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 ملخص االحتياجات
اإلنسانية

األفراد في حاجة ملحةاألشخاص المحتاجوناألشخاص المتضررونمجموع عدد السكان

0.3 مليون0.9 مليون 1.8 مليون6.7 مليون
26%13%4%

يواجه الليبيون وغير الليبيين 
مخاطر كبيرة تتعلق بالحماية، 

الناشئة عن النزاع والعنف، بما 
في ذلك انتهاكات القانون اإلنساني 

الدولي والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان.

أثر الصراع المستمر واألزمة 
االقتصادية على قدرة الناس على 

ضمان رفاههم ومستوى معيشتهم، 
مما أدى إلى اعتماد آليات التكيف 

السلبية األكثر ضعفا على نحو متزايد 
لتغطية االحتياجات األساسية.

أدى عدم االستقرار السياسي والعنف 
الواسع النطاق، بما في ذلك الهجمات 

المباشرة على البنى التحتية العامة، 
إلى عرقلة شديدة في وصول الناس 
إلى الخدمات العامة األساسية، مثل 
الصحة والتعليم والمياه والصرف 

الصحي.

الرفاه ومستوى الحماية
المعيشة

الوصول الى الخدمات 
األساسية



خريطة شاملة للمنطقة 
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100,000

Number in need

10,000
1,000

خريطة شاملة للمنطقة 

ال تنطوي التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في التقرير، بأي حال من األحوال، على أي رأي لألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلٍد أو أقليٍم أو مدينٍة أو منطقٍة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو .بترسيم 
حدودها

منذ عام 2011، تأثرت ليبيا بالتقلبات السياسية واألمنية واالقتصادية. أدى استمرار 
العنف وانعدام األمن، بما في ذلك التصعيد في الصراع المسلح إلى جانب الجمود 

السياسي، إلى فراغ في الحكم مما خلق قدر كبير من عواقب أمنية وإجتماعية 
وإقتصادية وغياب لسيادة القانون. 

يقدر عدد االشخاص اللذين يحتاجون الى مساعدة إنسانية في ليبيا خالل عام 2020، ما 
يقارب 897،000. بما في ذك الناس األكثر ضعفًا الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون 

من أشد االحتياجات )الحادة، األكثر حدة والكارثية(. األشخاص الذين يحتاجون إلى 
المساعدة اإلنسانية هم األفراد النازحون والعائدون واألشخاص المتضررين من النزاع 

من غير النازحين والالجئين والمهاجرين.
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شدة االحتياجات1
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SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

االحتياجات االنسانية

خارطة اإلحتياجات األكثر حدة3 

1.من بين 6.7 مليون شخص في ليبيا، تم تحديد 1.8 )26٪( من األشخاص على أنهم أشخاص متضررون. تم تحديد حوالي 50٪ من السكان المتضررين الذين يبلغ عددهم حوالي 897،000 شخص في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية، وأكثر من 342،000 شخص في 
حاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية

2.وفقًا لتعريف إطار التحليل المشترك بين القطاعات )JIAF( يتم حساب شدة االحتياجات الكارثية استناًدا إلى االنهيار التام لمستويات المعيشة واالنهيار التام للخدمات االجتماعية / األساسية واالستنفاد شبه الكامل لخيارات التكييف و / أو إستنزاف آليات التكييف النهائية. 
ويتم تقريب النسب واألرقام إلى أقرب عشرية.

3. تعكس الخارطة عدد األشخاص الذين بأمس الحاجة إلى المساعدة اإلنسانية، ويقدر عددهم بحوالي 342،000شخص.

كارثية2 قصوىشديدةضاغطة طفيفــــــة

%74%13%8%2%3

الوضع اإلنساني في ليبيا معقد بشكل متزايد. تؤثر الطبيعة الطويلة للنزاع بشدة على 
رفاهية الناس ومستوى معيشتهم. وأدى الجمود السياسي إلى فراغ في الحكم، إلى 

جانب العنف وانعدام األمن على نطاق واسع، بما في ذلك الهجمات المباشرة على البنية 
التحتية العامة، مما قاد الى تعطيل االقتصاد وتقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء 
البالد. عالوة على ذلك، أدى تصاعد العنف، خاصة في طرابلس منذ أبريل 2019 

واالشتباكات في مرزق في أغسطس 2019، إلى زيادة اإلصابات في صفوف المدنيين 
وزيادة حركة النزوح. وال يزال أكثر من 301،000 ليبي نازحين في جميع أنحاء 

البالد، بما في ذلك 128،000 شخص بسبب النزاع المسلح في طرابلس، مما أثر على 
معدالت النزوح التي شهدت إرتفاعا مجددا بعد هبوطها في العام الماضي. 

ومع ازدياد أعداد النزوح إرتفع عدد الليبيين العائدين الى مناطقهم، حيث عاد حوالي 

447،000 شخص. وتدهور الظروف المعيشية، بما في ذلك الحصول على مياه 
الشرب النظيفة والخدمات الطبية والسكن اآلمن، بسبب الوضع المعقد في البالد، 

وخاصة بالنسبة للنساء واألطفال. 

وعلى الرغم من األزمة، ما تزال ليبيا وجهة جذابة للعمال المهاجرين بسبب نمط 
االاقتصاد الذي يعتمد على العمالة األجنبية وارتفاع الرواتب والعالقات التاريخية، 

فضالً عن كونها طريقًا مؤقتًا لألشخاص الذين يبحثون عن فرص للهجرة أو اللجوء 
في أوروبا. ويوجد حاليا في ليبيا حوالي 655،000 الجئ ومهاجر، بما في ذلك 
48،000 طالب لجوء مسجل. ويتعرض الالجئون والمهاجرون لمخاطر الحماية 

وانتهاكات حقوق اإلنسان واالستغالل واإليذاء.
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4.الرجال المحتاجين نسبتهم أعلى من النساء ألنهم يشكلون ما نسبته 93٪ من المجموعات السكانية المهاجرة مقابل 7 ٪ من النساء. ويبلغ عدد المهاجرين المحتاجين حوالي 299،00 من إجمالي 897،000 من ااألفراد المحتاجين.

االستنتاجات الرئيسية 

حسب العواقب اإلنسانية

ذوي إحتياجات خاصةأطفـالنساءمنحنى )2016 -2020(أشخاص محتاجون

15%30%34%0.9 ماليين
حسب النوع االجتماعي4 

حسب الفئة العمرية 

حسب شدة اإلحتياج 

ذوي اإلحتياجات الخاصة 

حسب الفئات السكانيــة

السكانية اشخاص محتاجونالفئة 

219 ألفالنازحون داخليًا

74 ألفالعائدون

256 ألفغير النازحين

299 ألفالمهاجرون

48 ألفالالجئون

اشخاص محتاجوناألثر المترتب

مشكالت حرجة تتعلق بالسالمة 
الجسدية والعقلية

817 ألف

مشكالت حرجة تتعلق بالمستويات 
المعيشية

570 ألف

نسبة %أشخاص محتاجونالنوع االجتماعي

18%157 ألفأوالد

13%113 ألففتيات

48%453 ألفرجال

21%192 ألفنساء

نسبة %أشخاص محتاجونالفئة العمرية 

30%270 ألفأطفال )0 – 17 (

67%601 ألفبالغون )18 -54(

3%25 ألفكبار السن )+54(

74 %طفيفة

13%ضاغظة

8%شديدة

2%قصوى

3%كارثية

نسبة %أشخاص محتاجون

اشخاص اإلحتياجات 
الخاصة

15%135 ألف
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اإلنسانية اإلستجابة 

التدخالت اإلنسانية
ففي حين أن المسؤولية الرئيسية لتقديم المساعدة تقع على عاتق السلطات الليبية، فإن 

التحديات التي تواجهها السلطات المحلية حول آليات الحكم تتطلب من المجتمع اإلنساني 
الدولي سد الثغرات الحرجة في المستقبل القريب. 

وسوف تستهدف تدخالت االستجابة في عام 2020 حوالي 342،000 شخص تم 
تحديد أنهم بحاجة ماسة، مع إعطاء األولوية لألشخاص النازحين داخلياً ومن غير 
النازحين والعائدين األكثر ضعفاً والالجئين والمهاجرين المتأثرين باألزمة. ويركز 

الهدفان االستراتيجيان على توفير الخدمات األساسية ضمن إطار حماية محدد بوضوح 
مع التركيز على تهيئة بيئة مواتية من خالل بناء قدرات السلطات الوطنية والمحلية.

وستمثل الحماية ركيزة خطة االستجابة. وسوف يتم إدماج أنشطة وخدمات الحماية 
المحددة، بما في ذلك العنف القائم على النوع وحماية األطفال واإلجراءات المتعلقة 
باأللغام، ضمن خطط التدخل في مجاالت الصحة والمأوى والمواد الغذائية وغير 

الغذائية والمياه والنظافة والصرف الصحي والتعليم، لتوفير خطو إستجابة متكاملة تلبي 
احتياجات أكثر الناس ضعفا بطريقة تقلل من مخاطر الحماية وتتضمن مبادئ الحماية.

وتم تقدير 115 مليون دوالر أميركي كضرورة الستكمال جهود السلطات الليبية لتلبية 
احتياجات الشعب الليبي. وسيعمل المجتمع اإلنساني الدولي عن كثب مع السلطات 
المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفر 

الموارد المحلية الحتياجات جميع األشخاص الذين تم تحديد أنهم بحاجة إلى المساعدة 
اإلنسانية.

ويبقى تقييم االحتياجات المنسقة والوصول إلى مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة 
مجااًل ذا أولوية طوال عام 2020. ومن شأن زيادة التركيز على االعتماد على 

المعلومات الحالية، من خالل تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين، أن يقوي 
التحليل الظرفي وفهم االحتياجات اإلنسانية في ليبيا. وستعتبر تقييمات االحتياجات 

المتعددة القطاعات المنتظمة، إلى جانب التقييمات السريعة لالحتياجات، باإلضافة إلى 
إطار مراقبة قوي، ستكون أدوات أساسية لتوفير تحليل متعمق للفجوات لتحسين تخطيط 

القطاع واالستجابة له بشكل أفضل. وسيتم جمع البيانات في المناطق التي يصعب 
الوصول إليها، على وجه الخصوص، عن بعد من خالل شبكات مصادر المعلومات 

الرئيسية، التي أنشأها الشركاء في المجال اإلنساني.

 ملخص اإلستجابة
اإلنسانية

ــا خلی ا د ــون  زح لنا ــدون ا ئ لعا ا

ن جــرو لمھا ا ــون لآلجئ ا

ــن زحی لنا ا ــر  غی

94 ألف

84 ألف 48 ألف
342 ألف

68 ألف 49 ألف

األشخاص اللذين تم تحديدهم من ذوي اإلحتياجات الحادة

االشخاص ذوي اإلحتياجات الحادة
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االهداف اإلستراتيجية

المسؤولية تجاه السكان المتضررين هي التزام من جانب الجهات الفاعلة اإلنسانية 
لتكون مسؤولة من قبل الناس الذين نسعى لمساعدتهم. ولتحقيق ذلك، سوف تشمل خطة 

عام 2020 إنشاء آلية مشتركة للتلقي األراء لتحسين الشفافية مع المجتمعات المتأثرة 
وتمكينها من الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بالمساعدة اإلنسانية. ويضمن هذا 
التواصل ثنائي االتجاه أن تكون قرارات المنظمات اإلنسانية مستنيرة بآراء المجتمعات 
المتأثرة مع تمكين هذه المجتمعات من تقييم أداء المنظمات والتعليق عليه، بما في ذلك 

المسائل الحساسة مثل االستغالل واالعتداء الجنسيي.

وفي هذا الصدد، ستدعم شبكة منع اإلستغالل واإلعتداءات في ليبيا نهًجا منسقًا للوفاء 
بااللتزامات لتقليل مخاطر اإلستغالل و اإلعتداءات من قبل العاملين في المجال 

اإلنساني وضمان وجود آلية فعالة لإلبالغ تحترم مبادئ الموافقة المسبقة والسرية 
وتوفر المساعدة المناسبة عند الحاجة.

األهداف اإلستراتيجية

تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمحلية على االستجابة وتعزيز قدرة 
المجتمع على الصمود أمام األزمات الحادة والضغوط المزمنة من 

خالل تعزيز التنسيق، تحليل االحتياجات القائمة على األدلة والتأهب 
االستراتيجي وإدارة الكوارث.

ضمان وصول الناس بأمان وعدل وإنصاف إلى الخدمات والموارد 
األساسية الحيوية للحد من إحتياجاتهم، وفقاً للمعايير القانونية 

الدولية.

الهدف اإلستراتيجي الثانيالهدف اإلستراتيجي األول

المسؤولية تجاه السكان المتأثرين

اإلحتياجات المالية

115 مليون 
اإلحتياجات بالدوالر األميركيالقطاع

30.4%35 مليونالحماية

26.1%30 مليونالصحة

13%15 مليوناألمن الغذائي

7.0%8 مليونالتعليم

6.5%7.5 مليونالتنسيق والخدمات العامة

6.1%7 مليونالمأوى/المواد غير الغذائية

5.7%6.5 مليونالخدمات اللوجستية

3.4%5 مليونالمياه والصرف الصحي والنظافة

0.9%1 مليونإتصاالت الطوارئ


