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مقدمة منسقة الشؤون اإلنسانية

مقدمة

منسقة الشؤون اإلنسانية
ال تزال ليبيا تعاني من آثار األزمة السياسية الممتدة ،األمر الذي يؤدي إلى اندالع أعمال العنف ،والنزوح ،وتدهور األوضاع المعيشية للسكان بشكل عام .وقد انخفض
توافر المواد الغذائية ،والوقود ،والمياه والصرف الصحي ،والكهرباء ،واإلمدادات الطبية ،كما انخفضت القدرة على تحمل تكاليفها .ويستمر كذلك تراجع الرعاية
الصحية والخدمات العامة ،مما أدى إلى تفاقم الوضع اإلنساني خالل العام الماضي .ويزيد من تعقيد هذا األمر الوضع اليائس لكثير من المهاجرين والمحتاجين إلى
الحماية الدولية مثل الالجئين وطالبي اللجوء .وباإلضافة إلى ذلك ،فهناك قضايا خطيرة تتعلق بالحماية ترتبط بالنزاع القائم وانعدام األمن ،بما في ذلك وجود الذخائر
.غير المنفجرة ،واأللغام ،والعنف القائم على النوع االجتماعي
وتستند خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018إلى المشاورات الواسعة واألدلة المحسَّنة وتحليل التقييمات .خالل مرحلة التقييم والتحليل ،أدركنا أهمية االنخراط مع
الجهات الفاعلة التي تعمل في ليبيا في مجال التنمية واالستقرار حيث إن تدخالتهم تتصل بشكل مباشر بعملنا اإلنساني ،وغالبًا ما يقدمون حلوالً مستدامة طويلة
األجل تقلل من االحتياجات اإلنسانية وتحد من مواطن الضعف مع مرور الزمن .وقد تم إعداد خطة االستجابة اإلنسانية من خالل التعاون الوثيق مع السلطات الليبية
والجهات المعنية .وفي نوفمبر/تشرين الثاني ،انضم إلينا  160مشارك من جميع أنحاء ليبيا لحضور ورشة عمل لمناقشة احتياجات الليبيين وطرق المضي قد ًما وتحقيق
االستجابة الجماعية لألولويات المحددة .ويعكس ذلك التزام الليبيين والمجتمع اإلنساني بتحقيق استجابة إنسانية منسقة وقائمة على المبادئ ومراعية لجوانب النزاع
.وأكثر فعالية في ليبيا
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وقد حافظ المجتمع اإلنساني على موضوع الحماية في قلب خطة االستجابة اإلنسانية في عام  ،2018إلى جانب التدخالت اإلنسانية الحرجة المنقذة لألرواح .وترتكز
استراتيجيتنا لالستجابة في العام المقبل على ثالثة محاور رئيسية )1( :االستجابة السريعة للمساعدات الطارئة والمنقذة لألرواح )2( ،المساعدة متعددة القطاعات التي
.تستهدف األشخاص واألسر األكثر ضعفًا )3( ،استعادة الوظائف األساسية وإتاحة الوصول إلى الخدمات
وتقدر خطة هذا العام بمبلغ  313مليون دوالر لالستجابة اإلنسانية والحماية وتستهدف  1.1مليون شخص من المحتاجين في جميع أنحاء ليبيا .ويمثل ذلك زيادة على
متطلبات التمويل اإلنساني في العام الماضي ،ويرجع هذا األمر إلى زيادة عدد الشركاء ،فضالً عن التدخالت الجديدة في مجال االستجابة مثل اإلجراءات اإلنسانية
.المتعلقة بإزالة األلغام ،وتعزيز النُهج متعددة القطاعات إلعطاء األولوية لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدات
وتضررا في ليبيا للتغلب على هذه الفترة الصعبة
.ونحن نؤمن إيمانًا راس ًخا بأنه يمكننا العمل سويًّا لتخفيف معاناة األشخاص األكثر ضعفًا
ً
ماريا ريبيرو
منسقة الشؤون اإلنسانية

لمحة عامة على خطة االستجابة اإلنسانية

لمحة عن

خطة االستجابة اإلنسانية
المحتاجون

المستهدفون

1.1

المتطلبات

0.94

مليون

(بالدوالر األمريكي)

313

مليون

األشخاص المحتاجون والمستهدفون في كل قطاع في عام 2018

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

مليون

الهدف االستراتيجي األول

اﻟﻘﻄﺎع

حماية حقوق الناس وفقًا للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي
.لحقوق اإلنسان
الهدف االستراتيجي الثاني
دعم حصول األسر والمجتمعات المحلية الضعيفة على الخدمات
.األساسية بطريقة شاملة وآمنة وكريمة
الهدف االستراتيجي الثالث

اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮن

اﻟﺤامﻳﺔ

 0.46ﻣﻠﻴﻮن

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ

 0.20ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 0.13ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺼﺤﺔ

 0.76ﻣﻠﻴﻮن

 1.04ﻣﻠﻴﻮن
 0.63ﻣﻠﻴﻮن
 0.30ﻣﻠﻴﻮن
 1.05ﻣﻠﻴﻮن

اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ  0.18ﻣﻠﻴﻮن

تعزيز االستجابة اإلنسانية من خالل زيادة المساءلة وتدعيم القدرات.

اﳌﺄوى واﳌﻮاد ﻏري اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺟﺌني واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

 0.67ﻣﻠﻴﻮن
 0.58ﻣﻠﻴﻮن

 0.30ﻣﻠﻴﻮن

 0.40ﻣﻠﻴﻮن

 0.34ﻣﻠﻴﻮن

زوارة

ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺠﻔﺮة

اﻟﺰاوﻳﺔ

اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺧﴬ
اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺧﴬ
درﻧﺔ

اﳌﺮج

ﻣﴫاﺗﺔ

ﺑﻨﻐﺎزي

ﻧﺎﻟﻮت

ﻃﱪق

ﻃﱪق

اﻟﺠﻔﺮة

اﻟﺰاوﻳﺔ
زوارة

ﻣﴫاﺗﺔ
ﴎت

أﺟﺪاﺑﻴﺎ

اﻟﺠﺒﻞ اﻟﻐﺮيب

ﻧﺎﻟﻮت

أﺟﺪاﺑﻴﺎ
اﻟﺠﻔﺮة

ﺳﺒﻬﺎ
أوﺑﺎري

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﻨﻐﺎزي

وادي اﻟﺸﺎﻃﺊ

اﻟﺠﻔﺮة

اﳌﺮﻗﺐ

اﳌﺮج

درﻧﺔ

اﻟﺠﺒﻞ اﻟﻐﺮيب

ﴎت

ﺳﺒﻬﺎ

وادي اﻟﺸﺎﻃﺊ
أوﺑﺎري

ﻏﺎت

ﻣﺮزق

اﻟﻜﻔﺮة

اﻟﻜﻔﺮة

300 K
150 K
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تغطية الشركاء في المجال اإلنساني في عام 2017

األشخاص المستهدفون الذين حصلوا على المساعدات اإلنسانية في عام 2017

اﳌﺮﻗﺐ

اﳌﺤﺘﺎﺟﻮن

ﻏﺎت

ﻣﺮزق

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﻢ

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ

0.54

ﻣﻠﻴﻮن

أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﻣﺎ ﯾﻮازي 10.000

اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮن

0.94

ﻣﻠﻴﻮن

10,001 - 23,000
23,001 - 48,000
48,001 - 71,000
71,001 - 305,860

األهداف االستراتيجية

األهداف

االستراتيجية
في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا لعام  ،2018يسعى الشركاء في المجال اإلنساني لالستجابة إلى أبسط االحتياجات األساسية لـحوالي  940.000من أصل ما يقدر بـ 1.1مليون
.شخص في حاجة للمساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح وللحماية في جميع أنحاء ليبيا
وقد حدد الفريق القُطري للعمل اإلنساني ثالثة أهداف استراتيجية لتوجيه االستجابة اإلنسانية المركزة ذات األولويات والمبنية على المبادئ والمنسقة بشكل أفضل في عام  .2018وقد ُحددت
.تلك األهداف من بيانات التقييمات المحسَّنة والتحليالت واالعتبارات العملية على االرض
.ويتوقف تحقيق هذه األهداف من خالل األنشطة اإلنسانية المتضمنة في هذه الخطة على توافر الموارد الكافية ووجود بيئة تشغيلية تمكينية
وقد وضعت الخطة لكي تحقق التكامل مع اإلطار االستراتيجي لفريق األمم المتحدة القُطري الذي يشمل الجهود الرامية إلى بناء القدرة على الصمود ،وتعزيز الخدمات األساسية ،مع بذل كل
.جهد ممكن للقضاء على االزدواجية وضمان أقصى قدر من التضافر بين الخطط
إن العديد من التدخالت اإلنمائية والرامية إلى تحقيق االستقرار في ليبيا لها صلة مباشرة بالعمل اإلنساني ،حيث إنها غالبًا ما توفر حلوالً مستدامة طويلة األمد تعمل على تقليل االحتياجات
اإلنسانية مع مرور الوقت .وبالتالي ،يلتزم الفريق القُطري للعمل اإلنساني بتنسيق وترتيب مشروعات االستجابة اإلنسانية مع برامج التنمية واالستقرار القائمة والمخطط لها .وتماشيًّا مع هذا
النهج ،حددت استراتيجيات االستجابة القطاعية جوانب الصلة بين المعونة اإلنسانية والتنمية ودعم االستقرار (مثالً في مواقع جغرافية محددة أو لفئات سكانية مستهدفة) ،بما في ذلك الفرص
.المتاحة لإلنهاء التدريجي للمساعدات اإلنسانية لصالح تقديم الدعم على المدى الطويل ،حسب ماتقتضي الحاجة

04

1

حماية حقوق األشخاص وفقًا للقانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان

اعترافًا بانتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون
اإلنساني الدولي ،وتماشيًّا مع المذكرة التوجيهية للجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن مركزية موضوع
الحماية ،تهدف الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
إلى حماية حقوق األشخاص األكثر ضعفًا وتعزيز
كرامتهم .لذا فسوف تركز على تعميم وتعزيز مركزية
الحماية عبر جميع عناصر االستجابة من خالل صياغة
متماسكة للقضايا المتعلقة بالحماية ،ورصد االتجاهات
وتحليلها ،فضالً عن وضع تدابير للوقاية واالستجابة.
كما ستزيد الجهات اإلنسانية الفاعلة من جهود
المناصرة وحشد الدعم مع الجهات المسؤولة وجميع
أصحاب المصلحة المعنيين وذلك لحماية المدنيين
المتضررين وتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والتقيد بهما.
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 .دعم حصول األسر والمجتمعات
المحلية الضعيفة على الخدمات
األساسية بطريقة شاملة وآمنة وكريمة

يشدد هذا الهدف على أهمية قدرة الناس على الوصول
إلى المساعدات اإلنسانية ،والخدمات األساسية،
والحماية بطريقة آمنة وكريمة ،خاصةً في المناطق
األشد احتيا ًجا .وستركز تدخالت االستجابة في مختلف
القطاعات على الفئات والمجتمعات األكثر ضعفًا الذين
لديهم فرص محدودة للوصول إلى السلع والخدمات
األساسية .وتشمل األمثلة على التدخالت على سبيل
المثال ال الحصر :دعم الحصول على التعليم الرسمي
وغير الرسمي ،وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي،
وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية
الوقائية والعالجية ،وضمان إمكانية الحصول على
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
بشكل كريم وفي الوقت المناسب ،وتقديم المساعدات
النقدية ،والتصدي للتهديدات المتعلقة بمخاطر
المتفجرات.

3

تعزيز االستجابة اإلنسانية من خالل
زيادة المساءلة وتدعيم القدرات

يجسد هذا الهدف التزام الشركاء في المجال اإلنساني
بالتخطيط الجيد لبرامجهم الجيدة ،ومراعاة النوع
االجتماعي وجوانب األزمة ،وزيادة القدرات ،وتحسين
التنسيق ،والتمسك بالمبدأ األساسي المتمثل في “عدم
اإليذاء” ،بما في ذلك القيام بالتواصل الهادف ثنائي
االتجاه مع المجتمعات المتأثرة باألزمة .ويشمل كذلك
الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مواجهة حاالت
الطوارئ وآليات االستجابة على المستوى المحلي
والوطني.

تنفيذ النهج متعدد القطاعات

تنفيذ

النهج متعدد القطاعات
ترتكز خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا لعام  2018على هدفها المتمثل في تقديم استجابة متعددة األبعاد للمحتاجين .وتماشيًّا مع التزام الفريق القُطري للعمل اإلنساني بتحسين إيصال
المعونات اإلنسانية ،سيتم تنفيذ استجابة معززة متعددة القطاعات من خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .2018وستدعم ذلك حتمية ضمان تقديم المساعدة القائمة على المبادئ
والشاملة واآلمنة والكريمة إلى األشخاص األكثر ضعفًا ،وضمان المساءلة تجاه المجتمعات والفئات في ليبيا .وسوف يتأسس هذا النهج على ثالث ركائز رئيسية :الركيزة األولي
تركز على االستجابة السريعة للمساعدات الطارئة والمنقذة لألرواح ،وتسعى إلى استهداف االحتياجات التي تنشأ في األشهر الثالثة األولى من بداية حاالت الطوارئ الجديدة .وتركز
الركيزة الثانية على تقديم المساعدات متعددة القطاعات إلى األشخاص واألسر األكثر ضعفًا ،وتهدف إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية التي تمتد إلى ما بعد األشهر الثالثة األولى .أما
الركيزة الثالثة فتركز على استعادة الوظائف األساسية للخدمات وسبل كسب العيش الضرورية ،وسيتم تنفيذها على مدار السنة عندما تقتضي الحاجة .وفي إطار هذا النهج متعدد
القطاعات ،سوف تتواءم آليات العمل اإلنساني مع المبادئ والتدخالت التي تهدف إلى تحقيق االستقرار والتنمية .وسيعمل المجتمع اإلنساني مع الجهات الفاعلة في مجال تحقيق
االستقرار والتنمية وذلك لضمان تحديد حلول طويلة األجل ،وإرساء عملية تعافي مستدامة تقلل من االحتياجات اإلنسانية مع مرور الوقت.
وفيما يلي أمثلة لتدخالت البرامج الرئيسية في إطار كل ركيزة.

النهج متعدد القطاعات
الركيزة األوىل
االستجابة الرسيعة لتقديم املساعدات
الطارئة واملنقذة لألرواح

الركيزة الثانية
تقديم مساعدات متعددة القطاعات
لألشخاص واألرس األكرث ضعفًا

توزيع األغذية يف حاالت الطوارئ

رصد احتياجات الحامية

الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ ،وتوزيع األدوية،
ومعدات التعامل مع الصدمات وحاالت الطوارئ،
ومجموعات اإلمدادات ،ودعم العاملني يف الرعاية الصحية

الدعم النفيس واالجتامعي )مبا يف ذلك الخدمات املتخصصة
)لألطفال

املعالجة الرسيرية لحاالت االغتصاب
اإلسعافات األولية النفسية

حامية األطفال
توفري أدوية األمراض غري املعدية ،وتعزيز قدرات العاملني يف
الرعاية الصحية

املواد غري الغذائية :مستلزمات النظافة واللوازم الصحية
النسائية

مساعدة الضحايا )بالنسبة ألولئك املترضرين من مخلفات
)الحرب من املتفجرات

توفري املياه )لالستخدامات املنزلية والصالحة للرشب(،
معالجة املياه

تحسني إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل األجهزة
املساعدة

رصد احتياجات الحامية
التعليم يف حاالت الطوارئ والدعم النفيس واالجتامعي يف
املدارس

إزالة األخطار املتفجرة ،والتثقيف بشأن مخاطر األلغام،
واإلبالغ عن املناطق املصابة باأللغام
املساعدات الغذائية

تسجيل املهاجرين

املدارس املتنقلة ،وتوفري الدعم التعليمي

خط النجدة لحاالت مخلفات الحرب من املتفجرات،
اإلبالغ عن وجود مخلفات الحرب من املتفجرات ،التثقيف
بشأن مخاطر األلغام ،والتوعية باملخاطر ،وتطهري مواضع
األلغام

العودة الطوعية للمهاجرين العالقني

اإلجالء اإلنساين للمهاجرين والالجئني
توفري املدخالت الزراعية يف حاالت الطوارئ

دعم سبل العيش وتوفري املدخالت الزراعية
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الركيزة الثالثة
استعادة الوظائف األساسية للخدمات
وسبل كسب العيش الرضورية

اإلصالح الطفيف ملرافق الخدمات األساسية )مثل املرافق
الصحية ،واملدارس املترضرة من النزاع ،ونظم إمدادات املياه،
)ومرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
)توفري أصول كسب العيش )مثل معدات الصيد/الزراعة ،إلخ
التثقيف بشأن مخاطر األلغام ،التوعية مبخاطر األسلحة
الصغرية والخفيفة/تغيري املواقف تجاهها
إدارة الحاالت ونظم اإلحالة
فصول تعويضية لألطفال املترسبني من املدارس ،فصول
عالجية لألطفال املعرضني لخطر الفشل أو الترسب من
التعليم ،أنشطة ترفيهية يف املدارس ،تدريب املعلمني عىل
التعليم يف حاالت الطوارئ ،دعم التعليم الرسمي وغري
الرسمي
الخدمات الصحية املجتمعية

ملخص االحتياجات واألهداف والمتطلبات

ملخص

االحتياجات واألهداف والمتطلبات
المحتاجون

المستهدفون

1.1

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

0.94

مليون شخص

مليون شخص

يقدَّر إجمالي عدد السكان المحتاجين للمساعدات اإلنسانية في ليبيا في عام  2018بنحو
 1.1مليون شخص .ويشمل هذا العدد المقدر إلجمالي الفئات الضعيفة من النازحين
داخليًّا ،والعائدين ،وغير النازحين ،والمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء.
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313

مليون

لحساب أعداد األشخاص المحتاجين .وقدمت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين األرقام المتعلقة بالالجئين/طالبي اللجوء.
المحتاجون بحسب كل قطاع :تم حساب عدد المحتاجين في كل قطاع بعينه استنادًا
إلى المؤشرات التي تم جمعها واستخدامها في عملية التحليل المشترك بين القطاعات.
واستنادًا إلى تلك المؤشرات وخرائط شدة االحتياجات في القطاعات ،حددت القطاعات
األشخاص المحتاجين من بين مجموعات النازحين داخليًّا ،والعائدين ،والمهاجرين/
الالجئين/طالبي اللجوء ،وغير النازحين.

السكان المستهدفون :يبلغ مجموع عدد السكان المستهدفين بهذا النداء اإلنساني حوالي
 940.000نسمة .ويستند هذا الرقم إلى أعلى عدد من الليبيين المستهدفين بأحد أشكال
المساعدات المنقذة لألرواح من قبل أحد القطاعات ،وهو قطاع الصحة في هذه الحالة.
ثم يضاف إلى ذلك أعداد غير الليبيين المستهدفين أيضًا بأحد أشكال المساعدات المنقذة
لألرواح للوصول إلى رقم إجمالي .وتضمنت العوامل األخرى شدة االحتياجات -على
النحو الذي حددته النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية -والقدرة على التنفيذ،
والموارد التي قد تكون متاحة .ويجري تصنيف جميع أعداد السكان بحسب فئة الحالة،
والنوع االجتماعي ،والسن ،باإلضافة إلى الموقع الجغرافي.

أعداد السكان غير النازحين :تم استخدام سبعة مؤشرات من تقييم االحتياجات متعدد
القطاعات التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  /مصلحة اإلحصاء والتعداد في ليبيا
وتقييم االستعداد وتوافر الخدمات التابع لمنظمة الصحة العالمية /وزارة الصحة من
أجل حساب إجمالي عدد المحتاجين من غير النازحين ،وتم تعريف حدود أعداد السكان
غير النازحين في كل من المناطق االثني والعشرين وفقًا لما يلي :درجة نقص استهالك
األغذية ،وأسعار المنتجات الغذائية مقارنةً بما قبل عام  ،2011وتنوع المنتجات الغذائية
مقارنةً بما قبل عام  ،2011واستراتيجيات التكيف مع سبل المعيشة (األصول المباعة
لألسر المعيشية) ،واستراتيجيات التكيف مع سبل المعيشة (المدخرات المنفقة) ،وحالة
عمل المستشفيات ،ومراكز الرعاية الصحية األولية وغيرها من المرافق الصحية ،وعدم
توافر األدوية لألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

تحليل االحتياجات :استند تحليل النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية إلى تقييمي
االحتياجات متعدد القطاعات -على مستوى األسرة -اللذان أُجريا لهذا العام .وقد تم جمع
بيانات تقييم االحتياجات األول متعدد القطاعات في ديسمبر/كانون األول  – 2016يناير/
كانون الثاني  2017من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان  /مصلحة اإلحصاء والتعداد
في ليبيا وغطي  20مدينة .أما التقييم الثاني فقد قامت به منظمة التعليم واإلعمار وصحة
المجتمع ( )REACHعلى مستوى البلديات في  8مناطق ،وتم االنتهاء من جمع البيانات
في سبتمبر/أيلول .2017

ويبلغ إجمالي متطلبات تمويل خطة االستجابة  313مليون دوالر أمريكي .وقد تم
تحديد أولويات االستجابة اإلنسانية بشكل محدد ،وهي تتعلق باالحتياجات األكثر إلحا ًحا
للنازحين داخليًّا ،والعائدين ،والمحتاجين من غير النازحين ،والمهاجرين ،والالجئين،
وطالبي اللجوء.

وباإلضافة إلى ذلك ،فقد قامت منظمة الصحة العالمية /وزارة الصحة أيضًا بتحديث
نتائج تقييم االستعداد وتوافر الخدمات في عام  .2017وتضمن مصفوفة تتبع النزوح
التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تحديث أعداد النازحين والعائدين والمهاجرين
على أساس منتظم.
وبالنسبة للنظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية لعام  ،2018فقد تم إدراج بيانات
الجولة الثانية عشر من مصفوفة تتبع النزوح وتم االعتماد على تلك األرقام كأساس
اﻹﺟامﱄ
اﻟﻘﻄﺎع

اﳌﺤﺘﺎﺟﻮن

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮن

اﻟﻼﺟﺌﻮن/ﻃﺎﻟﺒﻮ
اﻟﻠﺠﻮء

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ

0.63M

0.20M

10K

اﻟﺼﺤﺔ

1.05M

0.76M

219K

اﳌﺄوى واﳌﻮاد ﻏري اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

0.58M

0.30M

33K

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

0.30M

0.13M

16K

ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ

اﳌﻬﺎﺟﺮون

10K

41K

60K

93K

27K

51%

42 | 53 | 5%

26M

121K

158K

262K

46%

46 | 50 | 5%

33M

90K

99K

38K

49%

40 | 53 | 7%

37M

اﻟﻨﺎزﺣﻮن

34K

36K

48K

50%

100 | - | -%

6M

72.4K

102.4K

192.8K

46%

37 | 58 | 5%

44.5K

31K

66K

51%

43 | 52 | 4%

5M

-

-

-

11%

9 | 91 | 0%

140M

-

-

-

-

5.5M

-

-

-

-

16M

-

-

$313M

1.04M

0.46M

اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

0.67M

0.18M

38K

ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺟﺌني واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

0.40M

0.34M

336K

-

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض

-

-

-

-

-

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

-

-

-

-

-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

*1.1M

* .ﻻ ميﺜﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺟامﱄ ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﻗﺎم ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻮد ﻷن ﻧﻔﺲ اﻷﺷﺨﺎص ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮوا ﻋﺪة ﻣﺮات
** ).اﻷﻃﻔﺎل )أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ( ،اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ) 59 – 18ﺳﻨﺔ( ،ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ )أﻛﱪ ﻣﻦ  59ﺳﻨﺔ

اﻟﻌﺎﺋﺪون

ﻏري اﻟﻨﺎزﺣني

اﻹﺟامﱄ

44M

24.2K

*0.94M

62.7K

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل,
اﻟﺒﺎﻟﻐني ,وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
**

اﻟﺤامﻳﺔ

*0.4M

ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻦ واﻟﻨﻮع

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

*121K

*158K

*262K

PART III - ANNEXES:

07

تصدر هذه الوثيقة بالنيابة عن الفريق القُطري للعمل اإلنساني والشركاء.
تعرض هذه الوثيقة الفهم المشترك للفريق القُطري للعمل اإلنساني لجوانب ألزمة ،بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحا ًحا ،كما تعكس تخطيطه المشترك
لالستجابة اإلنسانية.
ال تعتبر التسميات المستخدمة في هذا التقرير وطريقة عرض المواد الواردة فيه عن أي رأي كان من جانب الفريق القُطري للعمل اإلنساني والشركاء بشأن الوضع

www.unocha.org/romena/about-us/about-ocha-regional/libya
www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya
ochalibya2@un.org
@ocharomena

