
 
 

 

 
 

 

 

  
  
 
 

 التوعية باخطار األلغامحملة 
  الكنيسة الدنماركية لالغاثة صورة:ال

 :األحداث أهم
 

األمم المتحدة وشركاؤها يطلقون نداًء لجمع  •
مليون دوالر أمريكي لتقديم اإلغاثة  10.7

  إلى سرت.
منظمة الصحة العالمية تستمر في تقديم  •

اإلمدادات الطبية واألدوية المنقذة للحياة إلى 
  المدن الرئيسية في ليبيا.

الزالت المشكالت الرئيسية في درنة تتمثل  •
يولة ونقص الغاز والوقود في عجز الس

  وارتفاع األسعار.
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  •

  تواجه تجنيد األطفال في الجماعات المسلحة.

  األرقام الرئيسية
 عدد المحتاجين مليون 2.44

 عدد النازحين داخلياً  348,372

 عدد العائدين 310,265

 عدد المهاجرين 276,957

مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة استناًدا إلى 
، تشتمل أعداد 5عدد بيانات ال -لتتبع النزوح 
شخص مسجلين على  38,000المهاجرين 

قوائم طالبي اللجوء أو الالجئين التابعين 
لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين. تقدر خطة االستجابة اإلنسانية في 

ء في ليبيا ليبيا أعداد الالجئين وطالبي اللجو
 شخص. 100,000بنحو 

 

 التمويل
 مليون 172.5

 مطلوب (دوالر أمريكي)
 

 مليون 48.9
 ُمتلّقى (دوالر أمريكي)

 ٪ نسبة التمويل )28(
 
 

 
 النزاع المسلح الدائرالوضع اإلنساني في المناطق المتضررة جراء 

 
سبتمبر/أيلول، اقتحمت عناصر الجيش الوطني الليبي منطقة الهالل النفطي، والتي يسيطر عليها حرس  11في 

حماية المنشآت النفطية، من ناحيتي الشرق (أجدابيا/بنغازي) والجنوب الغربي (زلة). وتفيد التقارير بأنَّ 
فط وهم: ميناء سدرة النفطي، وميناء رأس النوف النفطي، وميناء الهجمات قد استهدفت عدة موانئ لتصدير الن

الزويتينة النفطي إلى جانب المنطقة التي تقع جنوب أجدابيا. وقد وردت تقارير من المنطقة تشير إلى استمرار 
 االشتباكات بين الجماعات المسلحة على مدى األسبوع الماضي. 

الوطني الليبي وعناصر مجلس شورى ثوار بنغازي خالل شهر وقد استمر القتال العنيف بين قوات الجيش 
أغسطس/آب في منطقة القوارشة وقنفودة ببنغازي، مما تسبب في تضرر الحياة المدنية تضرًرا بالًغا. ومن 
ناحية أخرى، استمر القتال العنيف ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في الشام والعراق (داعش) في بلدية سرت، مع 

ر تفيد بإحراز قوات عملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني لتقدم ملموس. وعلى ورود تقاري
صعيد آخر، يشهد الوضع في درنة تدهوًرا مع ورود تقارير بمحاصرة قوات الجيش الوطني الليبي المدينة 

ما وردت تقارير أخرى تفيد وإغالق الطرق الرئيسية التي تربط بين المدينة وبين القرى والبلدات المجاورة. ك
بأن التحرك من وإلى درنة مسموًحا به من خالل طريق واحد، وهو طريق الكرسة الذي يربط درنة بقرى رأس 

 الهالل وسوسة بشمال غرب درنة.
ووفقاً لما ورد عن مصادر محلية، تصل إمدادات الغذاء والدواء إلى المدينة، وإن كان بكميات محدودة، وهو 

يتسبب في زيادة حادة في أسعار السلع األساسية. وبحسب تقارير المجلس المحلي، ثمة نقص في  األمر الذي
الغاز والوقود باإلضافة إلى عجز في السيولة. ومن ناحية أخرى، تعاني المرافق العامة للرعاية الصحية في 

 الجزء الشرقي من ليبيا. المدينة من نقص في األدوية واللوازم الطبية، مثلما تعاني جميع المستشفيات في
وجدير بالذكر أن األمم المتحدة والمنظمات الشريكة قد دأبوا على تقديم المساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء 
ليبيا. فقد قامت منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتوفير الدعم النفسي واالجتماعي لما يزيد عن 

 7413,لألطفال ثابتة أو متنقلة، وتنظيم فصول تعويضية لعدد  صديقةالل إقامة مساحات فًال من خط 2,616
طفًال آخرين من غير الملتحقين بالمدارس في مدينة بنغازي. كما تم توفير الفصول التعليمية التعويضية 

من جانبها، قامت منظمة مدن. و 10واألنشطة الترفيهية لألطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم في 
الصحة العالمية، من خالل وزارة الصحة، بتوفير األدوية األساسية واإلمدادات الطبية للمستشفيات والمرافق 

شخص. بينما دعمت مفوضية األمم المتحدة السامية  140,000الصحية في جميع أنحاء ليبيا لمساعدة أكثر من 
ب للجوء عن طريق تسجيلهم من خالل مراكز تنمية المجتمع في الجئ وطال 500لشؤون الالجئين ما يزيد عن 

 1,346 نازح و 100,000طرابلس وبنغازي. ويخطط برنامج األغذية العالمي لتوزيع مواد غذائية ألكثر من 
الجئاً في أنحاء البالد. وأخيًرا، استمرت المنظمة الدولية للهجرة في توزيع المواد غير الغذائية (المراتب، 

الجئاً في مراكز  3,063ادات، واألغطية)، وِعدد النظافة الصحية، والنعال ومواد التنظيف ألكثر من والوس
االحتجاز. باإلضافة إلى ذلك، دأبت عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية على تقديم المساعدات في قطاعات 

قيد تقديم المساعدات اإلنسانية بنقص الصحة، والمياه والصرف الصحي، إلى جانب توزيع المواد اإلغاثية. ويت
٪ 28مليون دوالر أمريكي فقط (ما يمثل  48.9الموارد حيث تلقت خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا حتى اآلن 

من التمويل المطلوب). وهذا المبلغ ال يكفي لالستجابة لالحتياجات المتزايدة الخاصة بالمتضررين من النزاعات 
   .ن الزالوا في حالة نزوح طويلة األمدالدائرة وهؤالء الذي

 النشرة اإلنسانية 
 ليبيا

 2016| سبتمبر  7العدد 

 في هذا العدد
 1ص آخر مستجدات الوضع اإلنساني

 2ص مليون دوالر أمريكي لتقديم اإلغاثة إلى سرت 10.7نداء لجمع 

 2ص العالمية توفر األدوية المنقذة للحياةمنظمة الصحة 

تنظيم ورشة عمل حول المعالجة السريرية للمصابين بفيروس نقص المناعة 

 3ص البشرية/اإليدز

 4ص حماية الطفل، والتعليم، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 4ص 2016توزيع الغذاء في بنغازي 
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مليون دوالر  10.7األمم المتحدة وشركاؤها يطلقون نداًء لتوفير 
  أمريكي لتقديم المساعدات اإلغاثية في سرت

 
، أطلقت اليوم األمم المتحدة 2016سبتمبر/أيلول  19في 

وشركاؤها اإلنسانيون في ليبيا نداًء عاجًال لسرت من أجل توفير 
مليون دوالر أمريكي لتقديم المساعدات اإلنسانية المنقذة  10.7

 شخص يعيشون في بلدية سرت.  79,400للحياة لما يبلغ
ومؤخًرا، انتقل الوضع في سرت إلى مرحلة جديدة حيث تسببت 
العمليات العسكرية التي تتم ضد التنظيم اإلرهابي للدولة 

جديدة وأيًضا اإلسالمية في الشام والعراق في حركات نزوح 
حركات عودة للنازحين، وهو األمر الذي أسفر عن وضع إنساني 

شخص،  90,500خطير ومعقد. وقد الذ بالفرار ما ُيقدر بنحو 
بشكل رئيسي، إلى مناطق بني وليد، ومصراتة، وترهونة، 
وطرابلس، والجفرة. وقد وردت تقارير على لسان الفارين من 

الغذاء والدواء، وأعمال نهب  المنطقة تفيد بوجود نقص شديد في
واستيالء على الممتلكات يقوم بها إرهابيو تنظيم الدولة اإلسالمية 
(داعش)، فضًال عن حاالت االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان، 
بما في ذلك حوادث قطع الرؤوس، و"الصلب" على الهياكل 

 الخشبية، وحاالت االختطاف. 
لعسكرية تقدًما أسفر عن تراجع محاربي داعش، بدأت األسر في العودة مرة وفي الوقت الذي أحرزت العمليات ا

أخرى إلى البلدات والمناطق السكنية المحيطة بمدينة سرت. ويتوقع المجتمع اإلنساني استمرار حركات العودة، 
لعام شخص في بلدية سرت بحلول نهاية هذا ا79,400 كما يترقب الشركاء اإلنسانيون استقرار ما يقرب من 

 على الرغم أنه من المحتمل أن تظل المدينة  صعبة الوصول لعدة أشهر.
وقد صرح السيد علي الزعتري، المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية في ليبيا، قائًال: "لقد قمنا بتكييف 

واالجتماعي،  استجابتنا حتى يتسنى لنا تلبية تزايد احتياجات األشخاص خاصة بالنسبة  للحماية، والدعم النفسي
واإلجراءات المتعلقة بإزالة الذخائر غير المنفجرة واأللغام، وأيًضا المساعدات اإلغاثية الصحية والغذائية". كما 
أضاف: "يغطي هذا النداء االحتياجات لمدة أربعة أشهر، للفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون 

المساعدات وتوسيع نطاقها كما أننا بحاجة عاجلة إلى موارد . ونحن بحاجة إلى زيادة حجم 2016األول 
 إضافية. لذا، فإنني أحث المانحين على القيام بالتحرك اآلن لدعم سكان سرت لحاجتهم الماسة للدعم".

 يمكن االطالع على وثيقة النداء العاجل لسرت على الرابط التالي:
http://reliefweb.int/report/libya/sirt-flash-appeal-september-december-2016-enar 

 
 

استمرار إمدادات منظمة الصحة العالمية لألدوية المنقذة للحياة دون 
 انقطاع

 
في خضم النقص الحاد في األدوية واإلمدادات في جميع أنحاء ليبيا، وخاصة في مصراته وسرت والمناطق 
المجاورة، تستمر منظمة الصحة العالمية في توفير األدوية المنقذة للحياة واللوازم الطبية لضمان استمرار سلسلة 

بتقديم كميات كبيرة من اإلمدادات من ِعدد  إمدادات األدوية المنقذة للحياة دون انقطاع. وقد قامت المنظمة
اإلسعافات األولية، وِعدد األدوات األساسية، وغيرها من األدوية المنقذة للحياة لمستشفى مصراته، ومراكز 
الرعاية الصحية األولية في سرت، والمستشفيات في بني وليد وطرابلس والهواري ودرنة وأجدابيا. وتجدر 

دوية واإلمدادات تكفي من أجل تقديم الرعاية األساسية وعالجات اإلصابات الخطيرة لما اإلشارة إلى أن هذه األ
شخص لفترة ثالثة أشهر، فضًال عن عالج األمراض المزمنة. وتأتي مساعدات منظمة الصحة  50,000يبلغ 

 على االنهيار.العالمية في الوقت الذي تتقلص فيه اإلسهامات المالية للحكومة ويوشك نظام الرعاية الصحية 
 

http://reliefweb.int/report/libya/sirt-flash-appeal-september-december-2016-enar
http://reliefweb.int/report/libya/sirt-flash-appeal-september-december-2016-enar
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 ات الطبية في مكتب طرابلس الطبي،تخزين اإلمداد

  ليبيا
 

 أدوية ُمخزنة بالمؤسسة الليبية للتوريدات الطبية في
 طرابلس ليتم توزيعها على المستشفيات المختلفة في ليبيا

 

تنظيم ورشة عمل لألطباء اإلكلينيكيين الليبيين حول المعالجة 
 المناعة البشرية/اإليدزالسريرية لفيروس نقص 

 ، المنستير، تونس2016أغسطس/آب  1-12
، أجرى 2016في األول من أغسطس/آب 

مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا 
ا لمدة  يوًما حول "المعالجة  12تدريًبا طبّيً

السريرية لفيروس نقص المناعة 
البشرية/اإليدز" لألطباء اإلكلينيكيين 

بيين في مستشفى فطومة بورقيبة اللي
الجامعي بالمنستير في تونس. وقد استهدف 
التدريب بناء قدرات األطباء اإلكلينيكيين 
الليبيين في مجال العالج المضاد 
للفيروسات االرتدادية والتوسع في استخدام 
العقاقير المضادة للفيروسات االرتدادية 
للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية 

ليبيا. وجاء المشاركون في التدريب من في 
أقسام مكافحة األمراض المعدية من جميع 
أنحاء ليبيا. وتضمن التدريب الصفة 
الوبائية لفيروس نقص المناعة البشرية 
(اإليدز)، وطرق انتقال الفيروس، 
والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية 
حول وقت البدء في العالج المضاد 

الرتدادية، ووسائل الوقاية قبل للفيروسات ا
التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية 
(اإليدز)، وأول زيارة لألشخاص المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية، وإعدادهم 
لتلقي العالج المضاد للفيروسات 
االرتدادية، والتقييم السريري، والكشف 
الدوري والمتابعة، وعالج العدوى بفيروس 

البشرية والعدوى المصاحبة نقص المناعة 
له، وااللتزام بالبرتوكول العالجي، ومنع 

  انتقال الفيروس للمزيد من األشخاص.
 

  
 المشاركون يحضرون جلسة تدريب جماعي مع االستشاري حول
المعالجة اإلكلينيكية لفيروس نقص المناعة البشرية (اإليدز) في 

 مستشفى فطومة بورقيبة الجامعي بالمنستير، تونس.

 نقص المناعة البشريةاألطباء يناقشون إدارة حاالت فيروس 
 (اإليدز)، مستشفى فطومة بورقيبة الجامعي بالمنستير، تونس
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آخر مستجدات منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول 
حماية الطفل والتعليم وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

 الصحية
األطفال"، وبناًء على مذكرة التعاون الموقعة من قبل اليونيسيف وبلدية صبراتة، كجزء من حملة "مًعا من أجل 

أعلنت األخيرة التزامها بدعم إطالق سراح وإعادة تأهيل وإدماج األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة خاصة 
٪ من السكان في ليبيا. 40وأن حماية الطفل ال تزال تعد واحدة من أولويات الحماية الرئيسية حيث يشكل األطفال 

  كما ال يزال هناك قلق كبير بشأن قيام الجماعات المسلحة بتجنيد القاصرين واستغالل األطفال.
وفي أعقاب إقامة الشراكة مع بلدية صبراتة والتزام البلدية بحماية وإعادة إدماج األطفال الضعفاء المتضررين من 

عمل لمدة خمسة أيام حول حماية األطفال في جرجيس بتونس.  النزاع المسلح، قامت اليونيسيف بتنظيم ورشة
وجرى التركيز، بشكل خاص، على كيفية حماية ومساعدة األطفال المتورطين أو الذين كانت لهم صالت مع 

مسؤوالً من  26القوات المسلحة و/أو الجماعات المسلحة، بما في ذلك إعادة إدماجهم في المجتمع. وقد شارك 
في ورشة العمل، بما في ذلك العسكريين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومسؤولين من قطاعات  مدينة صبراتة

  العمل االجتماعي والتعليمي.
ويستمر قطاع التعليم في توفير الدعم لألنشطة التعليمية والترفيهية مع التركيز بشكل خاص على النازحين والمدن 

 1,622 فتى و 2,119طفًال ( 3,741مع الشركاء المحليين، حضر المتضررة بشدة. ومن خالل إقامة شراكات 
فتاة) فصوًال تعويضية لألطفال المتسربين من المدارس في مدينة بنغازي، باإلضافة إلى الفصول التعليمية 

  مدن. 10التعويضية، واألنشطة الترفيهية التي ُنظمت لألطفال المعرضين لخطر التسرب من المدارس في 
وتركز اليونيسيف على تحسين الوصول العادل إلى مياه الشرب اآلمنة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

شخص متضرر من النزاع في ليبيا. كما تعمل اليونيسيف مع شركائها على توفير  400,000الصحية لنحو 
دن المتأثرة بالنزاع مثل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيمات النازحين في تاورغاء، والم

قرص وسلمتها إلى الشركة  200,000بنغازي وسبها وأوباري. وقد اشترت اليونيسيف أقراص للكلور عددها 
  العامة للمياه والصرف الصحي الستخدامها لضمان سالمة مياه الشرب.

 

 2016توزيع الغذاء في بنغازي 
أغسطس/آب  30إلى  28في الفترة الممتدة من 

قام كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، 2016
ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 
من خالل التعاون مع شريكهما الهيئة الليبية لإلغاثة 
والمساعدات اإلنسانية، بتوزيع سالل الغذاء على 
الالجئين وطالبي اللجوء في بنغازي. كما قامت 

ية بمراقبة عملية المنظمة اإليطالية للتعاون والتنم
 التوزيع.

وقد تم إرسال رسائل نصية مسبًقا لجميع األشخاص 
المشمولين باختصاص المفوضية حيث تم تسجيلهم في عملية توزيع الغذاء من أجل اطالعهم على تاريخ ومكان 

ام المعلنة التوزيع. كما تم توزيع طرود الغذاء، التي يقدمها برنامج األغذية العالمي، لمن حضروا خالل األي
والحاملون لبطاقات التسجيل من المفوضية. واشتملت مكونات السالل على األرز، والمعكرونة، ودقيق القمح، 

من المحتاجين اإلمدادات الغذائية خالل  904والحمص، والزيت النباتي، والسكر، وصلصة الطماطم. وقد تلقى 
 هذه األيام الثالثة.

 
 
 

            

 

ت
ق

 
لتوزيع الثاني الذي يحدث في بنغازي منذ بداية العام من خالل تنسيق الجهود بين برنامج األغذية العالمي ويعد هذا ا

ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية حيث أُجري التوزيع 
 ئين وطالبي اللجوء المسجلين على سالل الغذاء.من الالج 563وحصل خالله  2016األول في يونيو/حزيران 
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 amiri@un.orgالفريق االستشاري اإلنساني في مكتب أوتشا ليبيا: عبد الحق أميري:  :ُيرجى االتصال بنا
@UNcoordLibya: توتير | facebook.com/UNinLibya | unocha.org 

 قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.

يمكنك تتبع مستجدات فريق العمل 
 :اإلنساني بليبيا على شبكة اإلنترنت

 :فيسبوك
facebook.com/UNinLIBYA  

 
 :توتير

twitter.com/UNcoordLibya 

تُتاح النشرة اإلنسانية لمكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على 

 :الروابط التالية

 reliefweb.int 
humanitarianresponse.info  

 تقارير جديدة صادرة عن المجتمع اإلنساني

للتوصل إلى فكرة أكثر تعمًقا حول الوضع  اإلنساني في ليبيا،  والحصول على المزيد من المعلومات عن 
 يدة على شبكة االنترنت:المساعدات التي تم تقديمها في جميع أنحاء البالد، يمكنكم االطالع على هذه التقارير الجد

 :النداء اإلنساني العاجل لمدينة سرت

http://reliefweb.int/report/libya/sirt-flash-appeal-september-december-2016-enar 

)، مصفوفة تتبع النزوح الصادرة عن 2016أغسطس/آب  –(يوليو/تموز 1النازحين في ليبيا قرير متابعة تدفق ت
 المنظمة الدولية للهجرة

 ، المنظمة الدولية للهجرة2016لمهاجرين والنازحين في ليبيا، أغسطس/آب تقرير وضع الدعم اإلنساني ل

 ، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين2016أغسطس/آب  10صحيفة وقائع شهرية،  –التسجيل 

 ، منظمة اليونيسيف2016تقرير الوضع اإلنساني في ليبيا، أغسطس/آب 

 ، برنامج األغذية العالمي2016القطري لليبيا، يوليو/تموز  التقرير

 ، برنامج األغذية العالمي2016لوحة متابعة الطوارئ في ليبيا، أغسطس/آب 

، بعثة األمم المتحدة للدعم 2016تقرير حقوق اإلنسان في ليبيا حول اإلصابات في صفوف المدنيين، أغسطس/آب 
 في ليبيا

 

https://www.facebook.com/UNinLIBYA/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/UNcoordLibya
http://www.reliefweb.int/
http://www.humanitarianresponse.info/
http://reliefweb.int/report/libya/sirt-flash-appeal-september-december-2016-enar
http://reliefweb.int/report/libya/sirt-flash-appeal-september-december-2016-enar
http://reliefweb.int/report/libya/iom-libya-humanitarian-support-migrants-and-idps-situation-report-august-2016
http://bit.ly/2bzUksH
http://reliefweb.int/report/libya/unicef-libya-humanitarian-situation-report-august-2016
http://reliefweb.int/report/libya/wfp-libya-country-brief-july-2016
http://reliefweb.int/report/libya/libya-emergency-dashboard-august-2016
http://reliefweb.int/report/libya/human-rights-report-civilian-casualties-august-2016
http://reliefweb.int/report/libya/human-rights-report-civilian-casualties-august-2016

