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 إجمالي عدد المتضررين إجمالي تعداد سكان ليبيا
 من األزمة

۳٫۰۸
مليون

٤۹٪ من سكان ليبيا 

(يشملون ۱۰۰,۰۰۰ الجئ 
وطالب لجوء و۱٥۰,۰۰۰ مهاجر)

 إجمالي عدد من يحتاجون
 إلى مساعدات إنسانية

۲٫٤٤ 
 مليون

۷۹٪ من السكان متضررين 

نساء وأطفال في حاجة
 إلى مساعدات إنسانية 

 مليون۱٫۳٥

٥٥٪ من السكان
 في حاجة للمساعدات

 متضرر من النزاع
 غير نازح ومحتاج إلى المساعدة

 نازحون

۰,٤۳ 
مليون +++

 مهاجرون الجئون وطالبو لجوء

   ۰,۱٥مليون    ۰,۱مليون 

۲٫٤٤ مليون 
 شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية

 ۷۹٪ من إجمالي سكان ليبيا

۱,۷٥ 
مليون

٦,۳
مليون

(يشملون ۱۰۰,۰۰۰ الجئ 
وطالب لجوء و۱٥۰,۰۰۰ مهاجر)
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 إجمالي عدد المتضررين إجمالي تعداد سكان ليبيا

 من األزمة

۳٫۰۸
مليون

٤۹٪ من سكان ليبيا 

(يشملون ۱۰۰,۰۰۰ الجئ 
وطالب لجوء و۱٥۰,۰۰۰ مهاجر)

 إجمالي عدد من يحتاجون
 إلى مساعدات إنسانية

۲٫٤٤ 
 مليون

۷۹٪ من السكان متضررين 

نساء وأطفال في حاجة
 إلى مساعدات إنسانية 

 مليون۱٫۳٥

٥٥٪ من السكان
 في حاجة للمساعدات

 متضرر من النزاع
 غير نازح ومحتاج إلى المساعدة

 نازحون

۰,٤۳ 
مليون +++

 مهاجرون الجئون وطالبو لجوء

   ۰,۱٥مليون    ۰,۱مليون 

۲٫٤٤ مليون 
 شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية

 ۷۹٪ من إجمالي سكان ليبيا

۱,۷٥ 
مليون

٦,۳
مليون

(يشملون ۱۰۰,۰۰۰ الجئ 
وطالب لجوء و۱٥۰,۰۰۰ مهاجر)

نازحون يعيشون في المساكن الجماعية
(٪۲٤)  

٪۲٤
 يعيشون في

المساكن الجماعية

نازحون يعيشون مع 
المجتمعات المضيفة  (٪۷٦)

نسبة النازحين المقيمين في األنواع المختلفة من المأوى

 المصدر: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية
أّثر النزاع المسلح واالضطراب السياسي على ما يزيد عن 3 ماليين شخص في مختلف أنحاء ليبيا وأصبح 2.44 مليون شخص في حاجة 
إلى الحماية وشكل من أشكال المساعدات اإلنسانية. ويشمل هذا العدد النازحين وغير النازحين من السكان المتضررين من النزاع والالجئين 
وطالبي اللجوء والمهاجرين المعرضين للخطر. تتمركز هذه األزمة بشكل عام في المناطق الحضرية حيث تقع معظم أحداث القتال في 

المدن الكبرى مثل بنغازي وطرابلس ومصراتة وسرت وسبها ودرنة. 

يعتمد تقرير استعراض االحتياجات اإلنسانية في ليبيا على عدد من تقييمات االحتياجات اإلنسانية التي تم القيام بها في عام 2015، وتشمل 
هذه التقييمات تقييم االحتياجات متعدد القطاعات وتقييم االحتياجات القطاعية وتحليل الفجوات بناّء على المعلومات الواردة من العمليات 
اإلنسانية المتواصلة في ليبيا وما توفر من مصادر ثانوية للمعلومات والتحليالت. أما في المناطق التي يعرقل فيها النزاع وغياب األمن 
الوصول إلى السكان المتضررين فنجد نقًصا كبيًرا في المعلومات عن حجم ونطاق االحتياجات اإلنسانية. كما يوجد نقص في المعلومات 
عن قطاعات معينة وخاصة في المجاالت التي تضعف فيها أنظمة جمع المعلومات الوطنية، مثل مجال الحماية. ولكن رغم هذه التحديات 
التي تقف أمام جمع المعلومات يمكننا القول بأن تقرير استعراض االحتياجات اإلنسانية يلخص بشكل عام االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية 

لدى السكان المتضررين في مختلف أنحاء ليبيا. 

1. حماية المدنيين ومن بينهم الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

يرتكبها  التي  اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  انتهاك  حوادث  انتشرت 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  الحوادث  هذه  وتشمل  النزاع،  أطراف  جميع 
واإلنتهاكات لحقوق الطفل. ومع تركز النزاع في المناطق الحضرية تزداد حدة األثر الواقع 
على المدنيين، ويقدر عدد من يحتاجون إلى شكل من أشكال الحماية من العنف أو انتهاك.

الحقوق أو مخلفات الحرب المتفجرة والتجنيد القسري وأشكال أخرى من اإلساءة بـ2.44  
مليون شخص. ويشمل هؤالء  250,000 الجئ وطالب لجوء ومهاجر في ليبيا، ويواجه 
والتهميش  التمييز  لخطر  وضعهم  يعرضهم  حيث  بالحماية  متعلقة  كبيرة  مشاكل  هؤالء 

واالستغالل. 

2. االحتياجات واسعة النطاق نتيجة  النزوح

تشير التقديرات إلى أن 435,000 شخص فروا من منازلهم بحًثا عن السالمة واألمن بسبب النزاع 
المسلح وتصاعد العنف منذ منتصف عام 2014. ويعيش معظم هؤالء النازحين في المراكز الحضرية 
في المجتمعات المضيفة، منهم حوالي 100,000  يعيشون في مساكن جماعية في العراء أو في مباٍن 

بدائية مثل المدارس والمخازن الخالية.

3. الوصول للسلع والخدمات األساسية وخاصة الرعاية الصحية
حد النزاع من القدرة على الحصول على الخدمات والسلع األساسية مثل الطعام والماء والخدمات الصحية والصرف الصحي. كما تدهور 
النظام الصحي إلى حد االنهيارمما ،أدى إلى زيادة اإلصابة باألمراض الخطيرة. ويقدر أن 1.9 مليون شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات 

إنسانية لتلبية احتياجهم للرعاية الصحية األساسية. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 غير
 النازحين

 الالجئون
 وطالبوا اللجوء

 المهاجرون النازحون

األشخاص المحتاجون إلى الحماية

المصدر: فريق األمم المتحدة القُطري

۱,۷٥

۰,٤۳
۰,۱٥۰,۱۰
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+_
 مدى االحتياج

 مرزق

الكفرة

الواحات

 البطنان

الجفرة

سبها

 وادي الحياة

الشاطئ

غات

 سرت

 الجبل األخضر

الجبل األخضر

 مصراتة

نالوت

 طرابلسالمرقب
الزاوية

 النقاط الخمس الجفرة

 المرجدرنه
بنغازي

حدة االحتياجات اإلنسانية
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 تصنيف السكان المحتاجين للمساعدات

 اإلجمالي

٪۰٫۹۱  ٪۱۱  ۱۹,۸۳۸  ۹,۸۳۸  ۱۰,۰۰۰  ۱۷۸,۲۲٤  

٪۰٫۸٥  ٪۸  ۱۸,٥۱۰  ۱۲,٥۱۰  ٦,۰۰۰  ۲۲٤,٦٤۷  

٪٦٫۷۸  ٪٤۱  ۱٤۸,۲۸۷  ۸۱,٥٥۹  ٦٦,۷۲۸  ۳٥۷,۷٤۹  

٪۳٫٦۹  ٪۱۲  ۸۰,٦۸۹  ٦٤,۷۸٤  ۱٥,۹۰٥  ٦۹٥,۳۰۸  

٪۰٫۱٦  ٪٦  ۳,٥۸۳  ۱۹۳  ۳,۳۹۰  ٥٦,٥۳٦  

٪۰٫۰٤  ٪۲  ۹٥۱  ۹٥۱ ال توجد بيانات   ٥٤,۷۸٥  

٪۰٫۱۸  ٪۳  ٤,۰۰۰  ۰  ٤,۰۰۰  ۱۳۷,۹۷۷  

٪۳٫٤  ٪۱٤  ۷٤,۲٦۹  ٦۳,۷۸۹  ۱۰,٤۸۰  ٥۳۲,٦۷۸  

٪۱٫۷٥  ٪۱۹  ۳۸,۲۲۱  ۲۹,۲۲۱  ۹,۰۰۰  ۱۹۷,۱۱۲  

٪٥٫٤۳  ٪۳۷  ۱۱۸,۷۲٦  ۱۰۹,۱٤٦  ۹,٥۸۰  ۳۲۲,۱٤۷  

٪۰٫٦  ٪۱٦  ۱۳,۱٥۲  ۱۰,۳۹۲  ۲,۷٦۰  ۷۹,۸۹۸  

٪٤٫٥٥  ٪٥۸  ۹۹,٥۱۷  ٤٤,۳۸۲  ٥٥,۱۳٥  ۱۷۱,۱۹٦  

٪۳۱٫٥٤  ٪۸٤  ٦۸۹,۸٦٥  ٥۷۲,٥۹۰  ۱۱۷,۲۷٥  ۸۱٦,۷۲۲  

٪۲٫۷٦  ٪۳۳  ٦۰,۳٥۳  ٦۰,۳٥۳ ال توجد بيانات   ۱۸۲,۲٦۳  

٪۰٫٦۱  ٪۳۷  ۱۳,۲۹٤  ۸,۳۷٤  ٤,۹۲۰  ۳٥,۸۳٥  

٪۲٫٥۳  ٪۸  ٥٥,۲٦۱  ۲٦,۹٥٤  ۲۸,۳۰۷  ٦۸۷,٥۰۱  

٪۰٫٤٥  ٪۱۱  ۹,۸٦۷  ۲,۱٦۷  ۷,۷۰۰  ۸۷,۳٤۰  

٪۲٫۰۲  ٪٤۳  ٤٤,۱٥۲  ۲۳,۷۲٥  ۲۰,٤۲۷  ۱۰۱,٥۲۰  

٪٥٫۱٥  ٪۷۳  ۱۱۲,٥۹۲  ۱۰۸,۰٤۲  ٤,٥٥۰  ۱٥٤,۱۰۷  

٪۰٫۷۸  ٪۱۹  ۱٦,۹۹۰  ۱٥,۰٤۰  ۱,۹٥۰  ۸۹,٥٦٦  

٪۲۳٫۳۱  ٪٤۷  ٥۰۹,۸۳٦  ٤٥٥,٤۸٥  ٥٤,۳٥۱  ۱,۰۷۸,۳۲۳  

٪۰٫۰۳  ٪۷۳  ٥٥,۳۸۹  ٥۲,۹۷۸  ۲,٤۱۱  ۷٥,٥٦٦  

٪۱۰۰  ٪۳٥  ۲,۱۸۷,۳٤۲  ۱,۷٥۲,٤۷۳  ٤۳٤,۸٦۹  ٦,۳۱۷,۰۰۰  

++

عدد السكان 
*(۲۰۱٥)

عدد المحتاجين للمساعدة
 (يونيو/حزيران ۲۰۱٥)

غير النازحين النازحون*
المحتاجين 
لمساعدة***

اإلجمالي 
(النازحون 

وغير النازحين)

النسبة 
المئوية من 

إجمالي سكان 
المحافظات 

النسبة المئوية 
من إجمالي 

المتضررين من 
النزاع 

 البطنان

 الجبل األخضر

 الجبل الغربي

 الجفارة

 الجفرة

 الكفرة

 المرج

 المرقب

 الواحات

 النقاط الخمس

 الشاطئ

 الزاوية

 بنغازي

 درنه

 غات

 مصراتة

 مرزق

 نالوت

 سبها

 سرت

 طرابلس

 وادي الحياة

۲,۱۸۷,۳٤۲
۱۰۰,۰۰۰

المهاجرون 
۱٥۰,۰۰۰

إجمالي عدد السكان المحتاجين لمساعدة 
۲,٤۳۷,۳٤۲

تقدير عدد المهاجرين قامت به المنظمة الدولية للهجرة وتقدير عدد الالجئين قامت به 
المفوضية السامية لشؤون الالجئين

* مصدر البيانات السكانية: بيانات موقع Worldpop عام ۲۰۱۳ وتم تعديلها وفًقا لتوقعات 
األمم المتحدة لعام ۲۰۱٥ 

** قام بتقدير األعداد فريق عمل الحماية في ليبيا 
*** أكبر عدد من األشخاص المحتاجين للمساعدة بين جميع القطاعات 

مصدر معلومات أحداث النزاع هي قاعدة بيانات مشروع بيانات أحداث ومواقع النزاعات 
المسلحة وأماكنها (ACLED) ومصدر حالة المراكز الصحية هو منظمة الصحة العالمية 

عدد األشخاص المحتاجين 
للمساعدة (نازحون وغير نازحين)

الالجئون وطالبو اللجوء 

من بينهم ۱٫۳٥ مليون امرأة وطفل (٥٥٪ من 
إجمالي عدد السكان المحتاجين لمساعدة)
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تأثير األزمة

1هذه البيانات مستمدة من معلومات من المستشفيات الرئيسية التي تتلقى حاالت الجرحى في بنغازي وطرابلس

2 العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، مجلس األمن باألمم المتحدة، 23 مارس/آذار 2015، ص 10

٦۲٪ من النازحين 
موجودون في اإلقليم الغربي 

نازحون في اإلقليم الشرقي
(٪۲۹) 

نازحون في اإلقليم الجنوبي (٪۹)

 توزيع النازحين في البالد

 المصدر: فريق األمم المتحدة الوطني

٪٦۲
 من النازحين موجودون

 في اإلقليم الغربي

 النازحون

مقارنة جماعية لعدد مرات االنتقال التي اضطر
 السكان إليها بعد نزوحهم 
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٪٦٤

٪۱۸
٪۱۱
٪۷

٪۳۳

٪۳٦

٪۱۸
٪۱۲

٪۷۰

٪۲۸

٪۲

 الالجئون المهاجرون

 المصدر: تقييم االحتياجات متعدد القطاعات

مرة واحدة 
مرتان 

ثالث مرات 
أربع مرات أو أكثر

نعم (٪۸٦)

ال (٪۱٤) 
 نسبة النازحين الذين فقدوا بعض أوراقهم الثبوتية

٪۸٦
 من النازحين فقدوا
  أوراقهم الثبوتية

  المصدر: تقييم االحتياجات متعدد القطاعات

أوضاع حماية في تدهور
اإلنساني  الدولي  للقانون  بانتهاكات خطيرة  ليبيا  في  النزاع  يتصف 
وقانون حقوق اإلنسان، كما أدى ضعف سلطة الحكم والقانون إلى 
تدهور بيئة الحماية بشكل حاد وزيادة حوادث االختطاف والقتل العمد 
من  الجرحى  عدد  ووصل   . المزمن.  والعنف  والتهريب  والسرقة 
 2014 عام  يوليو/تموز  بين   20,000 إلى  للنزاع  نتيجة  المدنيين 
ومايو/أيار12015 ومن المتوقع أن يكون الرقم الفعلي أكبر من ذلك 
بسبب عدم تقديم تقارير بجميع الجرحى وتصاعد القتال خالل األشهر 
الثالثة الماضية. وقد انتشرت حاالت العنف الجنسي التي تم اإلبالغ 
عنها2 وكان أكثر ضحايا هذه الحوادث هم الفتيات والنساء )من بينهن 
النازحات( والالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.وقد تعرض أكثر 
السكان  من  بالمائة   40 من  يقرب  ما  –أي  طفل   980,000 من 
يكونون  ما  عادة  أنهم  حيث  سلبية  آلثار  للمساعدات-  المحتاجين 
مباشر  بشكل  كذلك  يتأثرون  وهم  للنزاع،  مباشرين  غير  ضحايا 
والتعذيب.  واالختطاف  القسري  والتجنيد  بالبشر  اإلتجار  بأعمال 
ويقدر أن 270,000 طفل في حاجة إلى  دعم نفسي اجتماعي في 

طرابلس وبنغازي وحدهما.

استمرار النزوح على نطاق واسع 
يقدر عدد النازحين ب 435,800 نازح في ليبيا وقد نزحت الغالبية 
العظمى من هؤالء منذ تصاعد حدة النزاع في منتصف عام 2014. 
وتشير التقديرات إلى أنَّ 269,000 نازح يعيشون في اإلقليم الغربي 
من البالد، وأن أكثر من 125,000 نازح يعيشون في شرق البالد 

حيث تستضيف بنغازي وحدها 115,000 نازح.

ويشير تقييم االحتياجات متعدد القطاعات أن 40 بالمائة من النازحين 
و30 بالمائة من المهاجرين و66 بالمائة من الالجئين نزحوا أكثر 
من مرة من جراء النزاع، فقد تشردت األغلبية العظمى من النازحين 

أكثر من ست مرات. 
ويواجه النازحون مشاكل خطيرة متعلقة بالحماية حيث أن ثلث األسر 

النازحة تقريًبا أجبروا على الهروب دون أن يتمكنوا

لسد  مواردهم  تكف  فلم  لذا  الطعام  أو  المالبس  أو  النقود  حمل  من 
احتياجاتهم . وقد أفاد أكثر من 86 بالمائة من األسر التي أجريت 
معها مقابالت أثناء إجراء تقييم االحتياجات متعدد القطاعات في ليبيا 
أنهم فقدوا مستنداتهم الثبوتية القانونية بسبب النزاع، األمر الذي حد 
والسلطات  الحكومة  من  الخدمات  على  الحصول  على  قدرتهم  من 
التعليم والصحة والخدمات المصرفية. ونظًرا  المحلية مثل خدمات 
للوضع األمني شديد االضطراب وغير معروف النتائج فإنه من غير 

المتوقع أن يعود كثير من النازحين طواعية عودة آمنة ومستدامة.
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  القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية
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زيادة تعرض الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين 
للخطر

يقدر عدد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المعرضين للخطر 
ُتمنع  ما  األحيان  من  كثير  وفي  شخص،   250,000 ب  ليبيا  في 
الخدمات األساسية عنهم ومن بينها الخدمات الصحية والتعليم والدعم 
القانوني نظًرا لوضعهم. وقد كشف تقييم االحتياجات متعدد القطاعات 
أن 44 بالمائة من الالجئين و 33 بالمائة من المهاجرين المشاركين 

في االستطالع ال تتوافر لديهم الخدمات الصحية. 

كما أشار 43 بالمائة من األسر الالجئة أن أطفالهم في عمر الدراسة 
وطالبي  الالجئين  أن  إلى  إضافة  بانتظام.  المدرسة  إلى  يذهبون  ال 
عليها  يعتمدون  اجتماعية  شبكة  يجدون  ال  والمهاجرين  اللجوء 
للحصول على مزيد من الدعم وهم أقل قدرة من غيرهم على طلب 
المساعدة من المجتمعات المحلية، لذلك فهم يجدون أنفسهم عرضة 

لإلساءة واالستغالل من جانب شبكات التهريب اإلجرامية. 

بالحماية.  متعلقة  كبيرة  لمشاكل  والمهاجرون  الالجئون  يتعرض 
نزح  وقد  القسرية،  اإلعادة  وخطر  الترحيل  خطر  يواجهون  حيث 
أكثر  أفاد  وقد  النزاع.  جراء  من  مرات  لعدة  ليبيا  داخل  معظمهم 
اآلخرين  لشعور  باألمان  شعورهم  عدم  إلى  منهم  بالمائة   67 من 
تجاههم برهاب اآلخروالتمييز ضدهم دينًيا. يتراوح عدد المهاجرين 
والالجئين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين ما بين 2000 
و 4500 الجئ ومهاجر، وظروف المعيشة في مراكز االحتجاز هذه 
صعبة للغاية، حيث أنها مكتظة وبعضها تديرها جماعات مسلحة وال 

يحصل فيها المعتقلون على المواد والخدمات األساسية.

وقد أدت الظروف القاسية وعدم القدرة على الحصول على الخدمات 
إلى  ليبيا  في  اللجوء  وطالبي  الالجئين  من  كثير  دفع  إلى  ليبيا  في 
السعي إلي اللجوء إلى أوروبا. حيث أنه خالل الفترة من يناير/كانون 
الثاني إلى يوليو/تموز 2015 كانت الغالبية العظمى من 94,000 

مهاجًرا إلى إيطاليا عبر البحرالمتوسط قادمين من ليبيا.

 انهيار النظام الصحي
 يقدر أن 18 بالمائة من عيادات الرعاية الصحية األولية و 20 بالمائة 
من المستشفيات ال تعمل، كما أنَّ ما يزيد عن  60 %من المستشفيات 
في  إليها  الوصول  الممكن  من  يكن  لم  أو  أبوابها  أغلقت  قد  كانت 
أما  الماضية.  الست  الشهور  من  مختلفٍة  أوقاٍت  في  النزاع  مناطق 
المنشآت الصحية المفتوحة والتي يمكن الوصول إليها فهي مزدحمة 
بالمرضى ومحدودة الموارد وال تتمكن من االستجابة فتضطر إلى 
إعطاء األولوية لحاالت الرعاية الطارئة. كما أن هناك نقص شديد 
عدد  أن  كما  واألمصال.  الطبية  واإلمدادات  األساسية  األدوية  في 
العاملين محدود في المستشفيات بسبب فرار عدد كبير من العاملين 
المحليين  الطبيين  العاملين  قدرة  وعدم  البالد  من  األجانب  الطبيين 
على الوصول أحياًنا إلى المستشفيات في ظل القتال. كما أن تعطل 
وسائل اإلتصال وخاصة بين اإلدارات المختلفة يعرقل تنسيق الشبكة 

الصحية والرقابة الصحية وتبادل المعلومات. 
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 عدد المحتاجين للمساعدات اإلنسانية في كل قطاع

زيادة انعدام األمن الغذائي 
يعاني اآلن ما يزيد عن 1.28 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي، 
في  موجودة  الغذائي  األمن  انعدام  حاالت  أشد  أن  التقارير  وأفادت 
بنغازي وفي الجنوب. ويشمل هذا العدد أكثر من 175,000 نازح 
لقد  المضيفة.  المجتمعات  في  نازح  غير  مليون شخص  من  وأكثر 
عدم  إلى  بدوره  هذا  أدى  وقد   ، التجارية  اإلمدادات  تعطلت طرق 
توفر الطعام وإلى زيادة حادة في األسعار، حيث زادت أسعار السلع 
األساسية مثل الدقيق واألرز والسكر بمعدل ثالثة أضعاف منذ مايو/
أيار عام  2014. كما تأثر  1.5 مليون شخص  بسبب فقدانهم لسبل 
معيشتهم في ليبيا لتعجز كثير من األسر عن تلبية احتياجاتها الغذائية 
الصحة  على  نفقاتها  من  والتقليل  مدخراتها  على  لالعتماد  تلجأ  أو 

والتعليم إلطعام أفراد األسرة.

الشرب  مياه  على  الحصول  على  القدرة  تدهور 
وخدمات الصرف الصحي

 يقدر أن أكثر من 680,000 شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية 
لتلبية احتياجاتهم األساسية للمياه والصرف الصحي. كان 70 بالمائة 
ممن تضمنهم التقييم يحصلون على المياه لتلبية احتياجاتهم المنزلية 
من الشبكة الرئيسية. كما أن معالجة مياه الصرف أصبحت مشكلة 
النازحون  خاص  بشكل  لها  يتعرض  مشكلة  وهي  التعقيد،  متزايدة 
والالجئون والمهاجرون الذين يعيشون في مساكن جماعية في مباني 

غير مكتملة والمباني العامة.

تناقص فرص التعليم لألطفال
بالمدارس،  االلتحاق  معدالت  انخفاض  إلى  المسلح  النزاع  أدى 
حيث أشار تقييم االحتياجات متعدد القطاعات في ليبيا إلى انخفاض 
بالمائة  بالمائة في مختلف أنحاء البالد )21  هذا المعدل بنسبة 20 
أكثر منطقة  بنغازي  الفتيات. وتعتبر  بين  بالمائة   17 / الفتيان  بين 
ويرجع  بالمائة،  بنسبة 50  بالمدارس  االلتحاق  معدل  فيها  انخفض 
اآلن  يمكن  وال  العمل.  عن  مدارسها  من  بالمائة    73 لتوقف  ذلك 
الوصول إلى110  من إجمالي 239 مدرسة من جراء النزاع، كما 
أن64  مدرسة يسكنها النازحون. ويبلغ عدد األطفال الذين يواجهون 
خطر الحرمان من التعليم بسبب األزمة 150,000 طفل في مختلف 

أنحاء البالد. 
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إمكانية وصول الجهات اإلنسانية إلي المناطق المحتاجة

النزاع وغياب األمن وتزايد معدالت الجريمة  معظم  دفع تصاعد 
منظمات المساعدات الدولية إلى االنتقال المؤقت لخارج البالد في 

يوليو/ تموز2014  إلى تونس في أغلب األحوال.

ُبعد وباالشتراك مع الجهات  المساعدات عن  تتم إدارة عمليات  لذا 
والهيئات  الوطنية  اإلنسانية  المنظمات  تشمل  التي  الليبية  الفاعلة 
حكومية  غير  منظمات  تسع  المدني.  المجتمع  ومجموعات  المحلية 
لديها وجود ميداني في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها، ويقوم 

العاملون الدوليون بهذه المنظمات بإجراء زيارات منتظمة. 

تتفاوت إمكانية وصول الجهات اإلنسانية إلى المناطق المحتاجة إلى 
مساعدات إنسانية بين المحافظات المختلفة، فالمناطق التي تخضع 
فتنظيم  إليها؛  الوصول  يمكن  ال  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لسيطرة 
إقليمية منذ أواخر  الدولة اإلسالمية يبسط سيطرته ويحقق مكاسب 
عام 2014. فهناك مناطق مثل سرت باإلضافة إلى 200 كم من 

المنطقة الساحلية شرق درنة في شرق ليبيا تخضعان لسيطرة الدولة 
اإلسالمية أو تأثيرها وال يستطيع شركاء العمل اإلنساني الوصول 

إليها. 

إلى  الوصول  على  جسيمة  تحديات  والعنف  المسلح  النزاع  فرض 
مناطق أخرى في البالد السيما في الشرق والجنوب شاملة بنغازي 
والكفرة وسبها وأوباري وغات. وفي حين يتمكن الشركاء المحليون 
والوطنيون من تلبية االحتياجات اإلنسانية في معظم هذه المناطق، 
إال أن أحداث العنف وتصاعده يمكن أن تأخر أو تعوق قدرتهم على 
قدرة  تزال  ال  كما  للمساعدة.  المحتاجين  للسكان  السريع  الوصول 
الشركاء المحليين والوطنيين غير كافية لتلبية احتياجات جميع من 

تضرروا من النزاع. 

وتعرقل التحديات اللوجستية الناتجة عن ُبْعد بعض المناطق الوصول 
إلى األقاليم الجنوبية من ليبيا. 
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تواجد فرق العمليات (بتاريخ حزيران/يونيو۲۰۱٥)

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply 
official endorsement or acceptance by the United Nations. The data for this map has a 
limited number of sources, including parties to the conflict. The data has not been 
independently verified and is subject to error or omission, deliberate or otherwise by the 
various sources. Due to the fluidity of the conflict, control status is likely to change.

Creation date: 12 August 2014
Glide Number: OT-2014-000074-IRQ 
Sources: Clusters
Feedback: iraqinfo@un.org      
https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq     http://www.reliefweb.int 
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الكفرة
المرج
المرقب
  الواحات
النقاط الخمس
 الشاطئ
الزاوية
 بنغازي
درنة
غات
مصراتة
مرزق
نالوت
سبها
سرت
 طرابلس
وادي الحياة
غير محدد
  
 
 
 

 
 
 
 

 

األمن الغذائي
 والزراعة

الصحة  المأوىالحماية
 والمواد

 غير الغذائية

 خدمات
 المياة

 والصرف
 الصحي
والنظافة

التنسيقالتعليم التعافي
المبكر 

المجموع

بنغازي
 درنة

الواحات
الجبل

الغربي 

مصراتة

نالوت

 النقاط الخمسالجفرة

 البطنان

 مرزق
الكفرة

الجفارة
 سبها

وادي الحياة

الشاطئ

غات

القدرة علي االستجابة
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۷۲۹

۷۲۹

۱۱۱ ٤۲۱

٥۲ ۱ ۲ ۱۱۱

٤۱ ۲۷

٤٤ ۲ ۱۱۱

۷۲ ۲۱۱

۳۲٥

۷۱ ۱ ۲۱۱

۷٥ ۱ ۲ ۲۱۷

٤۲ ۲ ۱۹

٦۷ ۱ ۲ ٤۲۰

۱٤۱ ٤ ۱۰ ۳ ۳ ٥٤٤

۲۳۲

٦۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱۱٥

٥٥ ۱ ۲ ۱۱٤

٤۱ ۲ ۲۹

۳۲ ۲۷

Iraq: OPS Online Planning / Projects System (as of 10 October 2014)

٦ ۳ ٦ ۳ ۲ ۳

۲۱

۱۲۷ ۱ ٦ ۳ ۱ ٤

٤۱ ۳ ۲ ۱

٤

۹۳۲

۳

۳٤

۱۱

۱ ۳ ٥۳۱۲

٥

 عدد المشروعات (بتاريخ حزيران/يونيو۲۰۱٥)

٥ - ۱
۱۰ - ٦

۱٥ - ۱۱
۲۰ - ۱٦

 عدد المشروعات فى المحافظات

أكثر من ۲۰

 الوصول صعب للغاية

  قيود متوسطة على الوصول

قيود متوسطة على الوصول
ومشاكل لوجستية 

عدد المشروعات فى في مختلف المجموعات القطاعية

 أكثر من ۱٥۱۰۱٥۲۰صفر

البطنان
الجبل األخضر
الجبل الغربي
الجفارة
الجفرة
الكفرة
المرج
المرقب
  الواحات
النقاط الخمس
 الشاطئ
الزاوية
 بنغازي
درنة
غات
مصراتة
مرزق
نالوت
سبها
سرت
 طرابلس
وادي الحياة
غير محدد
  
 
 
 

 
 
 
 

 

األمن الغذائي
 والزراعة

الصحة  المأوىالحماية
 والمواد

 غير الغذائية

 خدمات
 المياة

 والصرف
 الصحي
والنظافة

 االستجابةالتعليم
 لالجئين

 والمهاجرين

التعافي
المبكر 

المجموع

المرج

الجبل األخضر
المرقب

طرابلس
  الزاوية

 سرت

بنغازي
 درنة

الواحات

الجبل
الغربي 

مصراتة

نالوت

الجفرة
 النقاط الخمس

 البطنان

 مرزق

الكفرة

الجفارة

 سبها

وادي الحياة

الشاطئ

غات

 مصفوفة االستجابة 
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http://img.static.reliefweb.int/country/lby

http://www.unocha.org/romena/about-us/about-ocha-regional/libya

https://twitter.com/ocharomena?lang=en

وضع هذا التقرير الفريق اإلنساني القطرى في ليبيا بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيين. 

يتقدم فريق العمل اإلنسانى القطرى فى ليبيا بالشكر لجميع الشركاء وخاصة المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية لدعمهم 
لصياغة وثيقة إستعراض االحتياجات اإلنسانية في ليبيا.

إن التعبيرات  الواردة  في هذا التقرير والمواد المعروضة فيه التعبر عن أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة فيما يخص الوضع القانوني 
ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو أي من سلطاتها أو ترسيم  حدودها. 

المصور: أيمن بن سعود
صورة الغالف: منطقة صابري-بنغازي

المصور: آدم ستيب ريكوفسكي
صورة الصفحة الثانية: آثار الدمار في باب العزيزية في طرابلس

سبتمبر/ أيلول 2015


