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 عنوفًقا آلخر تقرير لمصفوفة تتبع النزوح (و، ُسجلت عودة بطيئة لألسر النازحة. 2020 يونيو/حزيران بعد تعليق األعمال العدائية في جنوب طرابلس في
ألًفا. وألول  429، انخفاًضا من يننازحشخص  ألف 392بقاء إجمالي ٪، مع 8انخفض عدد النازحين في ليبيا بنسبة فقد وآب/أغسطس)،  وشهري تموز/يولي

. وال يزال العدد اإلجمالي لألشخاص النازحين في 2019في تقرير مصفوفة تتبع النزوح الذي تم تسجيله منذ بداية عام  المتصاعدمرة ُيعكس اتجاه النزوح 
 .2019عام  في ذاتهاليوم مقارنة بالوقت % 30 جميع أنحاء البالد أعلى بنسبة

بلديتي أبو سليم وعين  اغلبيتهم منفردًا) إلى منطقة طرابلس،  18،471أسرة ( 3،694، عاد ما مجموعه 2020أغسطس آب/إلى  يونيو/وفي الفترة من حزيران
فروا إلى معظمهم حيث ان  ،يونيو/حزيران. ولم يعد سوى عدد قليل من العائالت التي فرت من منازلها في أعقاب التصعيدات التي جرت حول ترهونة في زارة

االنتماءات السياسية/القبلية المتصورة والخوف من في العودة بسبب فد ال يرغبون معظم الذين فروا إلى الشرق مواقع أخرى في الغرب (مثل بني وليد)، و
 .االنتقام

، بما فيها األجهزة المتفجرة المرتجلة واأللغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، متفجرة غير أن االفتقار إلى الخدمات األساسية، إلى جانب وجود فخاخ
حادثاً متعلقاً باأللغام،  94، وقع ما مجموعه 2020سبتمبر أيلول/و مايوأيار/. وفي الفترة بين حد من عدد األشخاص الذين يمكنهم العودة بأمان إلى ديارهم

 .منهم من المدنيين 116آخرين،  117شخصاً وإصابة  66معظمها في جنوب طرابلس، مما أسفر عن مقتل 

، إال أنه كانت 2020يونيو حزيران/منذ  وحلفاء كل منهما الليبيفي القتال بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني  كبيرفي حين لم تشهد البالد أي تصعيد 
طرابلس حيث استأنفت الجماعات المسلحة التنافس على السيطرة على األراضي فيما بينها بمجرد هناك زيادة في االشتباكات بين الجماعات، ال سيما في 

ل إلى انسحاب التهديد الخارجي. وعالوة على ذلك، ال يزال الوضع في محيط سرت متوترا. ومع استمرار الحشد العسكري من كال الطرفين وعدم التوص
 125،000من المرجح أن يؤدي إلى نزوح واسع النطاق وزيادة في الحاجة اإلنسانية. ال يزال نحو  التصعيد من جديدتسوية سياسية، ال يزال هناك تهديد مستمر ب

.شخص يعيشون في سرت وحولها معرضين لخطر كبير

 حقوق الصورة: المنظمة الدولية للهجرة

 أبرز النقاط
المائة في عدد النازحين داخلياً في عشرة بقرابة انخفاض  •

 .في ليبيا

حالة  20,000، مع وجود أكثر من 19-تضاعف حاالت كوفيد •
وفاة تم اإلبالغ عنها في شهر سبتمبر حالة  320ومؤكدة 

 .فقط

يستمر نقص الوقود وانقطاع الكهرباء في تعطيل حياة  •
الناس والتأثير على المستشفيات والمدارس في جميع 

  .أنحاء البالد

بشكل من  إليهمتم الوصول شخص  268,000أكثر من  •
 .2020أشكال المساعدة اإلنسانية في 

 جهات االتصال

 جاستن بريدي
  رئيس المكتب
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المركز الوطني لمكافحة األمراض عن  أبلغفي ليبيا في األشهر األخيرة،  19-في عدد حاالت اإلصابة بكوفيد الكبيرةالزيادات  موجةفي أعقاب 
، مع كون الحاالت المؤكدة في سبتمبر تقريبا ضعف عدد الحاالت أيلول/سبتمبرحالة وفاة بحلول نهاية  559وحالة مؤكدة  35،208تسجيل 

 .آب/أغسطسالمسجلة في 

االرتفاع في بعض أكبر المدن الليبية، في طرابلس وزليتن ومصراتة في الغرب وبنغازي واجدابيا عدد الحاالت بسبتمبر استمر شهر أيلول/طوال 
أقل من العدد الذي تم اإلبالغ عنه في وقت سابق من العام، فمن المرجح كان لجنوب في حين أن عدد الحاالت المبلغ عنها في اوفي الشرق. 

ة أن يفسر هذا االنخفاض بقرب االستنفاد من لوازم االختبار والقدرة المحدودة للمرافق الصحية في الجنوب، وليس أن الفيروس قد تم السيطر
 .عليه هناك

في ليبيا أقل من الواقع بسبب غياب نظام فعال لمراقبة الوفيات في البالد. حيث أن عدد المعلن عنه ومن المرجح أن يكون معدل الوفيات 
المؤكدين الذين يبلغون إلى المرافق الصحية. العدد الحقيقي للوفيات (الناجمة عن  19-) يشمل فقط مرضى كوفيد559الوفيات المعروفة (

حالة وفاة لكل مليون  80.19 معدل وى غير المشخصة في المجتمعات المحلية) غير معروف. وحتى مع نقص اإلبالغ، سجلت ليبياحاالت العد
 .نسمة، وهو ما يزيد عن المعدالت المبلغ عنها في البلدان المجاورة

مختبرا من  15افية في أيلول/سبتمبر، ال يعمل سوى ثالث مختبرات إض معحيث وفي حين أن القدرة على إجراء االختبارات ما زالت تتزايد ببطء، 
مختبر، وال يزال االختبار يتركز في طرابلس وبنغازي. وعالوة على ذلك، فقد تم منذ ذلك الحين إغالق العديد من مرافق الرعاية الصحية  25إجمالي 

مرافق الرعاية الصحية األولية في طرابلس التي كانت تعمل مرفقاً من  92. فعلى سبيل المثال، من بين 19-األولية التي كانت تعمل قبل كوفيد
وتدابير العدوى  إلى نقص معدات الوقاية الشخصية مرفقاً فقط قيد التشغيل. وتعزى عمليات اإلغالق أساساً 54قبل تفشي المرض، ال يزال 

 .والحماية والمراقبة، فضال عن التأخير أو التخفيضات في مرتبات الموظفين

على سير عمل المرافق الصحية في جميع أنحاء البالد، ال  كبيراًلكهرباء والماء تأثيراً لالمستمر  واالنقطاعإلى ذلك، أثر نقص الوقود باإلضافة 
. وكان نقص الوقود حاداً بشكل خاص في الجنوب، حيث التنفس االصطناعيأو المجهزة بآالت  19-كوفيد سيما المراكز المخصصة الختبارات

المساعدة الدولية من أجل مواصلة تشغيل المولدات  اعتمدت بلديات كثيرة على التبرعات المقدمة من المجتمعات المحلية أو طلب
 .بالمرافق الصحية الكهربائية والحفاظ على سير العمل

، وأعربت عن اهتمامها )ACT( 19-كوفيد أدوات إلى المسّرع وصوللل، وهي ركيزة اللقاحات COVAXفي تطور إيجابي، وقعت ليبيا لتكون عضوًا في 
 السريعة الجديدة التي سيتم إتاحتها للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 19-كوفيدبشراء اختبارات 

 

 

 

 العالمية)المؤكدة حسب الشهر (المصدر: المركز الوطني لمكافحة األمراض/منظمة الصحة  19-عدد حاالت ووفيات كوفيد
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الوصول إلى أبسط األشياء  أضحىشخص و 400,000ما يقرب من  مع نزوح، بسكان البلدلقد ألحقت تسع سنوات من الصراع أضراراً جسيمة 
النزاع المسلح وتزايد  -لمعظم الناس. وقد أدى الجمع بين العديد من التطورات المقلقة  بشكل تدريجياألساسية في الحياة أكثر صعوبة 

أغسطس احتجاجاً على آب/خروج آالف المتظاهرين إلى الشوارع منذ أواخر  إلى - واالقتصادوتأثير ذلك على سبل العيش  19-حاالت كوفيد
 .والكهرباء والفساد. هذه نظرة ثاقبة على حياة ثالثة أشخاص من جنوب وشرق وغرب ليبياتدهور األوضاع المعيشية واستمرار انقطاع المياه 

 من سيء إلى أسوأ – تدهور األوضاع في الجنوب

"لقد انتقلت األوضاع المعيشية في سبها من سيئ إلى أسوأ، خاصة بعد 
بكارثة  ينبئإغالق مطار سبها وتوقف شحنات الوقود إلى المدينة. إن الوضع 

حل هذه والجنوب في الفترة القادمة ما لم يتم تدارك األمر وإنسانية في سبها 
". يقول عبد الرحيم عبد العزيز، وهو رئيس مجلس إدارة منظمة المشاكل

شغف، وهي منظمة غير حكومية محلية في سبها تعمل على تمكين الشباب 
عن طريق األعمال عن طريق إدارة الحوارات المجتمعية والمناظرة والدعم 

 اإلنسانية. 

ويأتي تحذير عبد الرحيم في الوقت الذي تشهد فيه سبها والمنطقة الجنوبية 
انقطاع مستمر في التيار الكهربائي ونقص في الوقود وزيادة حادة في أسعار 

 %20-15"ارتفعت األسعار بنسبة تصل إلى ووفقاً لعبد الرحيم فقد السلع. 
ية. ارتفع سعر الوقود في السوق السوداء إلى في األيام العشرين الماض

مقارنة بالسعر الرسمي". "حتى خدمات االتصاالت على وشك االنهيار % 1500
بسبب نقص الوقود، في حين يكافح المزارعون لسقي محاصيلهم ألنهم ال 

 يستطيعون تشغيل مضخات المياه بدون كهرباء.”

خضم إن أزمة الوقود والطاقة الحالية ليست شيئًا لم تعتد المنطقة الجنوبية في ليبيا عليه في السابق، ولكن مع استمرار تدهور األوضاع في 
في الجنوب بشدة بسبب  جائحة، يواجه الناس تحديات متزايدة. وباعتبارها واحدة من أكثر المناطق تضررا في ليبيا، تأثرت مراكز الرعاية الصحية

 19-كوفيدأكتوبر، أوقف العمل بمركز عزل سبها، وتوقفت اختبارات تشرين األول/سبتمبر ومرة أخرى في أيلول/انقطاع التيار الكهربائي. ففي 
 مولدات الكهربائية.الللحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا عندما نفد وقود الديزل الالزم لتشغيل 

 استئناف التعليم في الشرق رغم الفيروسيجب 

أشهر بسبب فيروس كورونا، منحت وزارة التربية  توقف دام لعدة بعد"
والتعليم في المنطقة الشرقية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إذناً 

، مع االلتزام باإلجراءات االحترازية شهر أكتوبرباستئناف الدراسة منذ بداية 
لدكتور سيف النصر، مدير إدارة التعاون الدولي في اله اهذا ما قالالزمة"، 

 .وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة

إلى تعطيل  19-في ليبيا، أدى إغالق المدارس للحد من انتشار جائحة كوفيد
باإلضافة إلى التعلّم، تعمل المدارس ومليون طالب وطالبة.  1.3التعلم لـ 

ثرين بالنزاع للوصول إلى خدمات كنقطة وصول لألطفال والمراهقين المتأ
مختلفة بما في ذلك برامج التغذية المدرسية واألنشطة الترفيهية 
وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي. كما أن إغالق المدارس لفترات طويلة 

 .يفرض ضغوطاً إضافية على اآلباء ومقدمي الرعاية

وقال الدكتور سيف، الذي يدرس مبادئ العلوم السياسية وطرق البحث 
السياسي بجامعة بنغازي، إن الكليات قررت تنفيذ برامج التعلم عن بعد 

يتم لبعض المواد الدراسية التي ترتكز على الجانب النظري للحد من انتشار الفيروس، فيما المواد الدراسية التي ترتكز على الجانب العملي س
 .في الجامعة مع اتخاذ االحتياطات الالزمة دريسهات

 1800التعلم عن بعد، لكنها قدمت منذ ذلك الحين منصة تعليمية بأكثر من برنامج تأخرت وزارة التربية والتعليم عن االستجابة والتكيف مع "
العملية التعليمية واالقتصادية، فالنتائج حياة وأما أن توقف ال - 19-كوفيد –ه معأن نتعايش حتى اآلن. يجب أن نتعلم  حصة دراسية مسجلة

 ."ستكون كارثية

 والمناظرةنساني اإلحقوق الصورة: منظمة شغف للحوار والعمل 

 حقوق الصورة: د. سيف النصر
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 في الغرب 19-لخدمات الصحية تضررت بشدة جراء انقطاع الكهرباء وتفشي كوفيدا

درس الدكتور حسن ريح طب األسنان في ألمانيا ويعمل كطبيب أسنان منذ  
منتصف السبعينيات. لكن عمله في اآلونة األخيرة، كما هو الحال بالنسبة للعديد 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي الطويل في طرابلس، والذي  يعانيمن الليبيين، 
 ساعة في اليوم.  20يصل في بعض األحيان إلى 

، كان انقطاع التيار الكهربائي حاداً بشكل خاص في العاصمة لمنطقة الغربيةافي 
أيلول/سبتمبر، سجلت طرابلس أربعة أيام  27و 24طرابلس. وفي الفترة بين 

 متتالية من انقطاع التيار الكهربائي.

طبيب أسنان مخضرم يدير عيادة أسنان خاصة في وهو يقول الدكتور حسن، 
على الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم، فإن عملك  طرابلس: "عندما تحصل

]، لكنه ليس كهربائييتأثر سلبًا، حيث تتطلب جميع معداتنا الكهرباء". "لدينا مولد [
بما يكفي لتشغيل جميع المعدات وتكييف الهواء، وال يمكنك تشغيله لفترة  قوياً

 ". ة!متتالي ساعات طويلة جدًايتحمل العمل لل فهو لم يصنعطويلة، 

 133دينار للتر ( 1.7بـ آخر مرة اشتريناه كان ففي "وقود الديزل أصبح نادًرا ومكلفًا. 
ويقول  "دينار للتر. 2.5 سعره ارتفع إلى ضعف السعر الرسمي) واآلن سمعت أن

دكتور حسن إنه قد يكلف أكثر في المستقبل، مضيفًا أنهم اضطروا في مناسبات عديدة إلى إلغاء مواعيد المرضى وإغالق العيادة عند تعطل 
 المولد أو عند نفاد الوقود.

لعاملة الصحية مما يزيد من الضغط على له تأثير كبير على القوى ا 19-باإلضافة إلى إدارة األعطال الناجمة عن انقطاع الكهرباء، فإن وباء كوفيد
عاماً تعمل في مستشفى في طرابلس، شرحت كيف أصيب العديد  34النظام لمواصلة تقديم الدعم الطبي لليبيين. نور*، طبيبة تبلغ من العمر 

]، لكننا ال 19-امل مع األمر [كوفيد، وبعضهم كان بحاجة إلى أن يوضع على أجهزة التنفس. تقول نور: "يمكننا التع19-من زمالئها بعدوى كوفيد
 زيارة أسرتها لما يقرب من شهرين ألنها كانت تخشى أن تنشر العدوى.نور إلى عائالتنا، فبعضهم يعاني من أمراض مزمنة". تجنبت نقله نريد 

احتجاجاً على تزايد أضرب الموظفون  وفي مستشفيات أخرى، تعطلت الخدمات بسبب نقص الموظفين و/أو الموارد. وفي بعض الحاالت
معدات للحاجة الحاالت بين الزمالء واالفتقار إلى الدعم الحكومي. وُتبرز الحاالت المتزايدة، بما في ذلك بين العاملين في مجال الصحة، الضوء على ا

 الوقاية الشخصية وإجراءات فعالة للعدوى والحماية والسيطرة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

 تغيير االسم لحماية هويتها* تم 

، أي 2020عائقاً في مجال الوصول في شهر أيلول/سبتمبر  554أفاد الشركاء في العمل اإلنساني العاملون في ليبيا عن وجود ما مجموعه 
ا هو الشهر الثالث الذي ُيظهر انخفاضاً في عدد القيود المفروضة على الوصول التي مقارنة بشهر آب/أغسطس. وهذ %16بانخفاض نسبته 

خدمات األمم المتحدة للنقل أُبلغ عنها من خالل إطار رصد الوصول واإلبالغ. في حين شهدت إمكانية الوصول تحسينات، ال سيما في استئناف 
المنتظمة والرحالت الجوية التجارية من وإلى ليبيا، واإلفراج عن المواد الصحية األساسية من الجمارك، وتخفيف  الجوي للمساعدة اإلنسانية

، يمكن أن يعزى جزء من االنخفاض إلى انخفاض تواجد المنظمات اإلنسانية بسبب القيود 19-القيود المفروضة على التنقل المرتبطة بكوفيد
ال سيما فيما يتعلق بإصدار تأشيرات دخول للموظفين الدوليين. وفيما يتعلق بالتأخر في اإلفراج عن اإلمدادات المستمرة األخرى على الوصول، 

تنفيذ  الطبية المستوردة، التي كانت عقبة رئيسية أمام الشركاء في قطاع الصحة والتي تم حلها خالل شهر أيلول/سبتمبر، ال تزال هناك حاجة إلى
 .ذلك م تكرارحل طويل األجل لضمان عد

لمبلغ وللشهر السابع على التوالي، شكلت القيود المفروضة على حركة الوكاالت اإلنسانية والموظفين والبضائع إلى ليبيا أكثر من نصف القيود ا
المفترض أن ). وظلت المنظمات الدولية غير الحكومية تواجه تحديات في الحصول على تأشيرات لموظفيها الدوليين، حيث أنه من 16%(عنها 
موجودين في ليبيا، سواء بصورة كاملة أو جزئية، ولكنهم غير قادرين على الحصول على  المنظمات الدولية غير الحكوميةمن موظفي % 91يكون 

زارات عدد قليل جدا من الموظفين، على الرغم من أن الدعوة مع الولمنح تأشيرات دخول خالل هذا الشهر سوى ُتتأشيرات لدخول البلد. ولم 
لفترة تصل المعنية أشارت إلى تحقيق تقدم محتمل من شأنه أن يسمح في نهاية المطاف لعشرات الموظفين الدوليين الذين كانوا ينتظرون 

 .ثمانية أشهر للحصول على التأشيرات بدخول البلدإلى 

أثرت األنشطة اإلنسانية في الشرق أكثر من غيرها للشهر من التحديات المبلغ عنها، حيث ت %24وتمثل القيود المفروضة على التنقل داخل ليبيا 
في الجنوب. بعض المنظمات ال تزال تجد % 20في الغرب و% 38من جميع القيود المبلغ عنها، مقارنة بنسبة % 42الثالث على التوالي بنسبة 

ت منظمات أخرى إلى الحد من تحركاتها وأنشطتها بسبب التي تؤثر على الحركة. واضطر 19-صعوبات في التنفيذ بسبب التدابير االحترازية لكوفيد
 .التدابير األمنية. ويضاعف تركيز اإلمدادات اإلنسانية في طرابلس من الصعوبات في نقل المواد اإلنسانية عبر مناطق السيطرة المختلفة
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اني واألصول والمرافق خالل شهر كانت هناك زيادة مقلقة في عدد الهجمات المباشرة ضد المدنيين/العاملين في المجال اإلنس
سبتمبر، اخُتطف طبيب أيلول/ 11. ففي 19-لوباء كوفيد ستجابةتشتد الحاجة لهم لال الذي في مجال الصحةالعاملين باألخص سبتمبر، أيلول/

بعد تسعة أيام. استقال طبيب آخر بعد  سالمامن مستشفى الخضراء العام في أبو سليم من خارج منزله في طرابلس. وقد أطلق سراحه 
كما تعرضه للهجوم والتهديد باالختطاف في مستشفى في اجدابيا، مما أدى إلى عدم وجود أخصائي في وحدة العناية المركزة في المستشفى، 

تم إغالق المستشفى العام في بني وليد مؤقتًا بعد وقام موظفو المستشفى بإضراب تضامني مما زاد من تعطيل عمليات المستشفى. 
رئ. في حين كان للعمليات العسكرية تأثير أقل على وصول تم تعرض الكوادر الطبية فيه للهجوم و تخريب وحرق المبنى اإلداري وقسم الطوا

سانية مقارنة باألشهر السابقة، فإن وجود الجماعات المسلحة ومخاطر المتفجرات في مناطق مختلفة في ليبيا ال يزال يشكل المساعدات اإلن
  .خطًرا أمنيًا على العاملين في المجال اإلنساني ويأثر على التحركات

المساعدة اإلنسانية، حيث سجل قطاع الصحة أعلى قيداً أُبلغ عن وقوعها في أنشطة قطاع  554) من أصل 53%( 291وقد أثر ما مجموعه 
لكل منهما. وألول مرة منذ  %11الغذائية والتعليم بنسبة  غير، وقطاع المأوى/المواد %15، يليه قطاع الحماية بنسبة %40مستوى بنسبة 

في بعض أجزاء البالد قد أثر على قدرة المجتمع ود المحد الميدانيالوجود  لكنأربعة أشهر، لم يتأثر شركاء قطاع األمن الغذائي بأي قيود. 
 .اإلنساني على تقديم المساعدة اإلنسانية بشكل عام، وال سيما في المناطق النائية

إنسانية منذ  اتبمساعدشخص  268،000، وصلت المنظمات اإلنسانية إلى أكثر من 2020ي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس ف
والعائدين حديثاً، والمتأثرين بالنزاعات  ضعفينالمستمن الليبيين  128,000نازح داخلياً، و 75,000بداية العام. ويشمل ذلك تقديم الدعم إلى 

شخص تلقوا مساعدات  107،000شخص تلقوا مساعدات غذائية غير مشروطة، و 119،000مهاجر والجئ. وشمل ذلك ما يقرب من  66,000و
واصل الشركاء في مجال الصحة زيادة كما . العامة المياه والصرف الصحي والنظافةخدمات  شخص استفادوا من مواد أو 44،000مأوى، و

من مرافق الصحة العامة بالخدمات واإلمدادات  308 واإجراء طبي ودعم 000120،صول على الخدمات الصحية، حيث قدموا أكثر من فرص الح
، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي وخدمات توعويةشخص خدمات حماية متخصصة أو أنشطة  83،000الصحية. وتلقى أكثر من 

متر مربع من  124،000أكثر من  بتعقيمسي واالجتماعي. وقام الشركاء في مجال اإلجراءات المتعلقة باأللغام حماية الطفل والدعم النف
 .شخص 28،000األراضي من مخاطر المتفجرات، وقدموا التوعية بالمخاطر لما يقرب من 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
عمل اإلنساني ينسق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية االستجابة العالمية للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الناس في األزمات اإلنسانية. نحن ندعو إلى ال

بادئ من قبل الجميع وللجميعالفعال والقائم على الم . 
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