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 حول عودة النازحين النقاشاتتتواصل 

يمثل مؤتمر برلين الثاني المزمع عقده في  .حول إمكانية عودة النازحين داخليًا حيث ظلت الحالة األمنية مستقرة إلى حد كبير النقاشاتمايو، استمرت /في أيار
واالستقرار، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان استئناف يونيو فرصة للمجتمع الدولي ليؤكد من جديد دعمه لليبيا تنعم بالسالم  /حزيران 23

 الخدمات الجيدة، بما في ذلك الخدمات الصحية والكهرباء والمياه وإعادة بناء المنازل التي تضررت ودمرت بسبب النزاع.

ع تجريبي لمؤشرات مشرو، كجزء من 2021فبراير /يناير وشباط/أبرزت مقابالت المخبرين الرئيسيين التي أجرتها مصفوفة تتبع النزوح في ليبيا في كانون الثاني
وتم  .م األصلية، منطقة تاورغاء باعتبارها المنطقة األكثر احتياجًا للتدخالت لدعم الحلول الدائمة التي تستجيب الحتياجات العائدين طوعا إلى مناطقهالعودة

للمخبرين الرئيسيين، فإن أقل من  ووفقاً  صحية.تحديد تحديات جسيمة في الوصول إلى فرص كسب العيش والخدمات العامة األساسية، مثل مرافق الرعاية ال
 ولم تكن هناك شركات كبيرة في المدينة. فقط تعملفي المائة من األعمال التجارية الصغيرة  25

سيين، أعرب السكان عن عالوة على ذلك، ورد أن الشعور بانعدام األمان كان يؤثر على األنشطة اليومية. واستنادا إلى المقابالت التي أجريت مع المخبرين الرئي
ضت ألضرار جسيمة. قلقهم بشأن وجود أو تهديد الذخائر غير المنفجرة والتوترات االجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف المنازل قد دمرت أو تعر

في المائة قد نزحوا أكثر من  67هم االستطالع، كان شخصًا شمل 690وأفاد المخبرون الرئيسيين أيضا بأن العديد من أسر تاورغاء قد رفضت العودة. ومن بين 
 .2011في المائة نازحين منذ عام  95مرة وكان 

مجموعة عمل نكسس تزور سبها في أيار/مايو 2021 )يوكينوري هيبي / 
 برنامج األغذية العالمي(

 :النقاط الرئيسية
يسلط تقرير مصفوفة تتبع النزوح الضوء على التحديات الجسيمة، بما في ذلك  •

الوصول إلى سبل العيش والخدمات األساسية لألسر النازحة العائدة إلى 
 ديارها.

الوطنية في شهر  19-في المائة في اختبارات كوفيد 23نخفاض بنسبة االأدى  •
 المبلغ عنها بشكل عام.  19-مايو إلى عدد أقل من حاالت كوفيد/أيار

يبدأ بعد ولم  .19-شخص في ليبيا ضد كوفيد 351,400تم تطعيم أكثر من  •
 تطعيم مجتمعات المهاجرين والالجئين.

مناقشة التدخالت اإلنسانية واإلنمائية مجموعة عمل نكسس تزور بلدية سبها ل •
 االستراتيجية.

مليون دوالر أمريكي  189تطالب خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا بتوفير  •
في المائة من متطلبات الخطة ال تزال غير  79 -شخص  451,000لدعم 

 مستوفاة.
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عائلة نازحة من تاورغاء تقيم في األكاديمية البحرية في جنزور، وهي مستوطنة مؤقتة للنازحين داخليًا،  535، صدرت أوامر لنحو 2021أيار /مايو 20وبحلول 
حين عادت بعض العائالت إلى تاورغاء، انتقلت عائالت أخرى إلى طرابلس للسكن مع أقاربهم أو في مساكن مستأجرة. وكان لدى بعض األسر بمغادرة المبنى. وفي 

بع نساني بتتالعائدة مستوى عال من الضعف حيث كان بعض أفرادها بحاجة إلى رعاية طبية خاصة أو كبار سن محدودي الحركة. يقوم الشركاء في المجال اإل
 الحلول الدائمة.العائالت وتقييم احتياجاتهم في تاورغاء وفي مواقع أخرى، بينما يتعاونون بشكل وثيق مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بشأن 

ياق، أصدر رئيس وقد تحسن الوصول إلى الماء والكهرباء بشكل عام مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، ال تزال بعض البلديات تواجه صعوبات. وفي هذا الس
ة إلى نقص مياه اآلبار الجوفية. وفي بلدية الرياينة وأعضاء المجلس البلدي بيانًا يطلبون فيه المساعدة من الجفاف في البلدية التي تقع في الجبل الغربي باإلضاف

فتقر أيار، احتج سكان حي المجاهد في مدينة هون ببلدية الجفرة على تدهور خدمات المياه، بعد أن ظلوا دون إمدادات مياه ألكثر من شهرين. وت/نهاية شهر مايو
لكل حمولة  (اً أمريكي اً دوالر 24) اً دينار 120قل المياه بالشاحنات التي تكلف أسرة في الحي إلى المياه الجارية، وتعتمد األسر بشكل رئيسي على ن 1,000أكثر من 

مايو، تعرضت ثالث محطات كهرباء في سرت ومحطة كهرباء في سبها للنهب والتخريب على /شاحنة. ال تزال البنية التحتية للكهرباء عرضة للهجمات. ففي أيار
 الكهربائية. أيدي مهاجمين مجهولين، مما شكل تهديدا للشبكة

 

 
 

وطأهم   لـ احتياجات او  شر
ً

 ناز  690لعودة وفقا
ً

وح استبيانهمتم  حا ز  المنظمة الدولية للهجرة(-)مصفوفة تتبع النز
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 مايو/طوال شهر أيار 19-استمرار االتجاه التنازلي الختبارات كوفيد
حالة وفاة  3,166، بما في ذلك 19-حالة مؤكدة من حاالت اإلصابة بكوفيد 189,555يونيو، أبلغ المركز الوطني لمكافحة األمراض عن /حزيران 14حتى 

جميع المناطق، حيث مايو في  /في المائة في االختبارات الوطنية الشاملة في أيار 23أبريل، حدث انخفاض بنسبة /حالة نشطة. وبالمقارنة مع نيسان 11,163و
نحو انخفاض . وهناك اتجاه (في المائة 13زيادة بنسبة )وفي الشرق  (في المائة 24انخفاض بنسبة )وفي الغرب  (في المائة 52انخفاض بنسبة )كانت في الجنوب 

مايو كما /استمر طوال شهر أيار الذير وتعاريف الحاالت، أبريل بسبب نقص مجموعات االختبار، وعدم االلتزام ببروتوكوالت االختبا/الختبارات المعملية منذ نيسانا
وهو  -أبريل /في المائة مقارنة بشهر نيسان 51بنسبة  العيد. في المقابل يظهر العدد اإلجمالي للحاالت الجديدة المبلغ عنها انخفاضاً عطلة متوقع خالل رمضان و هو

إلى تفضيل المرضى عدم الخضوع للفحص خالل إجازة العيد باإلضافة إلى  . ويرجع ذلك جزئياً 2021مارس /في عدد الحاالت المبلغ عنها منذ آذار تنازلياتجاه 
 ساعات عمل أقل وانخفاض عدد المسافرين.

 100,000لكل  1.4انخفض معدل الوفيات الشهري إلى وأبريل. /في المائة مقارنة بشهر نيسان 72بنسبة  (98)فيات الجديدة مايو، انخفض عدد الو/وفي أيار
لوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وعدم وجود مؤشرات إلدارة الحاالت، من غير المعروف ما إذا كان هذا االنخفاض يعزى لحالة. وفي غياب بيانات خاصة بالسن 

، مع "انتقال العدوى المجتمعية"وفيات أقل أو تحسن العالج في مراكز العزل. وظلت ليبيا مصنفة تحت  من ثمنخفاض العدوى في األشخاص األصغر سنًا وإلى ا
 .(1.351B.و 1.1.7B.) 19-من اكتشاف متحورين من كوفيدتثبت ال

المنطقة الجنوبية وثم المنطقة الغربية، مما  ايوجد اآلن في المنطقة الشرقية، تليهانتقال للعدوى فأعلى ، (انظر الرسم البياني)واستنادا إلى أرقام اإلبالغ الشهرية 
بارات الشهرية التي أجريت في ليبيا هو ، عندما كان أعلى عدد من االخت2021مارس /يدل على الحاجة إلى الحفاظ على مستويات االختبار السابقة في آذار

 .اختبار، وبعد ذلك اتبعت األرقام اتجاها تنازلياً  135,571

. وبلغ العدد اإلجمالي 19-ضد كوفيد أشخاص 351,408ما مجموعه  تحصينحزيران، تم /يونيو 14بعد عطلة العيد، وحتى  19-استمر التطعيم ضد كوفيد
 250,000سترازينيكا من مرفق كوڤاكس، و القاح من نوع  175,200لقاح، منها  575,200التي وصلت إلى ليبيا،  19-للجرعات المتراكمة من لقاحات كوفيد

 (إدارة الصيدلة)لقاحات على موافقة السلطات التنظيمية الوطنية الليبية  ستلقاح من نوع سينوڤاك. وقد حصلت  150,000ڤي، و -لقاح من نوع سبوتنك
ارتفع المعدل اليومي للجرعات المعطاة وقد ڤي وسينوڤاك. -لالستخدام في حاالت الطوارئ، وهي فايزر وجونسون آند جونسون واسترازينيكا وموديرنا وسبوتنيك

 جرعة في اليوم.  05,00بشكل مطرد منذ بداية الحملة لتصل إلى متوسط 

لغير المواطنين، بما في ذلك  19-ضد كوفيد لتطعيمل، ولكن تم إطالق التسجيل اإللكتروني 19-مجتمع المهاجرين والالجئين ضد كوفيد متطعيلم يبدأ بعد 
في  19-تهدفين بالتطعيم ضد كوفيداآلن. ويقدر إجمالي عدد المهاجرين المس إلىشخص  2,700مجتمعات المهاجرين والالجئين، حيث تم تسجيل أكثر من 

 .اً شخص 61,913 ـالمرحلة األولى ب

نيسان. وتراوحت معظم األعراض المبلغ عنها بين /أبريل 10منذ إطالق الحملة في  أخذ اللقاحعقب  (AEFI)خطيرة تهدد الحياة  آثار جانبيةولم يتم اإلبالغ عن أي 
اتصال من خالل خط عن اآلثار الجانبية  . ويتم اإلبالغأيام 3-2التعب العام والصداع والحمى ذات الدرجة المتدنية واأللم في موقع الحقن، التي تبددت في غضون 

 يق في الحاالت من خالل أطباء مدربين.، في حين يجري التحق(195)مخصص  مباشر

 
 (في ليبيا 19-كوفيد لمراقبة النشرة الشهرية) التي تم إجراؤها مقابل الحاالت اإليجابية المؤكدة شهريا   19-كوفيداختبارات عدد 
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 مجموعة عمل نكسس تزور سبها
ممثلو البلدان المانحة ووكاالت األمم المتحدة والشركاء في المجاالت اإلنسانية واإلنمائية  نسق للمرة األولى منذ ما يقرب من ثالث سنواتومايو، /أيار 26في 

سبها، جنوب ليبيا، لالجتماع مع المجلس البلدي للمدينة ومناقشة التدخالت االستراتيجية اإلنسانية إلى مدينة يارة زعبر مجموعة عمل نكسس  1وشركاء بناء السالم
 واإلنمائية.

وعة عمل نكسس هذه المهمة كخطوة أولى على طريق التبادالت المنتظمة والتعاون الوثيق مع البلدية. وفي انتظار الحصول على الموافقات اتخذت مجم
ة. لالحتياجات ذات األولوي اً النهائية، تهدف عدة وكاالت إغاثة إلى دعم وضع وتنفيذ خطة عمل للمساعدة في وضع استجابات جماعية وحلول مملوكة محلي

 وسيتحقق ذلك من خالل تعزيز قدرات أصحاب النفوذ المحليين على تعزيز مبادئ األمن البشري.

، التي (UNHAS)تقوم الخدمة الجوية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة التعاون الوثيق في المستقبل، وضمان ومن أجل تشجيع وتيسير االجتماعات المقبلة 
ومن شأن ذلك أن يسمح لمجتمع المساعدة اإلنسانية واإلنمائية وبناء السالم لجوية إلى سبها.  رحالتتنظيم باستكشاف خيار يديرها برنامج األغذية العالمي، 

 .المحتاجة بزيادة مشاركته مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في سبها لتقديم المساعدة الالزمة للمجتمعات المحلية

ود التشغيلي من أجل أبلغت بلدية سبها مجموعة العمل بأنها تخطط إلقامة أماكن إقامة لوكاالت اإلغاثة الزائرة. وسيمكن ذلك من زيادة تواتر الزيارات والوج
 زيادة تعزيز العالقة ودعم التبادل الشفاف لضمان تنفيذ األنشطة المشتركة في المستقبل. 

 سبها لدى الحكومة المركزية.في نهج نكسس  لمناصرةكسس تخطط مجموعة عمل نو

 

 

 

  
                                            

، ووكاالت األمم المتحدة (إيكو، ألمانيا، سويسرا –االتحاد األوروبي، مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية )كان من بين المشاركين مجتمع المانحين  1
وق األمم المتحدة للسكان، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، اليونيسيف، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المنظمة الدولية للهجرة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صند)

، وشركاء في (لمي، منظمة الصحة العالميةمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، هيئة األمم المتحدة للمرأة، برنامج األغذية العا
 (GVC-WeWorld، المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، معهد الواليات المتحدة للسالم، Helpcode)سانية والتنمية وبناء السالم مجاالت المساعدة اإلن

 (برنامج األغذية العالمي/يوكينوري هيبي)البلدي سبها مجلس في زيارة للأعضاء مجموعة عمل نكسس 
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 ة فقطعلى بعد مكالمالذي دعم ال: 1404

مليون شخص في حاجة إلى مساعدة  1.3والعنف المستمر، مما ترك ما يقدر بنحو ضد النزاع المسلح تكافح ليبيا  ظلت، 2011منذ سقوط الحكومة في عام 
في المائة من  97الحتياجات االتصاالت. كشفت النتائج أنه في حين أن  تقييماً  (ETS)، قاد قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ 2019إنسانية. في عام 

 في المائة ليس لديهم معلومات كافية حول المساعدة اإلنسانية. 54المستجيبين لديهم إمكانية الوصول إلى هواتف، فإن 

مكن ي   مستوى البالدمجاني على  اتصال مباشرآلية مشتركة لتلقي المعلومات في شكل خط  ، وهي"تواصل"الحًقا  قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ وأنشأ
يصال اإلحاالت إلى المنظمات اإلنسانية األكثر مالءمة إومالحظاتهم؛  تقديماعدة اإلنسانية؛ برامج المس حولللسكان المتضررين االتصال به للحصول على معلومات 

 تلبية تلك االحتياجات.بكفاءة أكبر لالعاملين في المجال اإلنساني على العمل  )CFM(المشتركة تساعد آلية ردود الفعل في المقابل، للتعامل مع مشاكلهم. 

 على وجه التحديد إلى مساعدة النساء واألطفال والنازحين داخلياً  اآلليةومن خالل الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تهدف هذه 
قطاع االتصاالت في الذي يديره  ، أصبح لدى مركز االتصال19-. منذ تفشي وباء فيروس كوفيدرقمياً والعائدين والمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء واألميين 

بناء على طلب المركز الوطني لمكافحة األمراض التابع لوزارة الصحة  19-خدمة مزدوجة الغرض، حيث يعمل كقناة معلومات وطنية خاصة بكوفيد ارئحاالت الطو
إرشادات المركز  استنادًا إلىالمعلومات ورفع مستوى الوعي حول الفيروس ومراجعة األعراض  بتقديميقوم المشغلون المدربون واألطباء المتطوعون والليبية. 

 الوطني لمكافحة األمراض وإحالة الحاالت المحتملة إلى المركز الوطني لمكافحة األمراض. 

حالة مسجلة.  15,000مكالمة بأكثر من  29,000، تم الرد على أكثر من 2021مايو /أيار 31وحتى  2020فبراير /اطشب المشتركة فيآلية ردود الفعل ومنذ إنشاء 
يستفسرون عن  (في المائة 82)حالة. وكان معظم الذين تم اتصلوا من الالجئين  5,000تسجيل ما يقرب من  معمكالمة  10,000وفي هذا العام تم تلقي أكثر من 

 . (في المائة 92)انية المساعدة اإلنس

 آلية ردود الفعل المشتركة بين الوكاالت منسقةيوش، ا-هي أداة مساءلة رئيسية لالستجابة اإلنسانية في ليبيا. وتقول أريونتويا تيسندآلية ردود الفعل المشتركة "
يمكن للمجتمعات المتضررة من ". وأضافت "أمام الناس الذين نخدمهمإن هذا يساعد على مساءلة مقدمي الخدمات اإلنسانية ": (برنامج األغذية العالمي في ليبيا)

ال يقدم المركز معلومات عن واألزمات أن تتصل بمخاوفها وشكاواها وردودها، ويمكنها أن تشعر باألمان وهي تعلم أن المعلومات الخاصة بها تبقى سرية تماما. 
 ."في ليبيا 19-ي االستجابة لكوفيدالمساعدات اإلنسانية فحسب، بل يلعب أيضا دورا حيويا ف

 
 

  
 (برنامج األغذية العالمي) اتصال في ليبيا يردون على مكالمات االستشارة والمساعدةمشغلو مركز 



 ليبيا
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 6 صفحة 

 

 

المنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يقودان تدريب التنسيق اإلنساني والحماية في شرق 
 ليبيا

ة اإلنسانية المحلية في نظمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ليبيا سلسلة من الدورات التدريبية التفاعلية للجهات الفاعل
من مكاتب الشؤون  مشاركاً  89، تلقى 2021 ويوني/أبريل وحزيران/اإلنسانية. في الفترة ما بين نيسان السياقاتشرق ليبيا لدعم استجابة حماية فعالة في 

على المبادئ اإلنسانية والنهج القائمة على الحقوق وآليات التنسيق وتتبع حاالت النزوح  االجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس البلدية تدريباً 
 فال المعرضين للخطر. والتعرف عليها وحماية الفئات المستضعفة بما في ذلك ضحايا االتجار واألط

كان التدريب مفيدا للغاية في تطوير خبراتنا وتعريفنا بالقوانين والسياسات الدولية في المجال " اجدابياوقال صالح موسى رئيس مكتب الشؤون االجتماعية في 
المنطقة الجنوبية، وسوف تدعم المهارات التي تعلمناها جهودنا تستضيف حاليًا آالف العائالت النازحة من تاورغاء وترهونة و اجدابيامدينة ". وأضاف أن "اإلنساني
 . "اإلنسانية.

عزز التدريب معرفتنا بكيفية التعامل مع "، في المدينة قالت حميدة الترهوني، عضو منظمة غير حكومية محلية في بنغازي مكرسة لمساعدة النازحينكما 
من التدريب وتقديم مساعدة  سوياً ا ستشارك هذه المعرفة الجديدة مع زمالئها حتى يتمكنوا من االستفادة . تقول حميدة إنه"األشخاص المستضعفين، مثل األطفال

 .أفضل معاً 

لتدخالت لمساعدة األشخاص ا وتنسيق التحديد السريعكيفية االستجابة بفعالية لحاالت الطوارئ من خالل ضمان بشأن  تنمية معارفهمتمكن المشاركون من 
 . كما ساعدت الدورات التدريبية في تحديد الثغرات في قدرة االستجابة الحالية حتى تتمكن وكاالت األمم المتحدة من تقديم دعم مخصص حسبالمستضعفين

 الحاجة. 

من تقديم دعم أفضل  فرق االستجابة األوليةتمكن تخالل هذا التدريب، سمن "قال عبد الرحمن عبد اهلل، رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بليبيا في بنغازي: و
 ."لمجتمعاتهم في أوقات الطوارئ عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانية وخدمات الحماية

 .للمنطقة الجنوبية واحدة قيد التنفيذ حالياً  وهناكويجري التخطيط لمبادرات مماثلة لبناء القدرات في مناطق أخرى من ليبيا، 

  
 

 

  

 تدريب التنسيق اإلنساني والحماية في شرق ليبيا )سادوس الجهمي /المنظمة الدولية للهجرة(
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 اتجاها  إيجابيا  يظهر وصول اإلنساني ال
في المائة في  82بنسبة  . ويمثل هذا انخفاضاً (AMRF)من خالل إطار رصد الوصول واإلبالغ قيدًا على الوصول  185عن أبلغ شركاء العمل اإلنساني  مايو،/في أيار

. 2020مارس /آذار ر الرصد فيإطا، وهو الشهر الذي شهد أعلى عدد من قيود الوصول منذ إطالق 2020مايو /غ عنها مقارنة بأيارالشهرية المبل  الوصول عدد قيود 
لتحسن النسبي في الوضع األمني بعد ل لوصول جزئياً اتحديات لالمستمر  التنازلي االتجاه، يعزى هذا (HAWG) اإلنسانيالوصول مجموعة عمل نب جهود إلى جا
 . 19-وقيود أقل صرامة على الحركة المرتبطة بكوفيد 2020تشرين األول /وقف إطالق النار بين أطراف النزاع في أكتوبر اتفاقتوقيع 

في المائة منها مرتبط بالقيود  41قيود الوصول التي أبلغ عنها الشركاء. وكان  (في المائة 57)، ظلت القيود البيروقراطية تشكل أغلبية 2021مايو /وفي أيار
التي تم اإلبالغ عنها التأخيرات الكبيرة في إصدار  فروضة على حركة العاملين في المجال اإلنساني ونقل اإلمدادات إلى ليبيا. تضمنت القيود األكثر شيوعاً الم

ل للمنظمات اإلنسانية. عالوة على ذلك، تجديد تصاريح العم/تأشيرات للموظفين الدوليين التابعين للمنظمات غير الحكومية الدولية باإلضافة إلى التأخير في إصدار
في المائة من جميع القيود المبلغ عنها، حيث استمرت اإلجراءات األمنية غير المتسقة  16شكلت القيود البيروقراطية المفروضة على التحركات داخل ليبيا 

 مليات اإلنسانية. في إعاقة الع ،والصارمة، باإلضافة إلى استمرار إغالق الطريق الساحلي بالقرب من سرت

في المائة  17 ومع تسجيلهافي المائة من جميع القيود المبلغ عنها على التوالي.  27وفي المائة  41بما نسبته  وكانت قطاعات الصحة والحماية أكثر القطاعات تأثراً 
الشهر الرابع على التوالي. شكلت أنشطة المنظمات اإلنسانية التي تعمل لوصول المبلغ عنها، واجهت المناطق الشرقية أقل عدد من القيود في امن جميع التحديات 

مس جميع  (في المائة 57)في المائة من قيود الوصول، بينما واجه الغرب أكبر تأثير  26في الجنوب  من تحديات الوصول. وشكلت طرابلس وحدها أكثر من خ 
 القيود المبلغ عنها.

` 
 

 

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

 قيود الحركة المرتبطة بكوفيد-19 منذ مارس/آذار 2020 )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(


