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في طرابلس   الأمنية  واللاجئين تفضيالعمليات  اعتقالات جماعية للمهاجرين   إلى 
عندما أصدر رؤساء   2021حزيران /تصاعدت الإجراءات ضد المهاجرين واللاجئين في المناطق الحضرية على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدًءا من يونيو

لاء أو الاعتقال. وفي  أو مواجهة الإخ  سارية المفعولالمجالس البلدية في زوارة وحي الأندلس مراسيم تطالب المهاجرين واللاجئين بالتسجيل وتأمين وثائق  
ساهم  الهجمات التي تنم عن التمييز وكراهية الأجانب ضد المهاجرين واللاجئين، الذين غالًبا ما ٌيلقى اللوم عليهم على الأعمال الإجرامية،    تزايدالوقت نفسه، فإن  

 في خلق بيئة معادية للمهاجرين واللاجئين.
  5,150اسعة النطاق اتسمت بمخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة نفذتها السلطات الليبية إلى تضرر أكثر من  تشرين الأول، أدت عمليات أمنية و/أكتوبر  1في  

فقدان للأطفال. بدأت العمليات في بلدية حي الأندلس وتضمنت  عن غ الإبلاامرأة وطفل، مع تفريق العائلات و  1,000مهاجًرا ولاجًئا، بمن فيهم ما لا يقل عن 
ل وأماكن الإقامة المؤقتة التي يستخدمها المهاجرون واللاجئون، والتي أثرت بشكل خاص على أولئك الذين يعيشون في منطقة قرقارش. ُقتل  مداهمات للمناز

العملية    أثناء  الذين تم احتجازهممهاجر وأصيب عشرات آخرون مع استمرار المداهمات في أبوسليم وجنزور وسوق الجمعة. تم نقل معظم المهاجرين واللاجئين  
  10,000إلى أكثر من أصًلا  مكتظة  المرافق  الالأمنية إلى مراكز احتجاز يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المحتجزين في 

 شخص.
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ردت عليه السلطات الليبية بالقوة، حيث    والذي  تشرين الأول/أكتوبر  8أدى تدهور الأوضاع وتصاعد التوترات في مركز احتجاز المباني إلى هروب جماعي في  وقد  
از. غير أنه  النار على خمسة أشخاص وأصيب العديد بجروح. أُعيد اعتقال المهاجرين واللاجئين الذين تمكنوا من الفرار وجرى إعادتهم إلى مركز الاحتج  تأُطلق

في بلدية جنزور  شخص بالتجمع بانتظام أمام المركز المجتمعي    3,000  الى  ن والمهاجرين يصل عددها، بدأت مجموعات كبيرة من اللاجئيالمتتاليةفي الأيام 
ذلك عناصر عنيفة   الذي يديره الشركاء بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ومع تزايد الحشود أمام مركز الرعاية المجتمعي، بما في

تم تعليق الأنشطة في المركز. ورغم أن توزيع المساعدات النقدية الطارئة  وقد  وء واللاجئين الأكثر ضعًفا من الوصول إلى الخدمات،  تسببت بمنع بعض طالبي اللج
 لا يزال العديد من المهاجرين مختبئين في أعقاب العمليات الأمنية. لكن  مستمر في مواقع بديلة،  

معرضين    "ن غير شرعيينيمهاجر"وضع ومعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يؤدي إلى اعتبار اللاجئين إن غياب إطار قانوني وتشريعات ملائمة بشأن 
واللاجئين المحتجزين مصدر قلق بالغ، نظرا  لمهاجرين  لللاحتجاز لأجل غير مسمى. لا تزال القيود التي تفرضها السلطات الليبية على وصول الشركاء الإنسانيين  

ل إلى  ت حقوق الإنسان وإعاقة إيصال المساعدات المنقذة للحياة التي تمس الحاجة إليها. لا يستطيع طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون الوصو لخطورة انتهاكا
يعرضهم  الأمر الذي قد  يبيا،  تبني آليات تأقلم خطيرة أو اختيار المغادرة غير النظامية والخطيرة من ل  خدمات المساعدة والحماية، مما قد يجبر الفئات الأكثر ضعفاً 

تشرين الأول، وعلى هذا النحو استأنفت المفوضية  /رفعت الحكومة الليبية تعليق الرحلات الجوية الإنسانية في أوائل أكتوبروقد لاحًقا لخطر الاتجار بالبشر.  
استؤنف برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية  السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء اللاجئين وإعادة توطينهم من ليبيا، في حين 

 قدرة هذه الرحلات الجوية ضئيلة بالمقارنة مع مجموع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.  تعتبر  لكن،  تشرين الأول.  /أكتوبر  21للهجرة في  
بحياتهم في محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث اعترض خفر السواحل الليبي أكثر  في هذا السياق، يواصل العديد من اللاجئين والمهاجرين المخاطرة 

  2020، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا في عام  2021كانون الأول  /كانون الثاني وديسمبر/شخص بين يناير  31,000من  
 .(شخص  12,000)بأكمله  

 

 
 

 
  

ن الذين تم إنقاذهم و لمهاجرين لعائالت ا المنظمة الدولية للهجرة يقدمون الخدمات اإلنسانية األساسيةموظفو  الالجئي 

ا
ً
 المنظمة الدولية للهجرة/ طرابلس - حديث
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المتضررة من الفيضانات للأسر  الإغاثة  تقدم  للأمم المتحدة  التابعة  السريعة  الاستجابة   آلية 
التي أسفرت عن فيضانات مفاجئة في شرق ليبيا إلى تضرر مئات الأشخاص في مناطق بنغازي  /أكتوبر 29في  الأول، تسببت الأمطار الغزيرة  تشرين 

أك  إلى نزوح  تضرًرا. وقد أدت الفيضانات المفاجئة  العبيد والأبيار وأم الرزم الأكثر    150ثر من والمرج ودرنة والجبل الأخضر، وكانت بلديات جردس 
من أدت إلى حرمان المواطنين  في أضرار كبيرة  العبيد متسببة  في بلدية جردس  تاكنس  في بلدية الأبيار ومنطقة  سيدي مهيوس   عائلة في منطقة 

الصحية. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ومع ذلك احتاجت حوالي   إلى الضروريات الأساسية من مأوى وماء وغذاء والرعاية  أسرة    157الوصول 
السريعة  إل آلية الاستجابة  وهي مبادرة لتقديم المساعدة في حالات    -  (Rapid Response Mechanism)ى مساعدة إنسانية، الأمر الذي قاد إلى تعبئة 

في غضون   الكارثة    72الطوارئ  والملابس   -ساعة من وقوع  الكرامة  ومجموعات  الإغاثة  ومواد  الآمنة  الشرب  ومياه  الغذائية  المساعدة    لتقديم 
للهجرة الدولية  المنظمة  السريعة  الاستجابة  للأسر المتضررة. وتضم آلية  للسكان  ،الشتوية  المتحدة  الأغذية    ،واليونيسيف ،وصندوق الأمم  وبرنامج 

الإنسانية  ،العالمي الشؤون  تنسيق  الإنسانية    ،ومكتب  للإغاثة والمساعدات  الليبية  الليبي   ،(LibAid)والهيئة  المجتمع  قدمت (LSO)ومنظمة  . كما 
عائلات في أم الرزم في   لثماني  للإغاثة عناصر المساعدة الأساسية  الليبية  شؤون اللاجئين والهيئة  الثاني./نوفمبر 1مفوضية   تشرين 

مراجعة   في وضع  قبل الوكا  منالعمل  ما بعد  تم إجراء  السريعة  الاستجابة  لضمان أن آلية  التحسين  لتحديد مجالات  المشاركة  إذا ما أدت    لات  جيد 
الإنساني   الٌقطري  الفريق  قبل  تم تناولها من  التي  التحسين  مجالات  الطارئة.  أو  المتطورة  الإنسانية  للاحتياجات  الاستجابة  إلى  تضمنت  الحاجة 

روا المسبق للمخزونات وتقوية  السريعة.التمركز  الاستجابة  استدعاء لآلية  منذ آخر  بالنظر إلى الفاصل الزمني   بط التنسيق 
 

 
  

انتظار توزيعها على الأسر المتضررة في   الثاني  /شرق ليبيا، نوفمبرمواد الإغاثة الأساسية في  الشؤون الإنسانية -  2021تشرين   مكتب تنسيق 
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 لا يزال وضع النازحين هًشا
اغ عن أي  الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، لم يتم الإبل   (2021  أيلول/سبتمبر  –  تموز /يوليو)  38  تقرير النازحين والعائدينوفًقا ل

، عندما ٌسجل أعلى  2020حزيران  /بين يونيوو بينما استمر اتجاه عودة العائلات النازحة سابًقا إلى مناطقهم الأصلية.،  العام  هذا  حالات نزوح جماعي جديدة خلال
الأصلية.   إقامتها  أماكن لتي نزحت سابقا إلى، عاد أكثر من نصف جميع الأسر ا2021أيلول  /ألف شخص، وسبتمبر  425رقم للنازحين داخلًيا في ليبيا بأكثر من  

في الوضع الأمني.   العام شخص نازحين في ليبيا على الرغم من توقف الأعمال العدائية والتحسن  200,000وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه مشجع، لا يزال حوالي  
ولكنه يشير إلى أنه في حين أن الوضع الإنساني العام    (2021حزيران  /يونيو   -أيار  /مايو)مقارنة بجولة التقارير السابقة    في المائة  6ويمثل هذا انخفاًضا بنسبة  

 قد تحسن، لا تزال ليبيا في مرحلة ما بعد الأزمة من الانتقال والتعافي.
ألف شخص مقارنة بالأشهر السابقة. واستمرت عودة    648اًعا طفيًفا إلى نحو  ارتف   2021أيلول  /تموز وسبتمبر/ارتفع عدد العائدين الذين جرى تحديدهم بين يوليو

ضعفاً المتأثرة بالصراع  العائلات النازحة إلى مناطقهم الأصلية، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ، مما يشير إلى أن السكان النازحين المتبقين يتكونون من أكثر الأسر  
يعاني من النزوح لأكثر من عقد من الزمان. يجب معالجة العديد من العقبات، مثل الافتقار إلى الأمن أو التماسك    والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بعضها

العودة لتشجيع عودة    الاجتماعي في أماكن الإقامة الأصلية والبنية التحتية المتضررة وعدم توفر الخدمات الأساسية والمنازل المدمرة غير الصالحة للسكن عند
 من العائلات النازحة أو لتمكينهم من الوصول إلى حلول أخرى دائمة.   المزيد

كان   (في المائة من النازحين حالًيا 88)تشير البيانات التي تم جمعها حول دوافع النزوح في التقرير إلى أن النزوح الداخلي في ليبيا بالنسبة لمعظم النازحين  
لا يزال    ، إلى جانب تدهور الوضع الأمنيو.  2020و  2019في ذلك الصراع الذي تركز على غرب ليبيا خلال عامي    مرتبًطا بالتدهور السابق في الوضع الأمني، بما

 النقص المستمر في الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي يؤثران أيًضا على النزوح الداخلي. 
في المجال الإنساني العمل على تطوير استراتيجية بشأن الحلول الدائمة للنازحين داخليًا  بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، بدأ الشركاء  

منسق  /مع دعم جهود الحكومة من قبل مكتب المنسق المقيم  ،لضمان العودة الطوعية والآمنة والمستدامة لمجتمعات النازحين   "إطار الحماية  مركزية"كجزء من  
 الشؤون الإنسانية.

 

 
 

 

 

 

 

ي ليبيا
ن
وح والعودة ف ن ي للنن

وح  – الجدول الزمنن ن  مصفوفة تتبع النن

https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-idp-and-returnee-report-38-july-%E2%80%93-september-2021-arabic
https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-idp-and-returnee-report-38-july-%E2%80%93-september-2021-arabic
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 آخر المستجدات:  19-جائحة كوفيد
عن  /ديسمبر  14اعتباًرا من  الوطني لمكافحة الأمراض  الأول، أبلغ المركز  بكوفيد  379,816كانون  بما في ذلك 19-حالة إصابة تراكمية  حالة    5,576، 

 حالة نشطة.  7,157وفاة، و

في مرافق  /نوفمبر  7في   العمل  تدني الأجور وظروف  على  احتجاًجا  البلاد  على مستوى  ليبيا عن إضراب  لأطباء  النقابة العامة  أعلنت  الثاني،  تشرين 
لمكا الوطني  للمركز  وفقا  التطعيم.  برنامج  إبطاء وتيرة  إلى  المستمر  الإضراب  أدى  الطوارئ،  خدمات  استمرار  من  الرغم  على  العامة.  فحة  الصحة 

فقد تلقى حتى   الأول  /ديسمبر  14الأمراض،  من لقاح كوفيد  1,800,442كانون  الأولى  في حين تم تحصين  19-شخصا الجرعة  شخًصا   767,126، 
ب أعمارهم  أيًضا أن الأطفال الذين تتراوح  لمكافحة الأمراض  الوطني  أعلن المركز  في حين  بشكل مطرد،  معدلات التطعيم    12ين  بشكل كامل. تتزايد 

ال  17و أيًضا لتلقي  الخاصة بكوفيد/نوفمبر  16. وفي  لقاحعاًما مؤهلون  الإلكترونية  الشهادة  الحكومة  الثاني، أطلقت  مع رمز    "تحصين"  19-تشرين 
QR   تستهدف التي  التطعيم  حملة  للهجرة  الدولية  المنظمة  مع  بالشراكة  الأمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  بدأ  ذلك،  إلى  بالإضافة  السفر.    لأغراض 

وحتى   الاحتجاز.  مراكز  في  فيهم المتواجدين  بمن  واللاجئين  تلقى  /ديسمبر  11المهاجرين  الأول،  م  7,559كانون  الأولى  الجرعة  ولاجًئا  ن مهاجًرا 
 بشكل كامل. شخص  2,102اللقاح، بينما تم تحصين  

التنازلي   كوفيدبعد الاتجاه  عدد حالات  أغسطسالمؤكدة    19-في  في 2021آب  /منذ منتصف  في البلاد  الحالات والوفيات  بدأت معدلات حدوث   ،
مع تدا المجتمعية  العدوى  لانتقال  المرتفع  الإصابة  ضمن معدل  ليبيا مصنفة  تزال  لا  كاف  من قدرة الاستقرار.  ودلتا ومستوى  ألفا وبيتا  متغيرات  ول 

على المستوى الوطني. غير أن هناك تفاوتات في قدرات الاختبار في جميع أنحاء البلد، وهي محدودة في الشرق  المعملية    (90/100000)الاختبارات 
عالية بنسبة  (47/100000)والجنوب   تعتبر  الإيجابية  على الرغم من أن معدلات   في المائة على التوالي.  41المائة و  في  24، 

  
ي عام 2021  حسب الشهر  -  منظمة الصحة العالمية   وس كورونا فن ية مقابل حاالت اإلصابة المؤكدة بفن  إجمالي عدد االختبارات المخنر
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في عدد قيود الوصول الاتجاه التنازلي   يستمر 

على الوصول المبلغ عنها من خلال إطار رصد  المفروضة  في مجال وصول المساعدات الإنسانية، حيث انخفض عدد القيود  لوحظت تحسينات كبيرة 
الثاني، أٌبلغ عن  /منذ إطلاق الإطار. في نوفمبرإلى أدنى مستوى له    (AMRF)الوصول والإبلاغ   قيًدا على الوصول، وهو ما يمثل انخفاضا    113تشرين 

والسلع إلى ليبيا./قيدا أبلغ عنها في سبتمبر  127من  بتنقل الوكالات والموظفين  المتعلقة  البيروقراطية  بسبب تخفيف القيود  وذلك   أيلول، 

الدولية صعوبات في تجهيز التأشيرات لموظفيها الدوليين. ومع ذلك، بحلول  ، واجهت العديد 2021حزيران  /منذ يونيو من المنظمات غير الحكومية 
نوفمبر/نهاية أيلول على تأشيرات، وبحلول  عدة طلبات للحصول  على  تم إحراز تقدم بالموافقة  الثاني، حصل ما مجموعه  /سبتمبر،  من   83تشرين 

الإنساني   المجال  في  الدوليين  غير  العاملين  للمنظمات  التشغيلية  البصمة  تحسين  إلى  أدى  إيجابًيا وقد  تطوًرا  هذا  يعد  الليبية.  تأشيراتهم  على 
الدولية في البلاد. غير أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي أدى إلى إصدار التأشيرات وما إذا كان سيستمر قبول ومعالجة الط لبات الجديدة  الحكومية 

 في الوقت المناسب.

أو البضائع داخل ليبيا. هذا يمثل تحديً تشمل   أو الموظفين  الوكالات  تقييد حركة  بالتقرير  المشمولة  في الفترة  الأخرى  ا خاًصا العوائق البيروقراطية 
تم إنشاؤها التي  الإدارية  العمليات  غالًبا ما تكون  إلى وثائق إضافية.  السلطات  تحتاج  طرابلس، حيث  في مناطق خارج  العاملة  للسماح    للمنظمات 
الوصول يضع الجنوب   لقيود  الجغرافي  لا يزال التقسيم  في التعقيبات.  طويلة ومحدودة  أنحاء البلاد  بالعمل في جميع  الإنسانيين  خاصة  )للعاملين 

إ  (سبها ومرزق أيًضا  تفتقر  ليبيا  في جنوب  من المناطق  أن العديد  إلى  الإشارة  وتجدر  الوصول.  نسبًيا من حيث  مؤات   غير  لى الوجود  في وضع 
قائم   نحو  على  المساعدة  وتقديم  للاحتياجات  تقييمات  إجراء  على  القدرة  على  يؤثر  مما  الدولية،  الحكومية  غير  للمنظمات  الكافي  على  التشغيلي 

أنحاء المنطقة. في جميع   المبادئ 

 

  

 قيود الوصول  حسب المنطقة  –  مكتب تنسيق  الشؤون  الإنسانية



 ليبيا
الإنسانية الأول/لشهر ديسمبر النشرة  كانون   

 7 صفحة  

 

 

الأول / وبرأكت تقرير أنشطة التنسيق:   األ/ رديسمب  –تشرين   2021ول  كانون 
 

التقييم والتدريب. تنسيق الشؤون الإنسانية وبعثات   تجميع اجتماعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أبرز النقاطو  :فيما يلي 

بين أكتوبر • الأول وديسمبر/في الفترة  الأول، أنجز ما مجموعه  /تشرين  عقد   64كانون  تنسيقيا مختلفا، ومن المقرر  أخرى    ثلاثاجتماًعا  اجتماعات 
لعا الإنسانية  البرامج  بشأن دورة  الوطنية  الوحدة  تشاوريين مع حكومة  مع المنظمة  2022م  قبل نهاية العام. وشمل ذلك عقد اجتماعين  اجتماع  ؛ 

ق مع  واجتماعين  الجنوبية،  في المنطقة  المحلية  الحكومية  غير  القدرات للمنظمات  لبناء  تدريبي مشترك  بشأن إعداد برنامج  للهجرة  طاع الدولية 
الغربية والشرقية. في المنطقتين  الصحي والنظافة   المياه والصرف 

ثلاث دورات تدريبية خلال هذ • ه الفترة، بما في ذلك تدريب المدربين على المسائل الجنسانية في العمل الإنساني، الذي نظمه مكتب  أنجز ما مجموعه 
الجنس بنوع  المتعلقة  العملية  من الأدوات  متنوعة  بمجموعة  المشاركين  بهدف تزويد  للمرأة،  المتحدة  الأمم  وهيئة  الإنسانية  الشؤون  التي    تنسيق 

من الحالات  التي قد يجد فيها العاملون في المجال الإنساني أنفسهم في الميدان. كما ساهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  يمكن نقلها إلى مجموعة 
الدولي. الدولي ونظام الإخطار الإنساني   أيضا في تيسير ورشة عمل حول القانون الإنساني 

الإنساني في ليبيا نشر مكتب  /ديسمبر 6وفي  الأول، نيابة عن المجتمع  لمحة عامة على الاحتياجات  تقرير  (OCHA)تنسيق الشؤون الإنسانية  كانون 
لعام   الاثني  2022الإنسانية  الأشهر  على مدى  أجريت  التي  والتحليلات  نتائج التقييمات  الذي تضمن  الإنسانية  ،  الاحتياجات  لتقييم  الماضية  عشر 

أن   وتقدر نتائج التقرير  ووضعهم.  للسكان المتضررين  في   803,000العامة  المستمرة  الإنسانية  إلى شكل ما من أشكال المساعدة  شخص بحاجة 
عن عام    36، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة  2022عام  الإنسانية    ، وتبرز2021في المائة في عدد الأشخاص المحتاجين  الانخفاض في الاحتياجات 

في جميع أنحاء البلد. العامة في الوصول والتنقل  النطاق والتحسينات  القتالية الواسعة   الذي تحقق بنهاية الأعمال 
 

الشؤون الإنسانية الاستجابة العالمية للطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الناس في الأزمات الإنسانية. نحن  الإنساني الفعال والقائم على المبادئ من ينسق مكتب تنسيق  ندعو إلى العمل 
الجميع وللجميع  .قبل 

ي 
ين الثانن /تشر ين األول إل نوفمنر ة من أكتوبر/تشر  2021لمحة عامة عن أنشطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للفنر
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