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لمحة عامة عن خطة 
اإلستجابة اإلنسانية

إنسانية.  مساعدات  الى  بحاجة  شخص   893,000 من   39% يُشكل  وهذا  شخص،   345,000 حوالي  الى  للوصول  اإلنساني  المجتمع  سيسعى   2020 سنة  في 
حول  العامة  للنظرة  التابع  اإلنساني  االحتياج  شدة  مقياس  حسب  الشديد(  والمستوى  الكارثي  )المستوى  ضعفاً  األشد  الفئات  من  انهم  على  األشخاص  هؤالء  يُصنف 
على  المتزايد  االعتماد  وكذلك  األساسية  والخدمات  المعيشة  لمستويات  جزئي  او  كلي  لتدهور  كنتيجة  االنسانية(  االحتياجات  لشدة  )والمحدد  اإلنسانية  االحتياجات 
الليبيين  وهم  ضعفاً،  األشد  انها  على  الُمصنفة  المجموعات  اإلنسانية  االستجابة  وتستهدف  النطاق.  واسعة  ومعنوية  مادية  اضرار  الى  باإلضافة  سلبية  تكيف  آليات 
منطقة(.  22( ليبيا  مناطق  جميع  في  االزمة  من  المتأثرين  والالجئين  المهاجرين  وكذلك  المستضعفين  والعائدين  النازحين  غير  من  الصراع  من  والمتأثرين  النازحين 

بناًء على االحتياجات التي تم تقييمها، تضع االستجابة اإلنسانية ضمن أولوياتها توفير 
التدخالت المنقذة للحياة مثل الغذاء والمأوى والصحة والحماية والمياه والصرف الصحي 
والنظافة ودعم ُسبُل العيش وتحسن إمكانية الوصول الى الخدمات األساسية. ومن اجل 
الفني  والتدريب  القدرات  بناء  سيتم  المحلي،  المستوى  على  االنسانية  االستجابة  تعزيز 
وتوعية السلطات الوطنية والمحلية وشركاء العمل اإلنساني وكذلك تحسين التنسيق وتحليل 
االحتياجات المبنية على األدلة التوضيحية. وتعتبر جميع هذه االنشطة ذات أولوية عالية.

يظل مجال الحماية هو محور االستجابة اإلنسانية. ويحتوي هذا المجال على أنشطة وخدمات 
حماية خاصة متضمنة النشطة منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وحماية الطفل 
واالعمال المتعلقة بااللغام وكذلك دعم التدخالت في مجاالت بالصحة والمأوى والمواد 

المستهدفوناشخاص محتاجون التنفيذيونالمتطلبات )بالدوالر األمريكي(األشخاص  الشركاء 

11525 مليون0.3 ماليين0.9 مليون

الغذائية وغير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم. ويسعى المنهج الُمستخدم 
لالحتياجات. االستجابة  مع  بالتزامن  الحماية  مخاطر  تخفيض  الى  االنسانية  لالستجابة 

لضمان  رئيسي  مكون  السريعة  االستجابة  آلية  مثل  المتكاملة  االستجابة  وسائل  تظل   
على  المحافظة  على  الوسائل  هذه  ,وتعمل  المتعددة  القطاعات  وتكامل  توافقية  تحسين 
وتعتبر  ليبيا.  في  المتقلبة  التشغيلية  البيئة  في  للعمل  المطلوبتين  والسرعة  المرونة 
الخغرافية  المناطق  مثل  رئيسية  مواضيع  أساس  على  مبنية  المتكاملة  االستجابة  طرق 
وتتضمن  النزوح.  أماكن  و  المهاجرين  احتجاز  مراكز  مثل  المحتاجين،  األشخاص  او 
األشخاص  إتجاه  مسؤولة  إنسانية  استجابة  على  المتزايد  التركيز  اإلنسانية  االستجابة 
متعددة انسانية  جهات  بين  المشتركة  الفعل  ردود  آلية  تأسيس  خالل  من  المحتاجين 

 ليبيا، 
© منظمة اليونيسف/ليبيا
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الهدف االستراتيجي األول: ضمان إمكانية الوصول اآلمن والعادل لألشخاص إلى 
الخدمات والموارد األساسية والحرجة لتخفيف ضعفهم بالتوافق مع المعايير القانونية 

الدولية وغيرها من المعايير.

امن  على  الحفاظ  يتضمن  والذي  الهدف  هذا  تحت  339,000 شخص  استهداف  سيتم 
طريق  عن  الدولية  القانونية  المعايير  حسب  المستضعفة  المجموعات  وكرامة  وأمان 
غير  والمواد  والمأوى  المياه  وتوفير  الطوارئ  حاالت  في  للحياة  منقذ  غذاء  توفير 
أخرى. أساسية  وخدمات  الحماية  خدمات  الى  باإلضافة  النقدية  والمساعدات  الغذائية 

القطاعات  عبر  أساسية  خدمات  الى  الوصول  إمكانية  على  االنسانية  االستجابة  ستركز 
تعليمية رسمية  المناسبة، ويتضمن هذا خدمات  بالجودة  المناسب و  الوقت  المختلفة في 
وغير رسمية والرعاية الصحية، عبر حزمة المستوى األدنى من الرعاية الصحية المتكاملة 
في مستوى الرعاية الصحية األولية والثانوية ومن خالل فرق متنقلة وخدمات حماية، 
لألطفال  خاصة  مجتمعية  حماية  ومبادرات  منظم  واجتماعي  نفسي  دعم  الى  باإلضافة 
االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  من  والناجون  للخطر  المعرضين  والنساء 
الصلبة. والنفايات  المخلفات  وإدارة  الصحي  الصرف  وخدمات  النظيفة  المياه  وتوفير 

وبالنسبة لالحتياجات الناتجة عن تصعيد الصراع او الكوارث الطبيعية، وخاصة احتياجات 
السريعة  االستجابة  آلية  عبر  لها  االستجابة  سيتم  فانه  المتنقلين،  والمهاجرين  النازحين 
وتوفير المساعدات المتكاملة المتضمنة للغذاء والمواد المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة والدعم النفسي واالجتماعي الفوري والخدمات الصحية والتوعية بمخاطر األلغام.

والتعليمية  الصحية  المرافق  تأهيل  العادة  الموجه  الدعم  ايضاً  يتضمن  الهدف  هذا 
مثل  االيواء  مجال  في  وكذلك  الصحي.  والصرف  بالمياه  الخاصة  والمرافق 
مخصصة  أخرى  ومساحات  المكتملة  غير  والمباني  للنازحين  التجمع  مراكز 
أحوال  الى  الوصول  إمكانية  األشخاص  لدى  ان  من  للتأكد  الطارئ،  لاليواء 
احتياجاتهم. تلبي  التي  الخدمات  الى  اآلمن  الوصول  إمكانية  وكذلك  افضل  معيشية 

الهدف االستراتيجي الثاني: بناء قدرات السلطات المحلية والوطنية في االستجابة 
اإلنسانية ولتحسين مرونة المجتمع في التعامل مع الصدمات الحادة والتوترات 

المزمنة عبر تعزيز التنسيق وتحليل االحتياجات المبني على ادلة والجاهزية 
االستراتيجية وإدارة الكوارث.

تنمية  يتضمن  و  الهدف،  هذا  تحت  شخص   115,000 عدد  استهداف  سيتم 
خدمات  لتوفير  المجتمعية  الصحة  وعمال  الصحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  قدرات 
تربية  مجال  في  األخرى  التعليمية  والكوادر  المدرسين  وكذلك  أساسية  صحية 
الصحة  يخص  فيما  والتعليمية  الصحية  الكوادر  قدرات  بناء  وسيتضمن  األطفال. 
بخدمات  الصحية  المرافق  دعم  وسيتم  واالجتماعي.  النفسي  والدعم  النفسية 
وصيد  والمواشي  الزراعة  أنظمة  دعم  وسيتم  صحية.  فرق  وكذلك  صحية  ولوازم 
الزراعية. والمعدات  واألدوات  الزراعية  المدخالت  توفير  طريق  عن  األسماك 

وتعتبر تحسين وتعزيز قدرات السلطات المحلية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني من 
المكونات الحرجة وذلك ألنها تهتم بتحديد مخاطر واحتياجات الحماية بغرض المناصرة في 
الحماية. وهذا يتضمن الوقاية وتقليص المخاطر واالستجابة للعنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي وحاالت حماية األطفال وكذلك التوعية بمخاطر المتفجرات والتقليل من آثارها. 

ستهدف األنشطة ايضاً الى زيادة ارتباط ومشاركة األشخاص ذوي العالقة على المستوى 
المعلومات  وإدارة  التقييم  منهجيات  في  والوطنية  المحلية  السلطات  السيما  المحلي، 
وسيتم  االستجابة،  تخطيط  يتم  اساسهما  على  والذي  والتحليل  البيانات  مستوى  لتحسين 
االستجابة. على  امكانياتهم  لتعزيز  وذلك  اإلنسانية  القطاعات  شركاء  قدرات  بناء 

اإلستجابة حسب 
األهداف اإلستراتيجية

الرقم 
المستهدفونالهدف االستراتيجيالتسلسلي المستهدفوناألشخاص  األشخاص 

S01 ضمان إمكانية الوصول اآلمن والعادل لألشخاص إلى الخدمات والموارد األساسية
والحرجة لتخفيف ضعفهم بالتوافق مع المعايير القانونية الدولية وغيرها من المعايير

339 ألف

S02 تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمحلية على االستجابة، وكذلك تعزيز قدرة المجتمع
على مواجهة الصدمات الحادة والضغوطات المزمنة من خالل تعزيز التنسيق، 

وتحليل االحتياجات على أساس األدلة، و االستعداد االستراتيجي وإدارة الكوارث.

115 ألف 
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االحتياجات واالستجابة المخططة
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PEOPLE IN NEED

TARGET

المستهدفوناشخاص محتاجون ذوو إعاقةأطفالنساءالمنحنى الزمني )2015-2020(األشخاص 

%15%30%0.334 مليون0.9 مليون

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في التقرير ال تعكس بأي شكٍل من األشكال عن اي رأي لألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلٍد أو أقليٍم أو مدينٍة أو منطقٍة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بترسيم 
حدودها.
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البيانات الرئيسية لخطة االستجابة اإلنسانية

االستجابة اإلنسانية بحسب الفئات المستهدفة

االستجابة االنسانية حسب النوع اإلجتماعــي

االستجابة اإلنسانية حسب العمر

النسبةالمستهدفونالمحتاجونالفئة

%9745 ألف216 ألفالنازحون داخليًا

%6689 ألف74 ألفالعائدون

%4918 ألف278 ألفغير النازحين

%8631 ألف276 ألفالمهاجرون

%48100 ألف48 ألفالالجئون

النوع 
المستهدفونالمحتاجوناإلجتماعي

المستهدفين  نسبة 
إلى االشخاص 
اللذين بحاجة 

للمساعدات

 النسبة من 
العدد االجمالي

%15%5330 ألف177 ألففتيان

%14%4954 ألف91 ألففتيات

%37%12631 ألف412 ألفرجال

%34%11655 ألف212 ألفنساء

المستهدفونالمحتاجونالعمر

النسبة 
المئوية 

للمستهدفين

%10330 ألف268 ألفأطفال )17-0(

%23067 ألف598 ألفبالغون )59-18(

%123 ألف27 ألفكبار السن )+60(

االستجابة االنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة

المستهدفونالمحتاجونالنوع االجتماعي
المئوية  النسبة 

للمستهدفين

%5215 ألف134 ألفذوو إعاقة

المستهدفون حسب القطاع 

المتطلبات المالية حسب القطاع

القطاعية المستهدفوناالستجابة  األشخاص 

345 الفالحماية - األعمال المتعلقة باأللغام

212 الفإتصاالت الطوارئ

203 الفالصحــة

145 الفالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

139 الفالحماية - حماية الطفل

137 الفأالمن الغذائي

128 الفالحماية )العامة(

100 الفالحماية - العنف المتعلق بنوع الجنس

83 الفالتعليم

81 الفالمأوى والمواد غير الغذائية

345 الفاالجمالي

المالية المتطلبات 
المتطلبات

)بالدوالر األمريكي(

30 مليونالصحة 

15 مليوناالمن الغذائي

14 مليونالحماية )العامة(*

8 مليونالتعليم

7.5 مليونالحماية - األعمال المتعلقة باأللغام

7.5 مليونالتنسيق والخدمات المشتركة

7 مليونالمأوى والمواد غير الغذائية

6.75 مليونالحماية - العنف المتعلق بالنوع االجتماعي

6.75 مليونالحماية - حماية الطفل

6.5 مليونالخدمات اللوجستية

5 مليونالمياه والصرف الصحي والنظافة

1 مليونإتصاالت الطوارئ

115 مليوناالجمالي

*متطلبات تمويل قطاع الحماية هي عبارة عن متطلبات مكون مجموعة العمل النقدية التي تشكل جزًءا من قطاع 

الحماية العامة في عام 2020
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االتجاهات الزمنية

االستجابة اإلنسانية )2016 - 2020(
مقدرة بالمليون شخص

المتطلبات المالية )2016 - 2020(
مقدرة بالمليون دوالر أمريكي

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

االشخاص ذوي اإلحتياجات الحادة

األشخاص اللذين تم تحديدهم من ذوي اإلحتياجات الحادة
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97 ألف

86 ألف 48 ألف

66 ألف 49 ألف

345 ألف
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سياق األزمة

سبتمبر  منذ  صغير  نطاق  وفى  محلياً  كبير  حد  الى  األمن  وانعدام  الصراع  تصاعد  وظل  2011م.  عام  منذ  واالقتصادية  واألمنية  السياسية  بالتقلبات  ليبيا  تأثرت 
المسلحة  والميليشيات  المتصارعة  السياسية  لألحزاب  سمح  االستقرار   عدم  ان  اال  البالد،  على  سيطرتها  تفرض  ان  المتعاقبة  الليبية  الحكومات  وحاولت  2018م. 
ومع  االقتصاد.  وتدهور  الدولة  مؤسسات  وضعفت  الحكم،  هياكل  تهالكت  وقد  االستراتيجية.  والموارد  الرئيسية  المناطق  على  والسيطرة  السلطة  على  بالتنافس 
اإلنسانية. االحتياجات  ظهور  في  وتسبب  البالد  استقرار  زعزعة  الى  أدى  بدوره  الذي   األزمة  تأثير  تحمل   اجل  من  يكافحون  الناس  كان  عام،  كل  مرور 

 ،2019 ابريل   4 يوم  في  للسيطرة على طرابلس  الليبي هجوًما  الوطني  الجيش  وشن 
مما أدى إلى حشد القوات  المضادة التي تعمل تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني. وقد 
وانتقل  طرابلس.  من  الجنوبية  األجزاء  في  معظمه  تركز  حيث  الصراع،  فترة  طالت 
القتال بشكل متزايد إلى المناطق المأهولة بالسكان خاصة في األشهر األخيرة من عام 
مجموعات  نزوح  إلى  وأدى  المدنية  اإلصابات  من  المزيد  في  تسبب  مما  2019م، 
2020م1. يناير  حتى  منازلهم  من  شخص   149,000 حوالي  وفر  السكان.  من 

التابع لألمم  األمن  إلى مجلس  ابعاد  تقديم خطة سالم من ثالث  تم  2019م،  يوليو  في 
المتحدة تتضمن بنود للهدنة بين الطرفين ومؤتمر دولي وعملية تشاورية مملوكة لليبيين، 
في محاولة لتخفيف القتال وحل النزاع و إعادة جميع األطراف إلى العملية السياسية. و 
الدولية  قد ُعقد مؤتمر دولي في برلين في 19 يناير 2020م في ظل تزايد المشاركة 
هدنة  توطيد  إلى  يهدف  المؤتمر  وكان  اإلقليمي.  التصعيد  خطر  وتزايد  الصراع   في 
)امتازت بالهشاشة( تمت في منتصف يناير وخلق بيئة دولية مواتية لحل ليبي للصراع,

هذا وقد تتسبب إعادة تصعيد النزاع في تدهور إنساني خطير وفوري - حيث يقدر أن حوالي 
749,000 شخص في المناطق المتأثرة باالشتباكات، بما في ذلك حوالي 345,000 
شخص ما زالوا في جبهات القتال2.  وال يزال الوضع في جنوب البالد متقلبًا، بينما ظل 
الوضع األمني في المنطقة الشرقية هادئًا نسبيًا، اال انه تحدث اشتباكات بشكل متقطع، 
اغتيال. اختفاء قسري وعمليات  اختطاف وحاالت  منتظمة عن عمليات  تقارير  وهناك 

في جميع  المدنية  التحتية  والبنية  اإلسكان  في  الصراع عن أضرار جسيمة  أسفر  قد  و 
أنحاء البالد، مما أثر على أوضاع  المعيشة. وقد أدى تدمير المساكن وأضرارها، إلى 
في خيارات  نقص  إلى  داخليا،  النازحين  األشخاص  بسبب وصول  الطلب  زيادة  جانب 
المأوى المالئمة في العديد من المواقع، وما ينتج من  ذلك من زيادة في تكاليف اإليجار، 
مما أثر على أكثر من  343,000  نازح و 447,000 عائد في جميع أنحاء البالد. ال 
يزال التلوث بالمواد المتفجرة يشكل تهديًدا خطيًرا من حيث السالمة والتحرك  والوصول 
إلى الخدمات وُسبُل العيش. وأدى النزاع المسلح إلى تلوث العديد من المناطق  بالمواد 

طرابلس / ليبيا، 
© طارق ارقازز/ المفوضية السامية لشؤون الالجئيين
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بأمان  النازحين  للخطر وإعاقة عودة  الناس  الى تعرض  بدوره يؤدي  المتفجرة، والذي 
وتقييد إمكانية الوصول االنساني للعاملين في المجال اإلنساني، واعاقة اإلنعاش المبكر.

كانت ليبيا من البلدان ذات الدخل المتوسط-المرتفع، اال ان سنوات الحرب وعدم االستقرار 
االقتصادي اديا الى تدهور مستمر لالقتصاد، وقد انخفض تصنيف ليبيا 43 درجة من 67 
في 2010م إلى 110 في عام 2019م3 وففاً لمؤشر التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي لعام 2019م.  وقد سبب هذا االنخفاض في األداء الى معاناة الشعب الليبي بشكل 
رئيسي وذلك من خالل انهيار الخدمات العامة، وخاصة التعليم والصحة، وارتفاع األسعار 
من خالل خفض االعانات المخصصة للغذاء والوقود وفقدان المأوى وُسبُل العيش بسبب 
النزاعات وظهور النكسات الكبرى المؤثرة على ضمان سالمة المواطنين و سيادة القانون.

أن  حين  في  البالد  في  االقتصادي  للنمو  الرئيسيان  المصدران  والغاز  النفط  يظل   
 1.2 يبلغ   النفطي  لإلنتاج  اليومي  المتوسط  ان  أعلنت  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
قبل  ما  مستويات  من  أقل  يزال  ال  اإلنتاج  ان   اال   ،2019 عام  في  برميل  مليون 
يزال  ال  ذلك،  على  عالوة  يوميًا.  برميل  مليون   1.6 بلغت   والتي  الصراع، 
العديد  توقفت  حيث  النزاع  بسبب  االضطرابات  من   لعدد  معرض  النفط  إنتاج 
االقتصاد. على  سلبي  تأثير  له  كان  وهذا  مؤقت،  بشكل  اإلنتاج  عن  المنشآت  من 

كما سببت كالً من األزمة االقتصادية ونقص ثقة الشعب بالنظام المصرفي ونقص العمالت 
األجنبية إلى أزمة سيولة كبيرة. وقد أدت االصالحات االقتصادية، التي تمت الموافقة عليها 
في سبتمبر 2018، الى  تحسين الوصول إلى العمالت األجنبية وشهدت استقراراً في سعر 
الصرف المتداول مع األسعار الرسمية، باإلضافة إلى تقارب أكبر مع السوق الموازية4.  
وقد أدى ذلك إلى تخفيف ضغوط السيولة وتزويد الحكومة بأكثر من مليار دينار كإيرادات 
شملهم  الذين  األشخاص  من  المائة  في   40 حوالي  أفاد  ذلك،  من  الرغم  على  شهريًا. 
االستطالع  بأنهم يواجهون تحديات في الحصول على ما يكفي من النقود لتلبية احتياجاتهم5,6. 

التحديات  أدت  لألزمة.  نتيجة  ليبيا  في  كبير  بشكل  العامة  الخدمات  تدهورت  وقد 
إدارة  مثل  األساسية،  الحكومية  الوظائف  أداء  على  المركزية  الحكومة  تواجه  التي 
هياكل  تقويض  إلى  العامة،  اإلدارة  على  واإلشراف  النفقات  وإدارة  العامة  اإليرادات 
الحكم المحلي وأدت إلى تدهور كبير في تقديم الخدمات. وتم إغالق أكثر من 22 في 
بشكل  األقل  على  مدرسة   37 تدمير  وتم  العامة،  الصحية  الرعاية  مرافق  من  المائة 
كلي وتدمير 182 مدرسة بشكل جزئي. أما في المرافق المفتوحة فان هناك نقص في 
األمن،  انعدام  فإن  ذلك،  على  عالوة  والموظفين7.  والمعدات  التعليمية  والمواد  األدوية 
عن  التخلي  اما  الى  أدى  العامة،  التحتية  البنية  على  المباشرة  الهجمات  ذلك  في  بما 
وظائفها. تأدية  على  االمكانية  دون  من  لكن  بقاءها  الى  أو  العامة  الخدمات  من  العديد 

على الرغم من ذلك، الزالت  ليبيا تعتبر وجهة للمهاجرين وبلد عبور رئيسي للمهاجرين 
ولالجئين الذين يحاولون عبور البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا. في عام 2019م، 
بـ 669،000 مهاجر في  مقارنة  ليبيا،  636,000 مهاجر والجئ في  أكثر من  وجد 
المشروع  غير  القتل  لخطر  معرضين  والالجئون  المهاجرون  ويظل  2018م8.  عام 
والتعذيب واالحتجاز التعسفي والحرمان غير القانوني من الحرية واالغتصاب وغيره من 
أشكال العنف الجنسي والعبودية والعمل القسري واالبتزاز واالستغالل. ومما يثير القلق 
بشكل خاص انه يقدر  أكثر من 3,200 مهاجر متواجدين في مراكز االحتجاز، وهم 
محتجزون في اوضاع اكتظاظ شديدة وغير قادرون على الوصول  الى غذاء كافي ومياه 
اإلنسان  لحقوق  النطاق  واسعة  انتهاكات  تسجيل  تم  الصحي.  الصرف  وخدمات  نظيفة 
في هذه المراكز. من بين أكثر الفئات ضعفا، يوجد حوالي 2,000 الجئ ومهاجر في 
مراكز احتجاز في مناطق القتال ومعرضة للخطر أو كانت بالقرب من مناطق القتال.

المشاكل الحرجة ذات األولوية والتي تتعلق بالمستويات المعيشية 

المشاكل الحرجة ذات األولوية والتي تتعلق بالسالمة الجسدية والذهنية 

ذوو إعاقةأطفالنساءاشخاص مستهدفون

15%30%25634 ألف %

ذوو إعاقةأطفالنساءاشخاص مستهدفون

15%30%19234 ألف %
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األهداف, والمتطلبات المالية 
والشركاء

القطاع
الهدف

)أشخاص(
المتطلبات

عدد الشركاء)بالدوالر األمريكي(
عدد 

المشاريع

7.5107 مليون-التنسيق و الخدمات المشتركة

878 مليون83 ألفالتعليم

122 مليون212 ألفإتصاالت الطوارئ

1538 مليون137 ألفاالمن الغذائي

30917 مليون203 ألفالصحة

6.512 مليون-الخدمات اللوجستية 

141712 مليون128 ألفالحماية )العامة(

6.751210 مليون139 ألفالحماية - حماية الطفل

6.7567 مليون100 ألفالحماية - العنف المتعلق بالنوع االجتماعي

7.567 مليون345 ألفالحماية - األعمال المتعلقة باأللغام

767 مليون81 ألفالمأوى والمواد غير الغذائية

568 مليون145 ألفالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

1152585 مليون345 ألفاالجمالي*

يجب عدم جمع أعداد األشخاص المستهدفين والشركاء والمشروعات على النحو المفصل في الجدول، كون المشاريع والشركاء واألشخاص المستهدفين ليست حصرية الي فئة من هذه الفئات.
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الهوامش

المنظمة الدولية للهجرة، مصفوفة تتبع النزوح، تحديث طرابلس، 9 يناير 2020  1

2.   مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

http://hdr.undp.org/en/data ،)1998-2018( 3.   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بيانات التنمية البشرية

4.   البنك الدولي، التحديث االقتصادي لليبيا، أكتوبر 2019

تم سؤال المشاركين الذين شملهم االستطالع عما إذا كانوا يواجهون تحديات في الحصول على أموال كافية لتلبية احتياجاتهم على مدار الثالثين   5
يوًما السابقة لجمع البيانات ) 7 يوليو10- سبتمبر 2019(

6.   منظمة ريتش، تقييم االحتياجات متعددة القطاعات في ليبيا، أكتوبر 2019

7.  منظمة الصحة العالمية، تقييم الصحة، أكتوبر 2019

المنظمة الدولية للهجرة، مصفوفة تتبع النزوح، تقرير المهاجرين، اإلصدار رقم 27 )أغسطس-أكتوبر 2019(  .8
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خطــــــة االستجابة 
اإلنسانية

ليبيا
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ُطبعت هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القطري للعمل اإلنساني والشركاء.
تعرض هذه الوثيقة فهم الفريق القطري للعمل اإلنساني المشترك لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً، وتعكس تخطيطه المشترك

لالستجابة اإلنسانية.
األوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا التقرير ال تعبر عن أي رأي خاص بالفريق القطري للعمل اإلنساني والشركاء فيما يتعلق 

بالوضع
القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها أو تخومها.

www.unocha.org/libya

www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya

@OCHA_Libya


