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 مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية  

Libya  ليبيا 
 
 

 مليون دوالر لتلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة  189ليبيا: منظمات اإلغاثة تناشد توفير  
 

ي ليبيا للوصول إىل سيتيح هذا التمويل لألمم المتحدة 
ي   36 –شخص  451,000ومنظمات اإلغاثة توفير االستجابة اإلنسانية الالزمة ف 

ف 
ي عام   1.3من   المائة

ي حاجة إىل مساعدة إنسانية ف 
 .2021مليون شخص تم تحديدهم ف 

 
اير / شباط 28طرابلس،  كاؤها هذا الشهر  - 2021 فير   تمويل  من أجل ن دوالر أمريكي مليو  189 مناشدة بقيمة أطلقت األمم المتحدة وشر

ورية  2021خطة االستجابة اإلنسانية لعام    شخص من   451,000إىل  لتقديم المساعدة والحماية الض 
ً
رين من  الفئات األكير ضعفا المتض 

اع  ي ليبيا   19- وكوفيدالي  
 
 .وتدهور األوضاع االقتصادية ف

 
ي جميع أنحاء ليبيا لتنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

 
لمواجهة   2021"نسىع إىل العمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والمحلية ف

 الذين يحتاجون إىل  
ً
ي تواجهها البالد ودعم األشخاص األكير ضعفا

قالت جورجيت غانيون، منسقة    ذا , هك"اعدةالمسالتحديات المتعددة الت 
ي ليبيا 

 
 .الشؤون اإلنسانية ف

 
ي تصاعدت بير  

ي ليبيا، الت 
ات اآلالف من األشخاص.  2020  وحزيران/يونيو   2019  نيسان/أبريل  تسببت األزمة ف  يد عشر ي مقتل وجرح وتشر

، ف 
ي البلد وفاقمت الوضع االجتماعي واالقتصادي الصعب 19-كوفيد  جائحةوقد أدت  

.  إىل زيادة تدهور النظام الصحي الضعيف ف 
ً
 أصال

 
ي حير  أن عام 

، فإن هناك حاجة  جارية  مصالحة سياسيةو ساٍر يتيح إمكانية حقيقية للسالم واالستقرار مع وقف دائم إلطالق نار   2021وف 
ي ذلك توفير الخدمات األساسية لتحسير  

 الظروف المعيشية لإىل اتخاذ إجراءات ملموسة، بما ف 
ً
 .لفئات األكير ضعفا

 
 يواجه الليبيون وغير الليبيير  ظروف "

ً
واالنقطاع المتكرر للمياه والكهرباء ونظام الرعاية    19-. إن تأثير كوفيدجّمةمعيشية متدهورة ومصاعب    ا

ين إىل حافة بدفع قد حية الهش واألزمة االقتصادية المستمرة والضاع الص  . ، قالت السيدة غانيون"البقاء عىل قيد الحياةالكثير
 

 
ً
ي حير  أن وقف القتال سمح للعديد من النازحير  داخليا

رت أو دمرت العديد من الخدمات األساسية   العودة ببدءوف  إىل ديارهم، فقد تض 
اع، كما أن التلوث ي الي  

ة أمام الناجم عن  ف  ي جنوب طرابلس تشكل عقبة خطير
ي لحقت بالمنازل ف 

ار الت   عن األض 
ً
أخطار المتفجرات، فضال

شخص    278,000األصلية، بينما ال يزال أكير من  شخص إىل مجتمعاتهم  148,000، عاد أكير من 2020 تموز/يوليو عودتهم اآلمنة. ومنذ 
ي ليبيا. ويشمل ذلك 

 .2011من سكان تاورغاء الذين نزحوا منذ عام   40,000نازحير  ف 
 

ي ليبيا يواجهون مخاطر جسيمة تتعلق بالحماية وانتهاكات لحقوقهم  وحذرت السيدة غانيون أنه 
ال يزال العديد من المهاجرين والالجئير  ف 

 قلقون  : اإلنسانية
ً
ي "نحن أيضا

ي منها إزاء الظروف غير اإلنسانية الت 
ي ليبيا.  يعان 

ي األرواح أثناء  إ المهاجرون والالجئون ف 
ن تزايد الخسائر ف 

يسلط الضوء عىل يأسهم ويعزز حاجتنا الملحة لتقديم المساعدة مع دعم السلطات الليبية إليجاد حلول  عبور البحر األبيض المتوسط 
كاء األفارقة واألوروبيير   مستدامة   ". مع الشر

 
، حيث ساهم  ي

ي العام الماض 
 ف 
ً
 جدا

ً
ي المائة من التمويل المطلوب لخطة االستجابة اإلنسانية   90بنسبة لقد كان المجتمع الدوىلي سخيا

ف 
ي ليبيا  2020لعام 

ن ذلك الجهات الفاعلة اإلنسانية من الوصول إىل النسبة األ وهي  – لدعم المحتاجير  ف 
ّ
ي العالم. وقد مك

  463,000عىل ف 
ي جميع أنحاء 

ي عا  البالد شخص ف 
، تحتاج وكاالت اإلغاثة عىل وجه الشعة إىل المزيد  2021م بمساعدة إنسانية. ومع تزايد االحتياجات ف 

ي 
 .من التمويل الستكمال استجابة السلطات الليبية والمجتمع المدن 

 
ي ليبيا  ات المساعدتقديم ن إ السيدة غانيون: " وأضافت 

الناس عىل االحتفاظ بكرامتهم وحقوقهم   يساعد  اإلنسانية عند الحاجة إليها ف 
ي البالد  اإلنسانية، 

بذل الجهود إلعادة توحيد ليبيا وتحقيق االستقرار ف 
ُ
 ". وبناء قدرتهم عىل الصمود بينما ت

 
ي عام  

ي ضوء  ل  للتصدي، تم توسيع خطة االستجابة اإلنسانية  2021ف 
، ال سيما ف 

ً
ي يواجهها األشخاص األكير ضعفا

-كوفيد   تأثير لتحديات الت 
ي مجال  33، تحدد كيف يسىع  محددة األولوياتعىل حياة الناس وتقديم الخدمات. وهي خطة عمل  19

 ف 
ً
يكا ي إىل تقديم  العمل شر

اإلنسان 
ي تقوم بها السلطات الليبية بالفعل

ي ليبيا، وتسىع إىل استكمال الجهود الت 
 .المساعدة ف 
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