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 استعراض أحداث السنة: 2020

 استمرار مخاطر انعدام األمن والنزوح والحماية
. وفي حين ظلت خطوط السيطرة ثابتة منازلهمظل النزاع وانعدام األمن المحركين الرئيسيين للنزوح في جميع أنحاء البالد وعرقال قدرة الناس على العودة إلى 

شخص بحلول  426,000ن إلى زاد عدد النازحيقد ، فإن تصاعد القتال، ال سيما حول أبو قرين وسرت وتاجوراء، 2020إلى حد كبير في النصف األول من عام 
 تعلى طول الطريق الساحلي واستعادالواقعة . غير أن الوضع تغير بعد أن أعادت حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية لها السيطرة على المدن يونيو/ حزيران

أكتوبر. ومنذ إعادة السيطرة على / إطالق النار في تشرين األولتفاق على وقف اال ، مما أدى في نهاية المطاف إلىلها السيطرة على طرابلس والمدن المجاورة
. تالمتفجرات مخاطر ال تزلعاصمة. ومع ذلك، ال لالجنوبية  ألحياءل، ال سيما لمنازلهم شخص 44,000طرابلس، عاد أكثر من  شكل قيداً كبيراً على معدل العودة

 206أدت إلى وقوع قد و الباقينعلى العودة اآلمنة والسكان  كبيراً  ، خطراً للعاصمة ياء الجنوبيةوتشكل المناطق الملوثة بمخاطر المتفجرات، ومعظمها في األح
التخلص من الذخائر المتفجرة.   فرق . وكان معظم اإلصابات من غير المدنيين من أفرادمدنياً  136، منهم 2020مايو / منذ أيار (جريحاً  133و قتيالً  73)إصابة 

 ئي لألسلحة الثقيلة قد تسبب في إلحاق مزيد من الضرر بالمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية التي ال تزال متداعية.كما أن االستخدام العشوا
األخرى للقانون باإلضافة إلى االستخدام المتزايد لألسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، استمرت االنتهاكات ف تزال بيئة الحماية في ليبيا ضعيفة. ال

موجزة وغيرها من أعمال  اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان أثناء النزاع في ظل إفالت تام تقريباً من العقاب. واستمرت عمليات اإلعدام بإجراءات
، 2020تهاك، فضالً عن انتشار االتجار بالبشر. وفي عام القتل غير المشروع واالختطاف ووقوع عمليات العنف القائم على النوع االجتماعي وغيره من أشكال االن

ة، حادثة مرتبطة بالنزاع بما في ذلك هجمات مباشرة على المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات اإلسعاف واإلمدادات الطبي 34تم تسجيل  
 آخرين. 23مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على األقل وإصابة 

امرأة نازحة من تاورغاء تصنع الخبز، مخيم نازحي تاورغاء في منطقة المدينة الرياضية، بنغازي 
 )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(

 أبرز النقاط
، ال يونيو/ منذ حزيران منازلهمشخص إلى  40,000في حين عاد أكثر من  •

 شخص نازحين. 392,000يزال أكثر من 

في  19-حالة إصابة بكوفيد 101,000، تم تأكيد أكثر من 2020في عام  •
 ليبيا.

إلى  إعادتهمتم مهاجر والجئ في البحر هذا العام و 11,900تم اعتراض  •
 إلى االحتجاز. مهممعظ؛  ليبيا

 .2020شخص بمساعدة في عام   403,000تم الوصول إلى أكثر من  •

 جهات االتصال

 جاستن بريدي
 رئيس المكتب

org.bradyj@un 
 

 جينيفر بوزا رتكا
 اإلعالممسؤول 

org.ratka@un.bose 
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تعلق بالنازحين ق انتهاكات لحقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء في أماكن االحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وكذلك خارج مرافق االحتجاز. وفيما ي تم توثي
  داخلياً والمهاجرين والالجئين، أدى نقص الوثائق القانونية أيضاً إلى عدم تلبية االحتياجات، ال سيما قدرتهم 
الخدمات التعليمية والصحية. واستمر  الحصول على  ف 

وع االجتماعي، بما في نقص اإلبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي، ويعزى ذلك إلى الخوف من االنتقام، وانتشار الوصم، والتمييز القائم على أساس الن
 لخدمات المتاحة للناجين.ذلك في التشريعات الوطنية والممارسات الثقافية، ومحدودية الحماية القانونية وا

لالجئين الذين يحاولون استمر المهاجرون والالجئون في كونهم أكثر الفئات المستضعفة في ليبيا، حيث ظل البلد مقصداً للمهاجرين وبلد عبور رئيسي للمهاجرين وا
االنكماش االقتصادي، بما في  .19-يما منذ بداية جائحة كوفيد، ال س2020عبور البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا. وانخفض عدد المهاجرين في ليبيا في عام 

هي العوامل الرئيسية التي أسهمت  19-وتشديد الضوابط األمنية والقيود المفروضة على التنقل بسبب كوفيد، ذلك انخفاض فرص توليد الدخل للعمال المهاجرين
مهاجر منذ بداية الجائحة، معظمهم إلى البلدان المجاورة. ورغم ذلك، ال يزال هناك أكثر من  80,000في خفض عدد المهاجرين. وقد غادر ليبيا ما يقدر بنحو 

، حيث ال يزالون عرضة لخطر القتل والتعذيب واالحتجاز التعسفي واالغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والعنف في ليبيا مهاجر والجئ 574,000
بانتظام عن ظروف  يتم االبالغأولئك المحتجزون، حيث  ،ومما يستدعي القلق بصورة خاصةلعمل القسري واالبتزاز واالستغالل. القائم على النوع االجتماعي وا

 .حقوق اإلنسانلويجري اإلبالغ بانتظام عن انتهاكات االكتظاظ الشديد وعدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والمرافق الصحية 
إلى تتم إعادتهم  الذينأولئك . ومن بين 2019في المائة مقارنة بعام  29شخص في البحر، بزيادة قدرها  11,900اعتراض أكثر من / ، تم إنقاذ2020في عام 

مهاجر والجئ في مراكز احتجاز رسمية في أي وقت من األوقات، على الرغم من أنه  3,000-1,000احتجاز ما بين  يجريليبيا، يتم احتجاز معظمهم، حيث 
 ُيعتقد أن العديد من المهاجرين والالجئين محتجزون في مواقع أخرى تديرها الميليشيات وجماعات االتجار بالبشر.

 

 
 

 )المنظمة الدولية للهجرة( 2020و 2019الشهري:   اإلنزالاتجاهات  

 
 في جميع أنحاء البالد مثقالً كاهل النظام الصحي يتفّشى 19-كوفيد

 100,746مارس، شهدت البالد زيادة حادة في عدد الحاالت المؤكدة. وفي نهاية العام، سجلت ليبيا / آذار 24في ليبيا في  19-بعد تأكيد أول حالة إصابة بكوفيد
أبلغت بلديات طرابلس  وقدحالة وفاة، وفقاً للمركز الوطني لمكافحة األمراض. وتم اإلبالغ عن وجود حاالت في كل المناطق،  1,487ومؤكدة  19-كوفيد حالة

ن هذا يرجع إلى من أومصراتة والجبل الغربي عن أكبر عدد من الحاالت المؤكدة بينما أبلغت سبها وبنغازي عن أعداد منخفضة لعدد الحاالت المؤكدة على الرغم 
 حد كبير إلى انخفاض عدد االختبارات التي أجريت في تلك المدن بسبب نقص اإلمدادات.

أدوات وخراطيش االختبار والمرافق الصحية الكافية لعزل الحاالت المؤكدة ومعالجتها ومحدودية القدرة على إجراء عملية مجموعة وقد أدى النقص الحاد في 
 حالة 479,1المؤكدة في ليبيا   19-حاالت كوفيدبلغ عدد فبحلول نهاية العام من الحجب لحجم اإلصابات الحقيقي. ووفقاً لالختبارات،  تتبع المخالطين إلى مزيد

في  الثانية في المرتبةوهي نسمة،  100,000حالة وفاة لكل  22بلغ عدد الوفيات ونسمة، وهو أعلى معدل في منطقة شمال أفريقيا،  100,000لكل إصابة 
 بعد تونس. المنطقة

من التدابير الوقائية، بما في ذلك حظر التجول واإلغالق المؤقت لجميع الحدود الجوية  ، اتخذت السلطات الوطنية والمحلية عدداً 19-وبغية منع انتشار كوفيد
 والبرية والبحرية وتقييد التنقل بين البلديات ووقف التجمعات الكبيرة وإغالق المدارس.
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ظلت تسع سنوات من الصراع. ومن بين المرافق الصحية التي  ما يزيد عنمن جراء  سلبياً  تأثراً  للجائحةوقد تأثرت قدرة النظام الصحي على االستجابة الفعالة 
ألمنية وعدم كفاية التمويل ، ال سيما في المناطق الريفية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التهديدات ا2020، تم إغالق نصفها في عام 2019في عام مفتوحة 

 مع االستمرار في تقديم 19-الحكومي. ولم يكن لدى المرافق الصحية التي ظلت مفتوحة ما يكفي من اإلمدادات والمعدات والموارد البشرية لرعاية مرضى كوفيد
شخصية أو ألن الرواتب لم تُدفع. وقد علقت  وقايةون معدات الخدمات الصحية الروتينية. ورفض العديد من موظفي الرعاية الصحية الحضور للعمل ألنهم ال يملك

بين الموظفين والمرضى أو بسبب نقص  19-بسبب ارتفاع معدالت اإلصابة بعدوى كوفيد بشكل متكررالعديد من المستشفيات في جميع أنحاء البالد عملياتها 
 اإلمدادات أو الكهرباء.

يةمن خالل دعم زيادة القدرة على إجراء  19-كثفت األمم المتحدة وشركاء العمل اإلنساني دعمهم للسلطات في االستجابة لكوفيد ، وتعقب التحاليل المخبر
، فضالً عن تدريب فرق االستجابة السريعة الصحية. وواصل الشركاء توفير اإلمدادات األساسية فرق الطوارئ الطبيةوعالج الحاالت من خالل نشر  المخالطين
عن بناء القدرات وتدريب موظفي الصحة. ويشمل ذلك  االختبار ومعدات الوقاية الشخصية، فضالً  أدوات ، بما في ذلك مجموعات19-باالستجابة لكوفيد الخاصة

مراكز / ، ودعم مراكز الفرز19-رشادات الوقاية من كوفيدإخرائط لمراكز العزل، وتحديث ونشر   وضعز إدارة الحاالت عن طريق الدعم الفني والتوصيات بشأن تعزي 
تعقيم وتبخير الدعم في الشركاء قدم في المستشفيات العامة باإلضافة إلى مراكز العزل. كما  19-العزل وفرق الطوارئ المتنقلة، وإنشاء وحدات عالج كوفيد

المستضعفة لألسر   لوازم النظافة الصحيةهير مواقع النزوح ومراكز احتجاز المهاجرين والمستشفيات والمدارس، وكذلك في نقاط اإلنزال والحدود. كما تم توفير  وتط
 وذات الدخل المنخفض.

ليمية. وقد قامت األمم المتحدة وشركاؤها بنشر أكثر من وجرى توسيع نطاق التوعية بالمخاطر وزيادة الوعي المجتمعي، بما في ذلك دعم الحمالت الوطنية واإلق
مليون شخص. كما استهدفت أنشطة  4.8تصل إلى حوالي ل ووسائل اإلعالماالجتماعي التواصل ملصق ووسائل تواصل أخرى، بما في ذلك وسائل  300,000

جماعية، والمهاجرين في مراكز االحتجاز الرسمية،  مراكز إيواءمعرضة للخطر، مثل النازحين في  محددة وأماكنعفة فئات مستض 19-التوعية بمخاطر كوفيد
 والمرافق الصحية، ونقاط الدخول ونقاط اإلنزال، فضالً عن موظفي الرعاية الصحية والعاملين في مثل هذه المواقع.

 

 (المركز الوطني لمكافحة األمراض  / الصحة العالميةمنظمة )المؤكدة حسب الشهر والحاالت  19-كوفيد تحاليل
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 استمرار تدهور األوضاع المعيشية والخدمات العامة
إلى جانب انعدام األمن والحصار المفروض  19-د أدى كوفيدفقتأثير كبير على سبل عيش الناس وظروفهم المعيشية.  أيضاً  19-كان لآلثار غير المباشرة لكوفيد

عن تغطية  أضعفت قدرة العديد من الناس على تحمل تكاليف اإليجار، فضالً قد الوضع االقتصادي الضعيف أصالً. و إنهاكعلى قطاع النفط لمعظم العام، إلى 
 االحتياجات األساسية األخرى.

زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع األساسية إلى جانب انخفاض إلى رة والقيود المفروضة على الحركة وحظر التجول  عمليات إغالق الحدود وتعطل التجا وأدت
في المائة من مستويات ما  23مايو، حيث كانت األسعار أعلى بنسبة / توافرها في السوق. في حين بدأت األسعار في االنخفاض بعد أن بلغت ذروتها في أوائل أيار

 ةرصد السوق المشتركلمبادرة  ، وفقاً 19-في المائة فوق مستويات ما قبل كوفيد 16أعلى بنسبة  ظلت نوفمبر / تشرين الثانيبحلول نهاية ه ، إال أن19-وفيدقبل ك
 التجول وتدابير اإلغالق التي أثرت أيضاً . وقد تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع األساسية األخرى بسبب تأثير حظر (REACH) ريتشلمنظمة 

 على وصول الناس إلى العمل وسبل العيش، مما أدى إلى زيادة تآكل مستويات معيشة الناس.
نتيجة أزمة  . وكانت هذهساعة يومياً  18إلى  أحياناً والتي تصل  البالد،وعلى مدار العام، تم اإلبالغ عن انقطاعات منتظمة في المياه والكهرباء في جميع أنحاء 

مواجهة متطلبات  على باإلضافة إلى إضعاف قدرات الناسوونقص الصيانة والهجمات المتعمدة على البنية التحتية من قبل الجماعات المسلحة.  والطاقة،الوقود 
. وفي النصف 19-المرافق الصحية وجعلت من الصعب على المجتمعات اتباع البروتوكوالت الوقائية للحد من انتشار كوفيد عمل، أثرت االنقطاعات على العيش

 الثاني من العام، خرج آالف األشخاص إلى الشوارع لالحتجاج على تدهور األوضاع المعيشية.
يناير، وضع اإلغالق / كانون الثاني 2من  ديسمبر وفي الغرب اعتباراً / كانون األول 5من  في الشرق اعتباراً  وفي حين بدأت المدارس في إعادة فتح أبوابها، أوالً 

ومقدمي الرعاية، ال سيما النساء، الذين يتحملون بشكل غير متناسب عبء توفير التعليم المنزلي وإدارة األثر السلبي  الوالدينعلى  المطول ضغوطاً وإجهاداً إضافياً 
وجد تقييم جاز وحظر التجول على األطفال. وفي حين تم تنفيذ التعليم عن بعد، من خالل التلفزيون والمنصات اإللكترونية، لمواصلة تعليم األطفال، لالحت

. وقبل إغالق المدارس في المائة من الطالب المسجلين في المدارس غير قادرين على الوصول إلى هذه الموارد 81أن  2020االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 
مدرسة في مناطق خط  16بسبب قربها من االشتباكات المسلحة أو القصف، بما في ذلك كانت مغلقة ، العديد من المدارس في طرابلس وحولها 19-بسبب كوفيد

بأمان إلى المدرسة مع االلتزام بضوابط األطفال دة إعادة الفتح التدريجي عو يتيحالمواجهة في عين زارة وسوق الجمعة، التي أغلقت لمدة أربعة أشهر متتالية. و
 .19-وتدابير الوقاية الصارمة من كوفيد

 اتمساعدال بشخص   400,000شركاء العمل اإلنساني يصلون إلى أكثر من  
انظر مقالة )طوال النصف األخير من العام  وصول اإلنسانيالمع استمرار تحسن 

شخص بمساعدات  403،000اإلنسانية إلى أكثر من ، وصلت المنظمات (الوصول
بالمائة من المستهدفين  116نوفمبر. ويمثل ذلك / إنسانية بحلول نهاية تشرين الثاني

 .2020من قبل الشركاء في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
يمكن أن تُعزى الزيادة في عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم بمساعدة إلى و

ارتفاع عدد الليبيين غير النازحين الذين تم الوصول إليهم عما كان مستهدفًا 
المساعدة. وشمل ذلك األنشطة المتعلقة بتوفير وجبات تغذية لألطفال في سن  ب

ليبيين  لوصول لالمدارس، وكذلك المدرسة، والتي استمرت على الرغم من إغالق ال
مساعدات غذائية وخدمات صحية على المستويين االبتدائي  ب غير النازحين

 .19-باالستجابة لكوفيدبشكل أساسي المرتبطة ووالثانوي، 
من العائدين،  43,000، وقرابة نازح داخلياً  86,000وُقدمت المساعدة إلى أكثر من 

المتضررين من النزاع، باإلضافة إلى من الليبيين المستضعفين و 184,000و
 الجئ. 36,000ومهاجر  54,000

غذائية  طفل حصصاً  19,000شخص بمساعدة غذائية غير مشروطة وتلقى  125,000اإلنساني إلى العمل وصل شركاء  المساعدة،ومن بين أولئك الذين تلقوا 
الوصول شخص بدعم المأوى. واصل الشركاء في مجال الصحة زيادة فرص  3,300وشخص بالمواد غير الغذائية  106,000منزلية. وتمت مساعدة أكثر من 

لنظافة. تلقى اوالمياه والصرف الصحي أو لوازم خدمات الوصول لشخص من  70,000إجراء طبي واستفاد  226,000حيث قدموا أكثر من   الصحية،لخدمات ل
والدعم النفسي  الطفل،بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي وخدمات حماية  توعية،شخص خدمات حماية متخصصة أو أنشطة  107,000أكثر من 

األخطار المتفجرة ومهام تحديد الذخائر المتفجرة خطر من  3,600يقرب من  ماباإلجراءات المتعلقة باأللغام بالتخلص  في مجال شركاءالواالجتماعي. كما قام 
  وتطهير ساحات المعارك.
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 من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في ليبيا  يوماً  16
لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي هي حملة عالمية النشاط يوماً من  16إن حملة 

في  أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.  وتقام سنوياً تدعو إلى القضاء على جميع 
كانون  10إلى  (اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة)نوفمبر / تشرين الثاني 25الفترة من  

، مما يؤكد أن العنف القائم على النوع االجتماعي (اليوم العالمي لحقوق اإلنسان)ديسمبر / األول
 ان.لحقوق اإلنس يعد انتهاكاً 

وبريادة صندوق األمم المتحدة  "لكل شخص دور يؤديه"في ليبيا هذا العام، وتحت شعار 
على حياة األشخاص المعرضين  19-يوماً على تأثير جائحة كوفيد 16للسكان، ركزت حملة الـ 

إلى العمل  الضوء على زيادة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وداعيةً  للخطر، مسلطةً 
 حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات. لضمان

شارك في هذه الحملة منظمات ونشطاء المجتمع المدني الليبي وقنوات تلفزيونية ومحطات 
الشؤون االجتماعية الليبية. وتراوحت أنشطة التوعية، التي راديو وشبكات الشباب ووزارة 

شملت جميع المناطق في ليبيا مع التركيز على طرابلس وبنغازي وسبها، بين الحوارات 
بما في ذلك في المراكز المجتمعية  -االفتراضية وجلسات التدريب والتوعية الشخصية 

برامج التلفزيونية واإلذاعية لتعبئة فضالً عن ال -ومراكز احتجاز المهاجرين والجامعات 
 االستجابة الجماعية والفردية للقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي في ليبيا.

المجتمع نشطاء ناشطاً من   26وقد شاركت وزارة الشؤون االجتماعية في حوار افتراضي مع 
الخدمات متعددة القطاعات  المدني لالحتفال بأهداف الحملة والدعوة إلى العمل لضمان توافر

للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. وقد اُعطيت منظمات المجتمع المدني التي 
لفزيونية واإلذاعية. تقودها النساء في ليبيا زمام المبادرة في نشر رسائل التوعية على مستوى المجتمع المحلي ومن خالل المشاركة في العديد من البرامج الت

 الستهداف الفتيات الصغيرات والمراهقات برسائل توعية للقضاء على زواج األطفال.  نشط بشكل (PEER-Y)شبكة تثقيف األقران بين الشباب ركت وشا
، وهي منصة إعالمية تشرك الشباب الليبيين في العمل معاً، من خالل "هنا ليبيا"كما تم تنظيم حملة إعالمية ضخمة على وسائل التواصل االجتماعي بالشراكة مع 

متحدة في جهد جماعي لمجموعة محتوى متعدد الوسائط، في الحوار والنقاش حول القضايا التي تهمهم. وشملت الحملة مشاركة وكاالت متعددة تابعة لألمم ال
اإليدز وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحملة لالحتفال باليوم / جل ليبيا. اُدمجت رسائل توعية تتعلق بفيروس نقص المناعة البشريةألألمم المتحدة ااتصاالت 

 العالمي لإليدز واليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 

  

 جلسة توعية حول العنف  القائم على النوع االجتماعي وتمكين المرأة في مركز للمرأة، سبها  )صندوق األمم المتحدة للسكان(

جلسة للتوعية والدعم النفسي واالجتماعي في مركز احتجاز طريق  
 السكة، طرابلس  )صندوق األمم المتحدة للسكان(
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الوصول اإلنساني في ليبيا   

واجهت المنظمات اإلنسانية العاملة في ليبيا مستويات مختلفة من التحديات والقيود المفروضة على الوصول. وشهد السياق األمني تغييرات  2020في عام 
أثرت على البيئة التشغيلية ووصول المنظمات اإلنسانية إلى األشخاص المحتاجين للمساعدة. وفي حين أن وقف القتال في مما  2020بيرة في عام ك

انعدام األمن في بعض األماكن والتلوث  اراستمرفإن أكتوبر سمح بمزيد من إمكانية الوصول، / رجم إلى وقف إلطالق النار في تشرين األوليونيو الذي تُ / حزيران
 .أعاق العمليات اإلنسانية 19-بالمخاطر المتفجرة وفرض حظر التجول وتعطيل السفر والقيود المفروضة على الحركة بسبب قيود كوفيد

حوادث الوصول فور وقوعها. وتدعم / اإلنساني من اإلبالغ عن قيود العملتم إنشاء آلية اإلبالغ عن حوادث الوصول اإلنساني، مما مكّن الشركاء في  مارس،/ في آذار
مع أصحاب المصلحة  النخراطاهذه األداة نهجاً أكثر منهجية لرصد وتحليل قيود الوصول في جميع أنحاء البالد وتوفر قاعدة أدلة للدعوة ومعالجة القيود من خالل 

أغسطس. وتماشياً مع / المعنيين. وفي محاولة لتعزيز النهج الجماعي، أقر الفريق القطري للعمل اإلنساني في ليبيا استراتيجية الوصول اإلنساني في آب
اتخاذ ها في سترشد بيُ العمل القطري، تقدم توصيات واالستراتيجية، تمت إعادة إنشاء مجموعة العمل الخاصة بالوصول اإلنساني للعمل كهيئة استشارية لفريق 

 .القرارات

في  58)من جميع القيود المفروضة على الوصول التي أبلغ عنها الشركاء. ويرتبط معظمها  (في المائة 83)غلبية األوعلى مدار العام، شكلت القيود البيروقراطية 
ر  تضمنت القيود األكثر شيوعاً وت اإلنسانية إلى ليبيا. بالقيود المفروضة على حركة الموظفين واإلمدادا (المائة التي تم اإلبالغ عنها التأخيرات الكبيرة في إصدا

رحالت باإلضافة إلى تعليق  والمطارات،غير الحكومية، والصعوبات في استيراد مواد اإلغاثة عبر الموانئ الدولية تأشيرات للموظفين الدوليين التابعين للمنظمات 
في المائة من  25شكلت القيود البيروقراطية على الحركة داخل ليبيا  و. ( لمدة ثالثة أشهرUNHAS)دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية 

فضالً عن التدابير األمنية الصارمة التي فرضتها السلطات في  ،19-كوفيد  حةبجائالمتعلقة  الوقائيةويرجع ذلك في الغالب إلى التدابير  عنها،القيود الشهرية المبلغ 
في المائة  37)، مقارنة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية في المتوسط  ،(في المائة 43)المنطقة الغربية عن أعلى عدد من المعوقات في  بلغبعض أنحاء البالد. وا  

 مقارنة بالمنطقتين األخريين. الغربوعدد األنشطة في  اإلنسانيالعمل زيادة الحضور التشغيلي لشركاء  . ويعكس هذا جزئياً (في المائة على التوالي 20و

 340ني بوجود ما مجموعه اإلنساالعمل أفاد شركاء وديسمبر اتجاه تنازلي من حيث العدد اإلجمالي المبلغ عنه.  / واتبعت قيود الوصول المسجلة في كانون األول
في المائة. وعلى غرار األشهر السابقة، ظلت القيود المتعلقة بالحصول على تأشيرات لموظفي المنظمات الدولية  53الوصول، مع قيود بيروقراطية تشكل قيداً في 

عقبات كبيرة أمام العمليات اإلنسانية. وهذا يبرز الحاجة إلى  ، ال سيما لقطاع الصحة، تشكلإلى ليبيا غير الحكومية والتحديات التي تواجه استيراد اإلمدادات
يتعلق بالقيود  (في المائة 25)كان ثاني أكثر أنواع القيود المبلغ عنها  السابقة،حلول طويلة األمد ومستدامة لمعالجة هذه القيود المستمرة. على غرار األشهر 

والهجمات على البنية التحتية   اإلنسانية،البيروقراطية على تحركات الموارد اإلنسانية داخل البلد. كما تم اإلبالغ عن قيود أخرى تتعلق بالتدخل في تنفيذ األنشطة 
مخاطر المتفجرات أو الجماعات المسلحة والصعوبات المتعلقة بالبيئة المادية في المناطق  وتواجد ،(المرافق الصحية يفتم اإلبالغ عن أربع هجمات )المدنية 
 .ديسمبر/ كانون األولفي أيضاً تم اإلبالغ عنها  النائية

 

 

 

عمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ  ينسق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية االستجابة العالمية للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الناس في األزمات اإلنسانية. نحن ندعو إلى ال
من قبل الجميع وللجميع . 

 قيود الوصول  الشهرية في عام 2020  )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(


