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ليبيا   نمط   إلى  ادة  بور البحر واإلع لمحاوالت ع  متزايد 

 14,700إنقاذ أكثر من / حزيران، تم اعتراض/ يونيو 30 لحد تاريخ إنقاذ عدد متزايد من المهاجرين والالجئين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا. / يستمر اعتراض
 2020عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم وإنزالهم في عام بذلك إعادتهم إلى ليبيا، متجاوزاً وجرى مهاجر في البحر من قبل خفر السواحل الليبي 

الجئاً ومهاجراً في البحر، وهو ما يظهر زيادة بنسبة  5,350أنقذ خفر السواحل الليبي ما مجموعه / بأكمله. وبالمقارنة، خالل نفس الفترة من العام الماضي، اعترض
  1شخص؛ ولقي مئات آخرون حتفهم في البحر. 4,523وحده، تم إنزال أكثر من  حزيران/ يونيوشهر في المائة هذا العام. في  77

تفي آخرون وال ُيعرف غالبًا ما ينتهي األمر بالمهاجرين والالجئين الذين تم إنزالهم في ليبيا في ظروف مروعة حيث قد يتعرضون لسوء المعاملة واالبتزاز. يخ
م توجيههم إلى شبكات االتجار بالبشر. تسلط عمليات المغادرة المستمرة من ليبيا الضوء على الحاجة إلى آلية إنقاذ مصيرهم، مما يثير مخاوف من أن البعض ربما ت

 وسط البحر األبيض المتوسط، بأثر فوري وبامتثال كامل لمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان الدولية. مسار وإنزال يمكن التنبؤ بها على طول

 
1https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87729 

امساعد الحدودي فريق مشترك من منظمات األمم المتحدة عند معبر 
 (سالم العبيدي/اليونيسف)

 :النقاط الرئيسية
مهاجر من قبل خفر السواحل الليبي  14,700إنقاذ أكثر من / تم اعتراض •

حزيران، وهو ما يتجاوز عدد المهاجرين الذين تم / بحلول نهاية يونيو
 بأكمله. 2020إنقاذهم وإنزالهم في عام / اعتراضهم

، تزايدت حاالت 2021آذار / مارسذروتها في  19-بعد أن بلغت إصابات كوفيد •
  بشكل مطرد مع عدم وجود عالمات على التباطؤ. 19-اإلصابة بكوفيد 

 في ليبيا. 19-بالجرعة الثانية ضد كوفيد بإعطاءبعد يبدأ لم  •

بعثة مشتركة لألمم المتحدة تزور شرق ليبيا وتجتمع مع المجالس البلدية  •
 اإلنسانية االستراتيجية المحتملة.وتزور مناطق التدخالت 

الوصول في حرية قيداً على  168أبلغ الشركاء في المجال اإلنساني عن  •
حرية حزيران، وهو أدنى عدد من القيود منذ إطالق إطار مراقبة / يونيو

 .2020آذار / الوصول واإلبالغ في مارس

 جهات االتصال

 جاستن بريدي
 رئيس المكتب

org.bradyj@un 
 

 جينيفر بوزا رتكا
 اإلعالممسؤول 

org.ratka@un.bose 
 

 

  * (2021)  التمويل

ون77.1$   مليون$189.1  ملي
 تمويله تم  المطلوب

 
%40.8  

 ز التقدم المحر
 

 2021تموز /يوليو 16اعتباًرا من  *
https://fts.unocha.org/appeals/1027/summary  

 األرقام الرئيسية

 مليون0.5 مليون1.3
 مستهدفون  بحاجة للمساعدة

 ألف591 ألف224
 مهاجر والجئ في ليبيا نازح في ليبيا

 ألف351
 تم الوصول إليهم
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آذار / بلدية ليبية في مارس 100جنسية في  43مهاجراً من أكثر من  591,415مصفوفة تتبع النزوح بليبيا ما مجموعه / حددت المنظمة الدولية للهجرة

جرين في ليبيا في الزيادة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، استمر عدد المها  2لجمع البيانات لتقرير مصفوفة تتبع النزوح.  36خالل الجولة  2021نسيان / وأبريل
لمجموعة من  بشكل طفيف مقارنة بالجوالت السابقة لجمع البيانات بينما ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة. ومن المرجح أن يكون هذا االرتفاع نتيجة

، 2021نيسان / في ليبيا في منتصف أبريل 19-ضد كوفيد التطعيمالعوامل، بما في ذلك التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل منذ بداية برنامج 
. ومع ذلك، فإن بطء وتيرة التعافي من سنوات 2021آذار / وقف إطالق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس اتفاقوكذلك تحسن الوضع األمني منذ 

اد المحلي، يستمر في التأثير على المهاجرين في ليبيا أيضا. باإلضافة إلى ذلك، ونظراً من الصراع وعدم االستقرار السياسي، ومؤخرا أثر الجائحة على االقتص
اكز االحتجاز، التي تضم الرتفاع درجات الحرارة خالل موجة الحر في ليبيا والتي أدت إلى انقطاعات في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البالد فإن الوضع في مر

 ئاً، ال إنساني للغاية.مهاجراً والج 6,170أكثر من 

 

 
 

  2021-2020انقاذهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبي في / األشخاص الذين تم اعتراضهم -االتجاهات الشهرية 
 (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين)

 
  

 
2https://dtm.iom.int/reports/libya-٪E2٪80٪94-migrant-report-36-march-april-2021 
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بكوفيد   االت اإلصابة  آخذة في االرتفاع  19-ح  

حالة مؤكدة كمتوسط  6,500، عندما تم اإلبالغ عن أكثر من 2021آذار / بشكل مطرد في ليبيا بعد أن بلغ ذروته في مارس 19-المؤكدة بـكوفيدارتفع عدد حاالت اإلصابة 
، تم اإلبالغ عن زيادة (تموز/ يوليو 4) 26آيار، إال أنه بحلول نهاية األسبوع الوبائي / نيسان إلى مايو/ أسبوعي. على الرغم من أنه لوحظ انخفاض في الفترة من أبريل

في المائة، حيث أبلغت المنطقة الغربية  73.8، أظهر عدد الحاالت الجديدة زيادة بنسبة (حزيران/ يونيو 27) 25حالة مؤكدة. مقارنة باألسبوع  3,038ملحوظة ومقلقة مع 
 في المائة. 14في المائة إلى  8.3المرضى الجدد، بينما استمر معدل الحاالت اإليجابية الوطني في الزيادة من  عدد في المائة في 74عن زيادة بنسبة 

وفايزر تم استالمها من خالل مرفق كوفاكس. وقد  أسترازينيكاجرعة من لقاحي  230,190، منها 19-جرعة من لقاح كوفيد 830,190آلن، توفر في ليبيا ما مجموعه ل
من غير الليبيين. على الرغم من أن حملة  4,327شخص، من بينهم  900,000تموز، بينما تم تسجيل أكثر من / يوليو 4شخص بحلول  385,916ما مجموعه  تطعيمتم 

زيران، قدم المركز الوطني لمكافحة ح/ يونيو 21منشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا، إال أن العملية كانت بطيئة. وفي  430نيسان في / أبريل 17التطعيم بدأت رسمياً في 
لم يتم تحصين أي فمع عدم البدء في تنفيذ الجرعة الثانية بعد، واألمراض توجيها يفيد بمواصلة حملة التطعيم بالجرعة األولى فقط، من أجل إيجاد مناعة جماعية. 

، مع تأكيد 19-من الناس على تسجيل أنفسهم للتطعيم ضد فيروس كوفيد شخص بشكل كامل من قبل السلطات الصحية. ويجري تعزيز حمالت الدعوة لتشجيع المزيد
حاالت  ارتفاع. ومع 2021في المائة من السكان بحلول نهاية عام  40كأولوية عليا، بهدف الوصول إلى  التطعيممنظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى التعجيل بحملة 

 د من األشخاص للحصول على اللقاح.يتحتم تسجيل المزي  19-اإلصابة بكوفيد

ة الدولية للهجرة، أن غالبية وجدت المقابالت التي أجريت مع المهاجرين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في ليبيا من قبل مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظم
لصحية التي تعتبر مكلفة للغاية والمخاوف بشأن اإلصابة بالفيروس في المرافق الصحية يؤيدون التطعيم. ومع ذلك، فإن الخدمات ا (%86)األشخاص الذين تمت مقابلتهم 

 نتظم إلى المرافق الصحية. فضال عن االفتقار إلى الوثائق وانعدام الثقة في النظام هي األسباب الرئيسية التي تحول دون وصول المهاجرين والنازحين داخليا بشكل م

حزيران، والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي واتخاذ تدابير طرح األحمال، على تقديم الخدمات في / التي حدثت في منتصف يونيو وقد أثرت موجة الحر الشديدة
 43 تم تقديم يدالدعم المستمر الذي يقدمه قطاع الصحة لتعزيز بناء نظام سلسلة التبر ضمنالعديد من المرافق الصحية، حيث كان بعضها يعمل بقدرة محدودة أو جزئية. 

بلدية. واصلت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء آخرون في القطاع  25موقعاً للتطعيم في  40ثالجة إضافية لتخزين اللقاحات إلى 
حزيران على سبيل المثال، قامت / . ففي يونيو19-ئحة كوفيدالصحي توفير التدريب للعاملين الصحيين الوطنيين على زيادة قدراتهم على تلبية المطالب للتصدي لجا

بهدف زيادة الكفاءات في الخدمات األساسية.  19-متطوع في مجال الرعاية الصحية المجتمعية لدعم الرعاية المنزلية لمرضى كوفيد 36منظمة الصحة العالمية بتدريب 
ائحة، أجرت المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة، تدريبا لمدة ثالثة أيام على النظام اإلبالغ المتعلقة بالجقدرات ولتعزيز قدرات جمع البيانات و

ومرافق الصحة العامة في عشرة مناطق إضافية. وكجزء  19-بهدف توسيع نطاق االستخدام ليشمل مراكز العزل الخاصة بكوفيد، (DHIS-2)الوطني للمعلومات الصحية 
 ضمنعلى الوقاية من العدوى ومكافحتها  السواني، نظمت اليونيسيف تدريباً  بلديةلتدريبية التي استهدفت العاملين الصحيين في مراكز العزل والفرز في من الدورات ا

، مع االستمرار في توفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة في مستوطنات 19-بروتوكول النظافة الصحية والتدابير الوقائية من اإلصابة بفيروس كوفيد
 اليد على مؤسسات المياه والمراكز الصحية.معقمات النازحين وتوزيع 

وال  حالة نشطة. 13,213وحالة وفاة،  3,218، بما في ذلك 19-حالة مؤكدة من كوفيد 195,824تموز، أفاد المركز الوطني لمكافحة األمراض عن وجود / يوليو 4في 
 غ الحكومة عن تأكيد رسمي لمتحور دلتا.العدوى المجتمعي مع تداول متحورات ألفا وبيتا المثيرة للقلق. ومع ذلك، لم تبل انتشارتزال ليبيا مصنفة تحت بند 

 
  

 (زكريا ثليج /اليونيسف )، غريان 19-عامًا يتلقى لقاح كوفيد 47رجل يبلغ من العمر 
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 يارة مشتركة إلى شرق ليبياز
حزيران، قام ممثلون عن اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم المتحدة / يونيو 16إلى  12في الفترة من 

يارة مناطق التدخالت اإلنسانية لتنسيق الشؤون اإلنسانية بزيارة طبرق وامساعد ودرنة والبيضاء وشحات والقبة في شرق ليبيا لالجتماع مع المجالس البلدية وز
البرنامجية لوكاالت  االستراتيجية المحتملة. كان الهدف من البعثة هو تقييم االحتياجات والتحديات ذات األولوية وكذلك مراقبة العمليات الجارية والتدخالت

 األمم المتحدة. 

شكل كبير بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة، بينما تحتاج المنظمات غير الحكومية ومنظمات من بين البلديات التي تمت زيارتها، الحظ الفريق أن األنشطة تعرقلت ب
تنظيم تقييم ل تبينت أيضا الحاجة بشكل أكثر فاعلية مع السلطات والمجتمعات المحلية والمستفيدين.  للتعاملالمجتمع المدني إلى دعم استثنائي لبناء القدرات 

 كامل. شامل لالحتياجات في البلديات الشرقية، مع التركيز على المناطق األكثر ضعفاً والنائية داخل كل بلدية، لفهم مدى الدعم المطلوب بشكل 

أفادت البلديات بأنها عانت حيث لة حرجة في البلديات التي تمت زيارتها، حيث يوجد نقص في األدوية واللقاحات الروتينية. ال يزال الوضع الصحي يمثل مشك
الحاجة إلى التدريب الصحي وإعادة تأهيل ال تزال من نقص حاد في اللقاحات الروتينية مما جعل البالد عرضة لخطر تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها. 

مطلوبة. كما تم تسليط الضوء على خدمات المياه والصرف الصحي والصحة كأولوية ألن إمدادات مرافق الصحية والخدمات الصحية لألمهات والمواليد واألطفال ال
لحاجة إلى اللوازم المدرسية األساسية المياه كانت شحيحة بسبب تلف محطات المياه واآلبار الجافة التي ال تلبي احتياجات السكان. كما أحيط الفريق علما با

 والبنية التحتية المدرسية المتضررة والتي ُطلب دعم إعادة تأهيل إضافي لها. 

بة أبدت البلديات اهتماماً بتولي دور أكبر في إدارة الهجرة، بما في ذلك بالنسوشكلت المناطق الحدودية الليبية الشاسعة مع مصر تحديات لعمليات مراقبة الحدود. 
قدر كبير من التدريب  لغالبية المهاجرين القادمين من مصر وتشاد والسودان. ومع ذلك، فإن القدرات الداخلية الحالية محدودة إلى حد ما وستكون هناك حاجة إلى

 وبناء القدرات. 

 

 

 

  

 (أوتشا)اجتماع بعثة األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت مع عميد بلدية طبرق بشرق ليبيا 
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 إيجابي  اتجاه التطور بالوصول اإلنساني يواصل  
هذا هو أقل . (AMRF)الوصول من خالل إطار رصد الوصول واإلبالغ حرية قيداً على  168أبلغ الشركاء في المجال اإلنساني عن  ،حزيران/ يونيوفي 

آيار / مقارنة بشهر مايو في المائة 9، وهو يمثل انخفاض بنسبة 2020الوصول المبلغ عنها لشهر واحد منذ إطالق اإلطار في مارس حرية عدد من قيود 
2021. 

حرية معوقات شكلت القيود البيروقراطية المفروضة على حركة العاملين في المجال اإلنساني وإمدادات اإلغاثة إلى ليبيا وداخلها الغالبية العظمى من 
رات لموظفي المنظمات التأخيرات الكبيرة في إصدار التأشي هي تثير قلق الشركاء اإلنسانيين ال تزال . من أكثر القضايا التي(%67)الوصول المبلغ عنها 

تجديد تصاريح العمل للمنظمات اإلنسانية. هناك حاجة إلى دعم السلطات الليبية على سن إجراءات / الدولية غير الحكومية الدولية والتأخير في إصدار
 واضحة ومتسقة إلصدار التأشيرات وتسجيل المنظمات اإلنسانية.

ل اإلنساني على العمل اإلنساني كما يتضح من التفاوتات في مستويات االستجابة عبر مناطق جغرافية أثر الوجود التشغيلي المحدود للشركاء في المجا
 من القيود كانت مرتبطة بنقص الوجود التشغيلي من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية. في المائة 17مختلفة، بحيث أن 

ا، نظم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ثالث جلسات نقاش جماعية مركزة الوصول عبر البلديات المختلفة في ليبيحرية لقياس مدى شدة قيود 
بمشاركة موظفين إنسانيين من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات  (واحدة لكل منطقة؛ الجنوب والغرب والشرق)

أما العالية. لخطورة ل الحد األقصىسرت هي البلدية الوحيدة التي تجاوزت بلدية، كانت  100غير الحكومية المحلية. أظهرت النتائج أنه من بين 
أبو سليم، عين زارة، العزيزية، الماية، الكفرة، الزهراء، الزاوية، )وهي لديها درجات شدة مجتمعة متوسطة  كان بلدية  12 هنالكة البلديات بالنسبة لبقي

 لديها درجات شدة مجتمعة منخفضة. (بلدية 87)في حين أن غالبية البلديات  (الغرب، الهراوة، خليج السدرة، سواني بن آدمدرنة، الزاوية 

 يجبو لوصول، فإن الدعم من السلطات المحلية والوطنية أمر بالغ األهمية إلزالة القيود البيروقراطية العالقة. حرية امن أجل معالجة القضايا المتعلقة ب
ي على الفاعلين اإلنسانيين أيضاً توسيع بصمتهم التشغيلية والسماح بتوسيع نطاق البرامج اإلنسانية من خالل تمكين منظمات المجتمع المدن أيضا

 لمناطق التي يصعب الوصول إليها وفقاً ألطر المساءلة ومبادئ الشراكة.الوطنية، ال سيما في ا
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الفعال والقائم على المبادئ من عمل اإلنساني ينسق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية االستجابة العالمية للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الناس في األزمات اإلنسانية. نحن ندعو إلى ال
 .قبل الجميع وللجميع

 (أوتشا) المجتمعة الوصول شدةدرجات 
 


