدرة على 

التكيف

الفريق 02
العامل 

المعني بالنقد 
والسوق

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
تبلغ عن تحسن قدرتها على 

تلبية احتياجاتها األساسية 
نتيجة للمساعدة النقدية

تلبي األسرة 
احتياجاتها 
األساسية 

بالكامل

تلبي األسرة 
معظم 

احتياجاتها 
األساسية

تلبي األسرة 
نصف 

احتياجاتها 
األساسية

تلبي األسرة 
أقل من نصف 

احتياجاتها 
األساسية

ال تستطيع 
األسرة تلبية 

احتياجاتها 
األساسية

مستويات التعليم03
المعيشة

النسبة المئوية لعدد 
المدارس المستخدمة كمأوى 

للنازحين داخلًيا

أكثر من 31%60% -16%60 -6%30 -0%15 -5

مستويات التعليم04
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
أبلغت عن مواجهة صعوبات 

يف إرسال أطفالها إىل 
المدارس

أكثر من 21%50% -11%50 -4%20 -0%10 -3

الصحة الجسدية التعليم05
والنفسية

النسبة المئوية لألطفال غير 
الملتحقين بالمدرسة

أكثر من 75% 4%50-1175-51 -0%10 -3
من األسر

لم يتم مالحظة مؤشر األمن الغذايئ )CARI(آليات التكيفالغذاء06
أي ضغوط أو 

أزمات أو تكيف 
مع حالة طوارئ

استراتيجيات 
الضغط 

استراتيجيات 
األزمات 

استراتيجيات 
الطوارئ

قرب استنفاد 
القدرة على 

التكيف

مستويات الغذاء07
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
تركت األنشطة الزراعية يف 
االثني عشر شهًرا الماضية

10% <25-10%45-25%45% >

الصحة الجسدية الصحة08
والنفسية

معدل اإلصابة بأمراض 
معينة ذات صلة بالسياق 
المحلي )مرض اإلسهال 

الحاد(

 ما يزيد على %15-%20%10-%15%5-%10أقل من 5%
20%

الحماية-09
حماية الطفل

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية للفتيات/ 
الفتيان الذين ال تتوفر لهم 

إمكانية تلقي الخدمات 
األساسية يف مجال حماية 

الطفل

0%5- 0%10- 6%13-10%13% >

الحماية-10
العنف القائم 

على النوع 
االجتماعي

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية للفتيات 
والنساء الاليت ال تتوفر لهن 

إمكانية الوصول إىل الخدمات 
المتعلقة بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي

ما يصل إىل 4 0% -5
خدمات متاحة

ما يصل إىل 
خدمتين أو 3 
خدمات متاحة

ما يصل إىل 
خدمة واحدة 

متاحة

أكثر من 60%
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الحد األدىن
)1( 

تخلق ضغوًطا 
)2(

شديدة 
)3(

شديدة للغاية 
)4(

كارثية )5(

الحدود الدنيا، والقيم المؤشرالوضع اإلنساينالمجموعة

مستويات الحماية-عام11
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
فقدت الوثائق المدنية 

الضرورية وغير قادرة على 
إعادة استخراجها

5% - 0%10% - 6%20% - 11%20% >

مستويات الحماية-عام12
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
عانت من فرض قيود على 

الحركة يف حّيهم

30% - 0%%41 - %31%50 - %42%50>

مستويات الحماية-عام13
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
أبلغت عن عوائق تحول دون 

الحصول على المساعدة

5- 0%15- 6%30- 16%60- 31%60% >

الحماية-14
اإلجراءات 
المتعلقة 

باأللغام

الصحة الجسدية 
والنفسية

النسبة المئوية لألسر التي 
أبلغت عن وجود مخاطر 
المتفجرات يف الحي يف 
األشهر الستة الماضية

0%2% < - 0% >8% < - 2% >8% =>

المأوى/15
المواد غير 

الغذائية

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
تعيش بدون العناصر الفردية 
األساسية أو العناصر المنزلية 

أو مالبس مالئمة للشتاء/
الصيف أو عناصر التدفئة/

التبريد

ال ينطبق< 81%95% -65%95 -80> 65%

المأوى/16
المواد غير 

الغذائية

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية لألسر/
السكان الذين يعيشون يف 

مأوى متضرر/مدمر

ال ينطبق< 41%75% -20%75 -40> 20%

المياه 17
والصرف 
الصحي 
والنظافة

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
ال تتوفر لها إمكانية الحصول 

على مصدر محّسن وكاٍف 
يسهل الوصول إليه لمياه 

الشرب مثل )المياه المعبأة، 
والشبكة العامة، وتتبع المياه، 

وبئر محمية وصنبور متاح 
للجمهور(

<= %80%60-80%40-60%10-40أقل من 10%

المياه 18
والصرف 
الصحي 
والنظافة

مستويات 
المعيشة

النسبة المئوية لألسر التي 
ال تتوفر لها إمكانية الحصول 

على االحتياجات الوظيفية 
والتي يمكن الوصول إليها

<= %80%60-80%40-60%10-40أقل من 10%
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 4.3 
الفجوات والقيود في المعلومات

وعلى غرار السنوات السابقة، تتمثل المصادر الرئيسية للبيانات 

الخاصة باللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف ليبيا يف تقييم 

حيث  النزوح،  تتبع  ومصفوفة  القطاعات  متعددة  االحتياجات 

إطار  المستخدمة يف  بالمؤشرات  المتعلقة  البيانات  توفر معظم 

التحليل  بها  يسترشد  التي  القطاعات،  بين  المشترك  الخطورة 

الخاص بالقطاعات إىل حد كبير.

انعدام  وكذلك  كوفيد-19  جائحة  على  المترتبة  القيود  وتشكل 

جانب  إىل  البلد،  من  معينة  أجزاء  يف  المحدود  والوجود  األمن 

التمويل المحدود إلجراء التقييمات، والتحديات التي يتم مواجهتها 

االستجابة.  ورصد عمليات  والتخطيط  البيانات  يف عمليات جمع 

تم   ،2021 عام  يف  أُجريت  التي  التقييمات  لمعظم  وبالنسبة 

المنصات  من  وغيره  الهاتف  طريق  عن  بُعد  عن  البيانات  جمع 

اإللكترونية عن طريق شبكات المزودين الرئيسيين للبيانات التي 

أنشأها الشركاء يف مجال العمل اإلنساين. وعلى هذا األساس، فقد 

شمل تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لعام 2021 45 بلدية 

من أصل 101 بلدية، ما أثر على التحليل وحسابات إجمايل عدد 

السكان )المتضررين والمحتاجين(. 

وبالنسبة لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تم جمع البيانات 

عن طريق أساليب أخذ العينات غير التمثيلية دون إجراء مقارنة 

إحصائية بين التقييمات السابقة لالحتياجات متعددة القطاعات 

ونتائج تقييمات عام 2021. وتم استخدام اتجاهات واسعة النطاق 

يف جميع مراحل التحليل دون تحليل طوالين إحصايئ. وعلى نحو 

مماثل، تبنى تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لليبيين وغير 

الليبيين )المهاجرين والالجئين( نُهًجا مختلفة ألخذ العينات. وبناًء 

على ذلك، تعّذر إجراء مقارنة إحصائية بين التقييمين. وبالنظر إىل 

نُهج أخذ العينات، فمن المرجح أن تؤدي نتائج تقييم االحتياجات 

األكثر تضرًرا  الفئات  زيادة تمثيل  لليبيين إىل  القطاعات  متعددة 

االعتماد على  إىل  نظًرا   ،2020 بعام  العينة مقارنة  التي تشملها 

قوائم المستفيدين من أرقام االتصال. وقد تم مالحظة هذا التقييد 

يف جميع أنحاء البلد، حسب االقتضاء، مع استبعاد النتائج العامة 

مع  التثليث  دورات  إىل  استناًدا  تحيًزا  أكثر  تعتبر  التي  للنتائج 

أصحاب المصلحة يف مجال العمل اإلنساين وعمليات التحقق من 

صحة البيانات. 

فإن  والعمر،  النوع  تمثل  لم  التقييم  نتائج  معظم  أن  حين  ويف 

التحليل الشامل من حيث  أفاد  النتائج، قد  ذلك، حيثما صدرت 

االتجاهات أو اآلثار اإلرشادية قدر اإلمكان.

واتساًقا مع الترابط القائم بين التنمية والعمل اإلنساين، سيحظى 

تقييم األنماط االجتماعية واالقتصادية واألنماط المعيشية وتحليلها 

بأهمية بالغة خالل عام 2022، لتسترشد به التدخالت اإلنسانية 

الشركاء من  النتقال  نظًرا  أفضل،  االستراتيجية بشكل  واإلنمائية 

االستجابة يف حاالت الطوارئ، إىل التنمية والتعايف المبكر.

والتحليالت  البيانات  إىل  الوصول  إمكانية  تحسين  ُيشكل  يزال  وال 

وجودتها أولوية يف ليبيا. ويلزم إجراء تقييمات منسقة بين القطاعات 

من  الوطنيين،  المصلحة  أصحاب  مع  الوثيق  بالتعاون  لالحتياجات، 

أجل زيادة القدرة على تقديم تحليل متعمق إلرشاد قطاعي التخطيط 

بعثة  تقرير  بإعداد  التوصية  تمت  وقد  أفضل.  بشكل  واالستجابة 

"البيانات  عنصر  إطار  يف  عمل  نقطتي  ووضع   ،2021 لعام  النظراء 

واألدلة"، هما:

زيادة العمل من خالل الشركاء الوطنيين والمحليين للحصول 	 

االحتياجات  بشأن  للتطبيق  وقابلة  دقيقة  بيانات  على 

على أرض الواقع. 

المعلومات 	  أفضل  على  القرارات  اتخاذ  استناد  وضمان 

المحّسنة  البيانات  باستخدام  االلتزام  إىل  باإلضافة  المتاحة 

إطار  وتطبيق  علًنا،  البيانات  وتبادل  حينها،  يف  والمتوفرة 

تحليلي متفق عليه بشكل متبادل للمضي قدًما.

وهناك تقدم ملموس يف هذه التوصيات، ولكن يلزم القيام بمزيد 

مستوى  على  التقييمات  من  المزيد  إجراء  بشأن  العمل  من 

القطاعات والوكاالت. وال يزال أحد المكونات الرئيسية يتمثل يف 

وستواصل  ذاتها.  المحلية  المجتمعات  من  البيانات  جمع  تعزيز 

آلية المالحظات المشتركة تعزيز المعلومات المتعلقة باحتياجات 

األشخاص، على النحو الذي حّددوه، فضالً عن منظوراتهم بشأن 

االحتياجات  تحليل  يكون  أن  لضمان  يتلقونها،  التي  المساعدة 

وتخطيط االستجابة مرتكًزا بشكل أكبر على الناس.
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 4.4 
االختصارات

مجموعة تنسيق المنطقة  ACG

مجموعة عمل التقييم  AWG

مصرف ليبيا المركزي  CBL

آلية المالحظات المشتركة  CFM

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية  DCIM

مصفوفة تتبع النزوح   DTM

المتفجرات المخلفة من الحرب  ERW

العنف القائم على النوع االجتماعي  GBV

الناتج المحلي اإلجمايل   GDP

حكومة الوفاق الوطني  GNA

منسق الشؤون اإلنسانية  HC

الفريق الُقطري للعمل اإلنساين  HCT

لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية  HNO

دورة برنامج العمل اإلنساين   HPC

شخص نازح دخلًيا  IDP

جهاز متفجر يدوي الصنع   IED

مجموعة عمل إدارة المعلومات  IMWG

المنظمة الدولية للهجرة  IOM

مجموعة التنسيق بين القطاعات  ISCG

إطار التحليل المشترك بين القطاعات  JIAF

مبادرة رصد السوق المشتركة    JMMI

الجيش الوطني الليبي  LNA

مركز الهجرة المختلطة   MMC

وزارة الصحة  MoH

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات  MSNA

ٍ مرض غير سار  NCD

المركز الوطني لمكافحة األمراض  NCDC

الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة  UNHAS

UNHCR  مفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين 

منظمة األمم المتحدة للطفولة  UNICEF

بعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا  UNSMIL

تخطيط تحليل الضعف  VAM

المياه والصرف الصحي والنظافة  WASH

برنامج األغذية العالمي  WFP

منظمة الصحة العالمية  WHO
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 4.5 
مالحظات ختامية

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا )A/HR/48/83(،  1 تشرين األول/أكتوبر 2021  1

البنك الدويل، الملف التعريفي الُقطري لليبيا  2

مبادرة رصد السوق المشتركة من وكالة ريتش، تموز/يوليو 2021  3

تحديث منظمة الصحة العالمية رقم 31، فترة اإلبالغ: من 1 إىل 30 أيلول/سبتمبر 2021  4

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  5

تشمل المواقع: الجنوب: بنت بية، وادي عتبة، القطرون، الشرقية، غات؛ الشرق: توكرة، سلوق، قمينس، تازربو، مرادة. تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021   6
من وكالة ريتش

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021، وكالة ريتش  7

وكالة ريتش ومجموعة العمل المعنية بالنقد، "المبادرة المشتركة لرصد السوق يف ليبيا"، من 1 إىل 11 تموز/يوليو 2021   8

2021  ، “Libya’s Currency Crisis:   Analysis on Devaluation and Liquidity Shortages”  ،ريتش  9

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021، وكالة ريتش  10

  Hunger and COVID-19 in Libya:   A Joint Approach Examining Food المتحدة،  التابع لألمم  العالمي  الدولية للهجرة/برنامج األغذية  المنظمة   11
 Security Situation of Migrants، تموز/يوليو 2021 

تقرير آلية المالحظات المشتركة بين الوكاالت لبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، من كانون الثاين/يناير إىل تموز/يوليو 2021  12

2019  ،”Assessment of Libyan National Water Systems“ ،منظمة األمم المتحدة للطفولة  13

المنظمة الدولية للهجرة/برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، Hunger and COVID-19 in Libya ، تموز/يوليو  2021  14

التقرير البحري للمنظمة الدولية للهجرة، أيلول/سبتمبر 2021  15

التقرير البحري للمنظمة الدولية للهجرة، أيلول/سبتمبر 2021  16

مقياس الخطورة: 1: الحد األدىن؛ 2: تخلق ضغوًطا؛ 3: شديدة؛ 4: شديدة للغاية؛ 5: كارثية  17

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021، وكالة ريتش  18

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021، وكالة ريتش  19

الجولة 35 من تقرير العائدين والنازحين داخلًيا الخاص بمصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة، نيسان/أبريل 2021  20

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021، وكالة ريتش  21

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021، وكالة ريتش  22

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين، وكالة ريتش، 2021  23

المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، Hunger and COVID-19 in Libya ، تموز/يوليو  2021  24

الجولة 36 من مصفوفة تتبع النزوح/المنظمة الدولية للهجرة  25

تقرير رصد ما بعد اإلخالء من المجلس النرويجي لالجئين، آب/أغسطس 2021  26

الجولة 33 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  27

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  28

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  29

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  30

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  31

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  32

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  33
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مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، ليبيا  34

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  35

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  36

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  37

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  38

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  39

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  40

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  41

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  42

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  43

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبيي 2021، وكالة ريتش  44

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين، وكالة ريتش، 2021  45

التحديث البحري األسبوعي بشأن ليبيا من المنظمة الدولية للهجرة، أيلول/سبتمبر 2021  46

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  47

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021 من وكالة ريتش  48

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  49

المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، Hunger and COVID-19 in Libya ، تموز/يوليو  2021  50

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  51

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  52

حزيران/يونيو-  ،1 الجولة  ولقاحاته،  كوفيد-19  بشأن  والممارسات  والمواقف  المعارف  استطالع  للطفولة،  المتحدة  األمم  العالمية/منظمة  الصحة  منظمة   53
تموز/يوليو 2021

تقرير التقدم الشهري يف ليبيا الصادر عن آلية المالحظات المشتركة بين الوكاالت من برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، أيلول/سبتمبر 2021  54

استطالع الرضا الصادر عن آلية المالحظات المشتركة بين الوكاالت من برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، آب/أغسطس 2021  55

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2021، وكالة ريتش  56

الجولة 36 من مصفوفة تتبع النزوح/المنظمة الدولية للهجرة  57

المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، Hunger and COVID-19 in Libya ، تموز/يوليو  2021  58

الجولة 36 من مصفوفة تتبع النزوح/المنظمة الدولية للهجرة  59

مؤشر إدارة المخاطر لتصنيف المخاطر  60

رصد اقتصاد ليبيا، البنك الدويل، ربيع 2021  61

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  62

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات الليبي 2021، وكالة ريتش  63

الجولة 37 من مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة  64

تقرير رصد ما بعد اإلخالء من المجلس النرويجي لالجئين، آب/أغسطس 2021  65
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