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أبرز األحداث 
بعثة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة بقيادة مكتب تنسيق

الشؤون اإلنسانية تزور منطقة الواحات � شرق ليبيا.

األعمال المتعلقة باأللغام ضرو�ية لتعا� ليبيا.

ملخص مصفوفة تتبع النزوح الجولة 40: عدد النازحين يواصل
االنخفاض وسط تحسن الوضع األمني.

تحديث الوصول اإلنسا�: القيود المفروضة على المعامالت
المصرفية تؤثر على األنشطة القائمة على النقد.

كوفيد-19: أوائل فبراير يشهد ذروة متحور أوميكرون.

موكب البعثة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة يعبر ط�يق صحراوي
متجًها إ� منطقة الواحات (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/عبد الرحمن عبد

هللا)

(٥ أبريل ٢٠٢٢)

األرقام الرئيسية

مستهدفونبحاجة للمساعدة

مهاجر والجئ � ليبيانازح � ليبيا

0.8M211,000

168,000635,000

التمويل

تم تمويلهالمطلوب

التقدم المحرز

75.3M10.5M

13.9%

لألتصال بنا
جاستن ب�يدي
رئيس المكتب

  bradyj@un.org
 

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

 

خاصية 
الجنوب الليبي: بعثة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة تؤكد التزامها باالحتياجات اإلنسانية

واإلنمائية

� 26 يناير/كانون الثا�، قامت بعثة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة، بقيادة المستشارة الخاصة لألمين العام بشأن ليبيا، ستيفا� ويليامز، والمنسقة
المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية � ليبيا، جورجيت غانيون، ب�يارة بلدية سبها � المنطقة الجنوبية. تتابع البعثة خطة عمل مجموعة عمل

يار 2021 إ� سبها، والتي حددت تسع مجاالت ذات أولوية لـ 47 نكسس (Nexus Working Group) للمنطقة الجنوبية التي تم إنشاؤها بعد بعثة مايو/أ

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)
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اجتماع البعثة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة مع قطاع
الصحة ومنظمات المجتمع المد� � سبها (بعثة األمم

المتحدة للدعم � ليبيا)

احتياجاً إنسانًيا وتنمويًا (تم تلبية 22 منها بالفعل)، بما � ذلك دعم إعادة تأهيل
مراكز الرعاية الصحية والمرافق التعليمية والبنية التحتية للمياه/الصرف الصحي.

وتتناول خطة العمل، التي تم تطويرها بين أعضاء مجموعة عمل نكسس والمسؤولين
المحليين ومنظمات المجتمع المد�، األولويات الوطنية لدعم بلدية سبها وجميع

سكان المنطقة الجنوبية.

وفًقا للمحة االحتياجات اإلنسانية � لعام 2022، يقدر أن حوا� 803,000 شخص
بحاجة إ� المساعدة اإلنسانية � ليبيا. من إجما� عدد األشخاص المحتاجين، يوجد

حوا� 135,000 � الجنوب، حيث كان وصول الشركاء اإلنسانيين محدوًدا بسبب
الوضع األمني. ومن بين الـ 135,000 شخص الذين بحاجة إ� المساعدة، يوجد ما

يقرب من 31,000 � منطقة سبها. وهذا يشمل 17,000 رجل و7,200 امرأة و7,400
طفل. غالبية السكان المتضر�ين � سبها هم، على التوا�، من المهاج�ين والالجئين

والليبيين غير النازحين والنازحين داخلًيا.

أطلع مسؤولو البلدية المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية ووكاالت األمم
المتحدة على االحتياجات المحددة � المنطقة وناقشوا طرق �يادة دعم األمم المتحدة

للخدمات الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي ومشا�يع التنمية الشاملة حول
استقرار المجتمع وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما � ذلك المدارس والمرافق الصحية والحكم المحلي والهجرة. وأُبلغت المنسقة المقيمة ومنسقة

ل جهود السلطات الشؤون اإلنسانية أنه من بين 47 احتياجاً جرى تحديده، دعمت وكاالت األمم المتحدة حوا� 22 مشروًعا � المنطقة الجنوبية تكم�
المحلية. كما عقدت البعثة المشتركة اجتماعات مع مسؤو� البلديات ومنظمات المجتمع المد� وتعهدوا بمواصلة التعاون لدعم االحتياجات اإلنسانية

واإلنمائية � المنطقة، ال سيما لألشخاص األكثر ضعفاً � سبها، بما � ذلك النازحون والمهاجرون والالجئون. كما تمت مناقشة الطرائق الجديدة للمساعدة
الغذائية للنازحين واألشخاص المتضر�ين والمهاج�ين والالجئين بما � ذلك االنتقال إ� التحويالت النقدية التي تحفز األسواق المحلية وتُعيد الكرامة،

والمساعدة الغذائية ألنشطة التد�يب للشباب والنساء. يشمل الدعم الذي تقدمه وكاالت األمم المتحدة من خالل خطة العمل مشا�يع إلعادة تأهيل ثالثة
مرافق ووحدات صحية؛ سبع مدارس ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية � ثالث مدارس ابتدائية؛ تطوير وإنشاء شبكات المياه والصرف

الصحي � منطقتي المهدية والحجارة؛ وبناء القدرات وبرامج التد�يب للنساء والشباب.

تضم مجموعة عمل نكسس برنامج األمم المتحدة اإلنما�، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين، واليونيسيف، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وبعثة األمم المتحدة للدعم � ليبيا، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية

العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والبلدان المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

تحليل 
الجولة 39 من مصفوفة تتبع النزوح تسلط الضوء على الحاجة إلى حلول دائمة للنازحين

وشواغل الوصول إلى المهاجرين والالجئين في أعقاب العمليات األمنية

وفًقا ألحدث مصفوفة تتبع النزوح الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة (الجولة 39)، عاد الم�يد من النازحين إ� مواطنهم األصلية بسبب تحسن الوضع
األمني. واتباًعا التجاه العودة، استمر عدد النازحين المتبقين � ليبيا � االنخفاض خالل هذه الجولة، حيث انخفض العدد التقديري للنازحين داخلًيا من

199,949 � سبتمبر/أيلول 2021 إ� 179,047 بحلول نهاية نوفمبر/تش�ين الثا�، وهو ما يمثل انخفاًضا بحوا� 21,000 فرد. المناطق الثالث األو�
التي تستضيف مجتمعات النازحين داخلًيا � ليبيا هي بنغازي ومصراتة وطرابلس، ويعيش حوا� 79 بالمائة من النازحين � مساكن مستأجرة مدفوعة

ذاتًيا. يواجه غالبية النازحين داخلًيا � منطقة بنغازي نزوحًا مطوًال حيث نزحوا منذ عام 2017 أو قبل ذلك من مناطق تضررت سابًقا بسبب النزاع
المسلح داخل البلدية. � المنطقة الجنوبية، انخفض عدد النازحين الذين تم استضافتهم � مرزق بأكثر من 50 � المائة عن جولة اإلبالغ السابقة من

12,150 إ� 6,255 فرًدا.

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

https://reliefweb.int/report/libya/libya-humanitarian-needs-overview-2022-december-2021
https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-idp-and-returnee-report-39-october-november-2021
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على الرغم من أن عدد العائدين قد حافظ على وتيرة ثابتة منذ أكتوبر/تش�ين األول 2020، فمن المتوقع أن يتباطأ هذا االتجاه حيث يواجه النازحون
الم�يد من عوائق منهجية على العودة، بما � ذلك األمن الشخصي والتماسك االجتماعي. وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة، حتى نهاية نوفمبر/تش�ين الثا�
2021، عاد حوا� 661,892 فرًدا، يمثلون 132,412 أسرة، 98 � المائة منهم عادوا إ� مواطنهم األصلية وما يصل إ� 90 � المائة يعيشون � منازلهم

السابقة.

ال تزال األضرار التي لحقت بالبنية التحتية العامة والمساكن هي العقبات الرئيسية التي تحول دون عودة معظم العائالت النازحة � ليبيا. تظل الحاجة إ�
استراتيجية حلول دائمة تشمل السالمة الجسدية والمادية والقانونية أولوية لكل من النازحين والعائدين، الذين يعا� الكثير منهم من أجل الوصول إ�

الخدمات أو سبل العيش المستدامة. على هذا النحو، بدأ العمل على تطوير إستراتيجية بشأن الحلول الدائمة للنازحين داخلًيا، كجزء من إطار العمل
المركزي للحماية لضمان العودة الطوعية واآلمنة والمستدامة لمجتمعات النازحين بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المهج�ين وحقوق اإلنسان، مع مكتب

المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية دعًما لجهود الحكومة.

تماشياً مع االتجاه الذي بدأ � بداية عام 2021، استمر عدد المهاج�ين � ليبيا (621,007) � ال�يادة بينما ظل أقل قليالً مما كان عليه � عام 2019
للفترة المقابلة المشمولة بالتق�ير (654,081). وفًقا للجولة 39 من تق�ير المهاج�ين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن أغلب

المهاج�ين � ليبيا من البلدان المجاورة ومن أف�يقيا جنوب الصحراء: النيجر (24 � المائة) ومصر (17 � المائة) والسودان (15 � المائة) وتشاد (13
� المائة)، مع تواجد أكبر نسبة من السكان المهاج�ين � مناطق طرابلس (16 � المائة)، ومصراتة (11 � المائة)، وبنغازي (10 � المائة)، والزاوية (8

� المائة)، وأجدابيا (8 � المائة)، والجفارة (7 � المائة).

كانت الخدمات الصحية والمواد غير الغذائية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة هي االحتياجات األساسية للمهاج�ين الذين شملهم استطالع
مصفوفة تتبع النزوح، حيث كانت تكلفة هذه الخدمات والقدرة على تحمل تكاليفها هي العقبات الرئيسية أمام معظم المهاج�ين لتلبية احتياجاتهم.

ال يزال الوصول إ� السكان المهاج�ين والالجئين مصدر قلق بعد العمليات األمنية التي استهدفتهم على وجه التحديد، ابتداء من أكتوبر/تش�ين األول
2021، مما أدى إ� حملة اعتقال جماعية حيث تم نقل اآلالف إ� مراكز احتجاز خارج طرابلس. نتيجة لذلك، تجمعت مجموعات كبيرة من الالجئين

والمهاج�ين، الذين تُرك الكثير منهم بال مأوى بعد العمليات األمنية � أكتوبر/تش�ين األول، بشكل منتظم أمام المركز المجتمعي � طرابلس، مطالبين
باإلجالء الفوري أو إعادة التوطين. وبسبب الحشود المتزايدة، التي تضمنت عناصر عنيفة، تم تعليق األنشطة � المركز � نوفمبر/تش�ين الثا�، و� نهاية

المطاف تم إغالق المركز بصورة دائمة بحلول نهاية عام 2021. واستمر تو�يع المساعدات النقدية الطارئة وغيرها من المساعدات � مواقع بديلة، مع
بقاء العديد من المهاج�ين مختبئين عقب العمليات األمنية.

ومع ذلك، استمر المهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون � التخييم خارج المركز المجتمعي، مطالبين باإلجالء إ� دول ثالثة، مما أدى إ� قيام قوات األمن
الليبية باإلخالء القسري للحشود � الساعات األو� من صباح يوم 10 يناير/كانون الثا� 2022؛ معتقلًة مئات المهاج�ين ونقلتهم إ� مركز احتجاز عين

زارة جنوب طرابلس.

و� الوقت نفسه، استمر اعتراض/إنقاذ عدد متزايد من المهاج�ين والالجئين � البحر وإعادتهم إ� ليبيا. ففي عام 2021، تم اعتراض/إنقاذ ما مجموعه
32,425 مهاجراً � البحر وتمت إعادتهم إ� ليبيا، وفٌقد 1,553 مهاجراً حياتهم أو فٌقدوا على ط�يق وسط البحر األبيض المتوسط. ومنذ بداية العام

الحا�، تم إنقاذ/اعتراض 1,721 مهاجرًا � البحر وتمت إعادتهم إ� ليبيا، � حين تم اإلبالغ عن مقتل 34 شخًصا واعُتبر 87 � عداد المفقودين على
طول ط�يق وسط البحر األبيض المتوسط.

استأنفت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة رحالت اإلجالء اإلنسا� وإعادة التوطين لالجئين وطالبي اللجوء من ليبيا � أكتوبر/تش�ين األول 2021 بعد
تعليقها لعدة أشهر.

صور 
الجدول الزمني للنزوح والعودة في ليبيا (المنظمة الدولية للهجرة/مصفوفة تتبع النزوح)

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-migrant-report-39-october-november-2021
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صور 
أكبر خمس جنسيات للمهاجرين في ليبيا (المنظمة الدولية للهجرة/مصفوفة تتبع النزوح)

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

خلفية 
تمديد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 حتى 31 مايو/أيار 2022 مع التركيز على 211 ألف

محتاج

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)
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� عام 2021، أدى التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع األمني العام � ليبيا، والذي عجّل به توقيع اتفاق وقف إطالق النار � أكتوبر/تش�ين األول
2020 والتشكيل الالحق لحكومة الوحدة الوطنية � مارس/آذار 2021، إ� وضع األساس لظروف إنسانية مواتية. ونظرا لذلك، يعود الم�يد من النازحين

إ� أماكنهم األصلية بسبب وقف األعمال العدائية واسعة النطاق والتخفيف التد�يجي للقيود على حركة التنقل التي فرضها كوفيد-19، مما يحسن
الوصول � جميع أنحاء البالد.

وبالمضي قدًما إ� عام 2022، مع مالحظة التحسينات المطردة � الوضع اإلنسا� كما يتضح من تقييمات االحتياجات واالستطالعات، ونظرًا لإلنجازات
التي تحققت على الجبهتين السياسية واألمنية، وافق الف�يق الُقطري للعمل اإلنسا� (HCT) على تمديد برمجة خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 إ�

يار. أخذ التمديد � االعتبار التغيرات � الوضع � ليبيا حيث شهد عدد األشهر الخمسة األو� من عام 2022، من 1 يناير/كانون الثا� إ� 31 مايو/أ
األشخاص المحتاجين انخفاًضا بنسبة 36 � المائة � عام 2022، إ� 803,000 شخص محتاج من 1.3 مليون شخص محتاج تم تحديدهم � عام 2021.

وقٌّدر عبر إعادة حساب السكان المستهدفين أن 211,000 شخص سيحتاجون إ� مساعدة إنسانية خالل األشهر الخمسة األو� من عام 2022، وهو ما
يمثل تحديدا الهدف المنقح لألشخاص الذين هم � أمس الحاجة المشمولين � تمديد خطة االستجابة اإلنسانية.

ويتضمن األشخاص األكثر احتياجاً والبالغ عددهم 211,000 شخص والذين تم استهدافهم بالمساعدة اإلنسانية: 56,000 نازح؛ و18,000 عائد؛ و52,000
يار. مع غير نازح؛ و41,000 مهاجر؛ و43,000 الجئ. ويلزم ما مجموعه 75.3 مليون دوالر أم�يكي للبرامج اإلنسانية � عام 2022 حتى نهاية مايو/أ

تحسن الوضع العام والتقدم نحو التعا� المبكر وبناء الصلة بين التنمية اإلنسانية اإلنمائية، فإن تمديد خطة االستجابة اإلنسانية يسمح للمجتمع اإلنسا�
بتقييم ورصد التطورات على األرض لتحديد حجم ونطاق أي نداء إنسا� مستقبلي. � حالة حدوث أي انتكاسات � السياق السياسي أو األمني، فإن

المجتمع اإلنسا� � وضع جيد للتكّيف وفًقا لذلك.

بحلول نهاية عام 2021، تلقت خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 ما مجموعه 142.9 مليون دوالر (75.6 � المائة) من 189 مليون دوالر المطلوبة؛ �
حين تم الوصول إ� ما يقرب من مليون شخص بشكل من أشكال المساعدة اإلنسانية، تم الوصول إ� 500,000 شخص منهم � إطار أنشطة خطة

االستجابة اإلنسانية لعام 2021.

وحتى نهاية كانون الثا�/يناير 2022، تم استالم 9.7 مليون دوالر لتمويل أنشطة تمديد خطة االستجابة اإلنسانية، أي ما يقارب 13 � المائة من مبلغ
75.3 مليون دوالر المطلوب.

صور 
النسبة المئوية للسكان المتضررين الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات اإلنسانية حتى

نهاية عام 2021 (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya/document/2022-hpc-libya-humanitarian-response-plan-hrp-extension-2021-hrp-may-2022
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أحد المشغلين يتلقى مكالمات من أشخاص يسعون
للحصول على معلومات عن الخدمات اإلنسانية وكوفيد-19 �

مركز اتصال "تواصل" � طرابلس (منظمة ممكن)

خاصية 
قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ يعزز االستجابة

اإلنسانية من خالل التقنية المبتكرة

� عام 2020، أطلق قطاع االتصاالت � حاالت الطوارئ (ETS) الخط الساخن آللية
المالحظات المشتركة (CFM) بين الوكاالت والذي يعمل كمركز اتصال إنسا� وقناة

معلومات حول كوفيد-19 على الصعيد الوطني.

� يناير/كانون الثا�، تعامل الخط الساخن مع 5,526 حالة بثما� لغات، وطلب 88
� المائة من الحاالت (4,890) مساعدة إنسانية. وتم حل أكثر من 99.5 � المائة من

مشاغل الحاالت الواردة بنجاح. كانت المخاوف التي أثيرت على نحو متكرر تتعلق
بالحماية والنقد والمأوى والمواد غير الغذائية. � عام 2021، تم التعامل مع ما

مجموعه 24,289 حالة من خالل الخط الساخن آللية المالحظات المشتركة.

� نوفمبر/تش�ين الثا� 2021، أطلق قطاع االتصاالت � حاالت الطوارئ قناة
معلومات جديدة مكملة للخط الساخن آللية المالحظات المشتركة، وهو روبوت

محادثة باسم "تواصل". أصبح روبوت المحادثة، الذي يمكنه تقديم إجابات آلية لألسئلة الشائعة حول الخدمات اإلنسانية وكوفيد-19 باللغتين اإلنجلي�ية

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)
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."Tawasulbot@" والع�بية، متاحًا منذ ذلك الحين على تطبيق تيليغرام تحت اسم

� استطالع أجري مؤخرا لمستخدمي قطاع االتصاالت � حاالت الطوارئ � ليبيا لتقييم أداء خدمات وأنشطة القطاع، حقق القطاع نسبة رضا
المستخدمين بلغت 83 � المائة، متجاوزا هدفه المتمثل � 80 � المائة. طلب االستطالع من العاملين � المجال اإلنسا� تقديم مالحظات حول
الخدمات المقدمة � ليبيا، بما � ذلك االتصال بشبكة اإلنترنت، واالتصاالت األمنية، وآلية المالحظات المشتركة، فضالً عن أنشطة التنسيق وإدارة

المعلومات � القطاع. أبرزت بعض التعقيبات الواردة الحاجة إ� تحسينات � البنية التحتية لالتصاالت األمنية � ليبيا، فضالً عن نقص الوعي بأنشطة
القطاع بين الجهات اإلنسانية الفاعلة.

خالل عام 2022، عمل قطاع االتصاالت � حاالت الطوارئ على تحسين السبل التي يمكن للمجتمعات من خاللها تلقي المعلومات وتقديم التعقيبات من
خالل آلية المالحظات المشتركة، والذي شمل العمل مع وزارة االتصاالت والمعلوماتية الليبية لتحديد فرص بناء القدرات. ونتيجة لهذه المشاركة، قامت

وزارة االتصاالت والمعلوماتية بمشاركة قائمة بأنشطة بناء القدرات التي يمكن أن يدعمها قطاع االتصاالت � حاالت الطوارئ، بينما تم تحديد مقدم تد�يب
محتمل، والمشاورات جا�ية مع الوزارة لتنفيذ هذه األنشطة.

الوصول 
تحديث الوصول اإلنساني: اتجاه عكسي، حيث تشهد قيود الوصول زيادة تدريجية ألول مرة

منذ عامين

استمر االتجاه التناز� � عدد قيود الوصول التي يواجهها المجتمع اإلنسا�، مع تسجيل رقم منخفض قياسي تم اإلبالغ عنه � شهر ديسمبر/كانون
يار 2020. � حين أن االنخفاض التد�يجي � عام 2021 يتوافق األول 2021 منذ بدء جمع البيانات من خالل إطار الوصول والمراقبة (AMRF) � مايو/أ

مع االستقرار النسبي � الوضع السياسي واألمني، فإن انخفاض عدد قيود الوصول � ديسمبر/كانون األول يعكس أيًضا انخفاًضا عاًما � األنشطة
اإلنسانية � البالد � نهاية العام واإلعداد لالنتخابات الرئاسية. ومع ذلك، توقف هذا االتجاه التناز� ألول مرة � يناير/كانون الثا� 2022 مع �يادة � عدد

قيود الوصول المبلغ عنها ألول مرة منذ ما يقرب من عامين.

تشمل هذه ال�يادة بشكل رئيسي القيود المفروضة على حركة العاملين � المجال اإلنسا� والسلع واألصول داخل ليبيا وعدم القدرة على الوصول إ�
بعض مراكز االحتجاز. أصبحت مشاكل السيولة والتحديات التي تواجه استخدام النظام المصر� الليبي مشكلة مستمرة تؤثر على العمليات اإلنسانية

وغالًبا ما تؤدي إ� توترات وتهديدات بالعنف ضد بعض الهيئات اإلنسانية. وعلى صعيد أكثر إيجابية، تم إطالق منصة عبر اإلنترنت � يناير/كانون الثا�
2022 لمرك�ية عمليات تسجيل وطلبات التأشيرة للمنظمات غير الحكومية الدولية، وهو تطور مرحب به كثيرًا من شأنه أن يخفف بعض العوائق

البيروقراطية واإلدا�ية األكثر إلحاحًا التي يواجهها المجتمع اإلنسا� � ليبيا.

فضال عن ذلك، أدت االشتباكات المسلحة � طرابلس وسبها خالل شهر ديسمبر/كانون األول 2021، وما تالها من إجراءات أمنية صارمة تم تنفيذها �
المنطقة الجنوبية، إ� تعطيل األنشطة اإلنسانية، مما أدى إ� تأخير تنفيذ األنشطة اإلنسانية. ومع ذلك، فقد تمكن الشركاء � المجال اإلنسا� من العودة
إ� مستويات تشغيلية مماثلة لتلك التي تم اإلبالغ عنها � نوفمبر/تش�ين الثا� 2021، � أعقاب عدم االستقرار خالل الفترة االنتخابية واالشتباكات التي

أُبلغ عنها � العاصمتين الغ�بية والجنوبية.

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

صور 
قيود الوصول المبلغ عنها في ديسمبر/كانون األول ويناير/كانون الثاني حسب القطاع (مكتب

تنسيق الشؤون اإلنسانية)

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

https://www.etcluster.org/document/ets-libya-2021-annual-user-satisfaction-survey-report
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خلفية 
كوفيد-19: زيادة بنسبة 164 في المائة في الحاالت الجديدة في ليبيا

منذ بداية العام الحا�، شهد عدد حاالت كوفيد-19 المؤكدة � ليبيا �يادة كبيرة. يُظهر العدد اإلجما� للحاالت الجديدة المبلغ عنها � يناير/كانون الثا�
�يادة بنسبة 164 � المائة (40,932 حالة) من 15,524 حالة � نهاية ديسمبر/كانون األول 2021، بعد ظهور متغير أوميكرون، تتوافق ال�يادة � عدد

الحاالت على المستوى الوطني مع المستوى اإلقليمي واتجاهات أوميكرون العالمية. كما لوحظت �يادة � حدوث الحاالت ومعدل اإليجابية وسعة
االختبارات المعملية والوفيات المبلغ عنها � يناير/كانون الثا� 2022. قفز معدل اإليجابية الوطنية إ� 21.9 � المائة من 13.2 � المائة � ديسمبر/

كانون األول وفًقا للبيانات المسجلة � الغرب، � حين أبلغ كل من الشرق والجنوب أيًضا عن �يادة. وفًقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب أن تظل
معدالت اإليجابية أقل من 5 � المائة � جميع المناطق.

اعتبارًا من 22 فبراير/شباط، أفاد المركز الوطني لمكافحة األمراض أن هناك 490,000 حالة تراكمية لـكوفيد-19، بما � ذلك 6,222 حالة وفاة و32,800
حالة نشطة. أما بالنسبة للتطعيمات، فقد تلقى ما مجموعه 2.14 مليون شخص جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، وتلقى 1.08 مليون شخص جرعتين،

وتلقى 65,000 شخص جرعة معززة. وال تزال ليبيا مصنفة تحت معدالت نقل مجتمعي مرتفع جدا، مع تداول متغيرات ألفا وبيتا ودلتا وأوميكرون.

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)

صور 
الفحوصات المخبرية وحاالت كوفيد-19 المؤكدة شهرًيا (منظمة الصحة العالمية)

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)
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لمحة عامة عن أنشطة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية � ليبيا لشهر يناير/كانون الثا� 2022

تنسيق 
تقرير أنشطة التنسيق: يناير/كانون الثاني 2022

أبرز النقاط:

• � يناير/كانون الثا�، تم عقد 21 اجتماًعا تنسيقًيا، بما � ذلك مناقشات حول عودة
العائالت النازحة إ� مرزق، فضالً عن اجتماعات مع منتدى المنظمات غير الحكومية

الدولية وقطاع المأوى والمواد غير الغذائية.

• مشاركة موظفي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية � مقابالت مع مركز الكفاءة �
(Centre of Competence on Humanitarian Negotiation) المفاوضات اإلنسانية

كجزء من جولة االستماع � ليبيا بهدف التعرف على تحديات ومعضالت التفاوض
التي يواجهها الممارسون اإلنسانيون بشكل يومي.

Gender in) أكمل موظفو مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية � سبها ورشة عمل تد�يب المد�بين حول مراعاة النوع االجتماعي � العمل اإلنسا� •
Humanitarian Action). أصبح الموظفون اآلن مد�بين معتمدين ويخططون لتنظيم تد�يب ألعضاء المجالس البلدية والف�يق الُقطري للعمل اإلنسا�

ومجموعة التنسيق بين القطاعات لضمان إدماج تحليل النوع االجتماعي � البرمجة اإلنسانية.

(٢٨ فبراير ٢٠٢٢)
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"مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إلنقاذ األرواح وحمایة الناس �
األزمات اإلنسانية. ونحن ندعو إ� العمل اإلنسا� الفعال والقائم على المبادئ من قبل الجميع لصالح الجميع."
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