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  .في المجال اإلنسانيبإعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء  في ليبيا م مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوقي

 األحداث أبرز

في أعقاب  للمستشفى نقلهما و شخص   30في المجال اإلنساني عن كثب التقارير المؤكدة التي وردت عن إصابة  تتابع األمم المتحدة وشركاؤها •

الجئ ومهاجر. ويجري بذل الجهود من أجل النقل العاجل لجميع  890الذي يضم  مركز احتجاز قصر بن غشيروقعت في أعمال العنف التي 

ا. كثر أمن   األفراد إلى مناطق أ

إلمدادات تفيد التقارير بأن المساعدات اإلنسانية الضرورية محتجزة في المستودعات في انتظار إنهاء اإلجراءات الجمركية والتفتيش، بما في ذلك ا •

التي تكون فيها االحتياجات اإلنسانية مرتفعة، الطبية التي يعد األشخاص في حاجة ماسة إليها. ويؤكد الشركاء في المجال اإلنساني أنه في األوقات 

   يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين دون أي تأخير بسبب اإلجراءات اإلدارية.

 

 مليون 10.2   

 دوالر
 

التمويل المطلوب للنداء 

 العاجل لطرابلس. اإلنساني 

 

 

 006.22 

 شخص  
حصلوا على أحد أشكال 

المساعدات اإلنسانية منذ اندالع 

 األزمة.  

                90 

 شخًصا                     
 

العدد المؤكد للضحايا المدنيين، 

بين  قتيال  من 21من بينهم 

   المدنيين.        

 

35.000 
 

شخص تعرضوا للنزوح بسبب 

 األعمال العدائية الجارية.   

 ليبيا: اشتباكات طرابلس

 (16تقرير الوضع اإلنساني )
  2019أبريل/نيسان  23حتى 
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 عامة على الوضعنظرة 

، باستثناء الضربات في الليلة الثانية على التوالي ساد الهدوء النسبي  •

قذائف القصف/المواقع العسكرية في وادي الربيع وبعض الجوية على 

أبريل/نيسان في  23-22يومي وردت أنباء حولها مساء  التي المدفعية

بسبب  محيط مطار طرابلس وعين زارة. ومن المحتمل أن يكون ذلك

 الظروف الجوية السائدة.

 21، من بينهم ضحية على األقل من المدنيين 90تم التحقق من سقوط  •

ويشمل هؤالء الضحايا أفراد الطواقم الطبية،  1قتيال ، منذ بداية النزاع.

 والنساء واألطفال، ومواطن أجنبي واحد على األقل.

ويقيم غالبية النازحين مع عائالتهم أو في أماكن إقامة  2األزمة.نازح منذ اندالع  35.000تم تحديد وجود حوالي  •

كثر من  قيمي بينماخاصة،  ا في  2.200أ ا أنشأتها السلطات المحلية. 16نازح حالي  وال يزال عدد غير  مركز ا جماعي 

حيث لم يستجب أي طرف للدعوات المطالبة  مؤكد من المدنيين محاصرين في المناطق المتضررة من النزاع،

كز االحتجاز  3.600حوالي  هؤالءويتضمن بهدنة إنسانية للسماح بمغادرتهم.  الجئ ومهاجر محاصرين في مرا

الواقعة في المناطق المتضررة من 

النزاع أو المعرضة لخطر النزاع 

يواصل المجتمع اإلنساني  المسلح.

دعوة كافة أطراف النزاع للتفاوض 

للسماح إنسانية فترات هدنة على 

للمدنيين بالتنقل بحرية والوصول 

 تقديمو  ،إلى مناطق آمنة

المساعدات إلى المحتاجين، 

تنسيق إنسانية وترشيح جهات 

    لتيسير تحقيق هذه األهداف. 

 

 

 

 .ال يشمل هذا العدد سوى الحاالت التي يمكن التحقق منها على حدة ويجب اعتباره كحد أدنى 1

ال يعكس هذا الرقم بالضرورة العدد الفعلي للنازحين الذين تشردوا خالل الثماني وأربعين ساعة الماضية، لكنه يشير فقط إلى أولئك  2

 الذين حددتهم مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية خالل اإلطار الزمني لهذا التقرير.
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 االستجابة اإلنسانيةاالحتياجات و

 الغذائياألمن  

 االحتياجات: 

كز االحتجاز في قصر بن غشير، وطريق  • ما يزال هناك نقص حاد في الغذاء في مرا

، حيث قدر شركاء قطاع األمن الغذائي السكة، والسبعة، وتاجوراء، وجنزور، وغريان

كثر من  ولم يتم  يحتاجون إلى المساعدات الغذائية العاجلة.شخص  2.600أن أ

كز االحتجاز ألن الشركات التي  التوصل لحل النقطاع إمدادات الغذاء في مرا

كز االحتجاز المتضررة  تعاقدت معها السلطات المحلية لتوفير الغذاء إلى مرا

 أوقفت إمداداتها بسبب الوضع األمني.

المساعدات الغذائية وغير لطلب أبريل/نيسان، تلقى برنامج األغذية العالمي مكالمات هاتفية  22-21في  •

األشخاص الذين  بخالفأسرة  1.500أسرة(، وتاجوراء ) 400والسواني ) أسرة(، 207عين زارة ) في الغذائية

األشخاص الذين يتلقون المساعدات بخالف أسرة  84يتلقون بالفعل المساعدات من قبل الشركاء( والزاوية )

ا لإلجراءات المحددة، تم إرسال جميع الطلبات إلى مصفوفة تتبع النزوح التي ستطلب  من الشركاء(. ووفق 

من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إرسال تلك الحاالت إلى وزارة شؤون النازحين والمهجرين للتحقق  بدورها

 منها.

 االستجابة: 

العالمي ألغذية ابرنامج م سان، قدأبريل/ني 21في  •

شخص(  565أسرة نازحة ) 113الطرود الغذائية إلى 

 في المناطق الحضرية في مسالتة.

أبريل/نيسان، قام برنامج األغذية العالمي  22في  •

مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي  ،وشريكه الوطني

بتوزيع المساعدات الغذائية على  ،(STACO)الخيرية 

كثر من   نازح في الزاوية. 270أ

أبريل/نيسان، قامت منظمة "ميغريس"، وهي  22في  •

كثر من  أحد الشركاء الوطنيين، بتوزيع الغذاء على أ

شخص في مركز احتجاز قصر بن غشير. ومن  720

ثالثة إلى خمسة مدة المفترض أن يكفي هذا الطعام ل

 أيام فقط.  

     

    000.8  
إجمالي األشخاص الذين 

حصلوا على المساعدات 

 حتى اآلن

 توزيع الطرود الغذائية على النازحين في مسالتة. 

 مصدر الصورة: برنامج األغذية العالمي. 
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 الصحة 

 االحتياجات:

إدخال عن قلقهم إزاء التأخير المطول في إجراءات  الصحةأعرب شركاء قطاع  •

ميناء  بقاءوبالرغم من  إلى البالد بسبب العوائق البيروقراطية.اإلمدادات الطبية 

تم اإلبالغ عن احتجاز اإلمدادات الالزمة في المستودعات في فقد ، مفتوح ا طرابلس

وكذلك تم اإلبالغ عن رفض  انتظار االنتهاء من اإلجراءات الجمركية والتفتيش.

في غرب طرابلس،  واقعةوصول سيارة إسعاف محملة باإلمدادات الطبية لمدينة 

    وتقوم منظمة الصحة العالمية بمتابعة هذا األمر. 

 االستجابة:

 10 (WHO)لمنظمة الصحة العالمية أبريل/نيسان، أجرى فريقان طبيان لحاالت الطوارئ تابعان  22 في •

عمليات بسيطة في المشفيين العامين بترهونة وغريان. وفي المجمل، أجرت الفرق  6جراحية معقدة و اتعملي

بعة عملية بسيطة( على مدار األيام الس 69عملية معقدة و 99عملية جراحية ) 168الطبية لحاالت الطوارئ 

 الماضية في المستشفيات التي تم نشر الفرق الطبية لحاالت الطوارئ بها.

ولجنة اإلنقاذ الدولية أبريل/نيسان، استطاعت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية  22في  •

(IRC)  ا. وتضمن هؤالء  84عالج ا في مركز محمد المقريف للرعاية الصحية األولية، و 24مريض  نازح ا  44مريض 

كز الجماعية في الزهمول، والمقطورات،  ا  16(، باإلضافة إلى 2( و)1والفالح )في مسكن الطالبات، والمرا الجئ 

 ومهاجر ا في مدرسة أحمد بن شتوان. 

إلى مستشفى الهضبة الخضراء  (UNFPA)أبريل/نيسان، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان  22في  •

 حالة.  100لدعم  كافيةمجموعتين من مستلزمات عالج الناجيات من االغتصاب 

بثالثة سيارات إسعاف إلى مستشفى  (UNHCR)تبرعت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  •

والمركز الوطني للقلب )تاجوراء(. سيتم استخدام  ،الهضبة الخضراء )طرابلس(، ومستشفى طرابلس المركزي

سيارات اإلسعاف لدعم الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ في طرابلس وما حولها. وتأتي هذه المساهمة عقب 

      في منتصف أبريل/نيسان.  تبرع المفوضية بإمدادات طبية إلى وزارة الصحة

  

 

 

 

    000.4  
إجمالي األشخاص الذين 

حصلوا على المساعدات 

 الطبية حتى اآلن
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 الحماية 

 االحتياجات:

مستويات  ارتفاع عن أبلغ شركاء قطاع حماية الطفل •

كز الجماعية. التوتر النفسي واالجتماعي  في المرا

مع استمرار المدفعية والغارات الجوية والقصف على  •

طرابلس وضواحيها، تزداد المخاطر الناجمة عن مخلفات 

، ال سيما الحرب من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة

     بالنسبة لألطفال.  

  االستجابة:

( في المركز الجماعي في الفرناج من خدمات اشخص   70أسرة ) 14استفادت  أبريل/نيسان، 21 في •

 الدعم النفسي واالجتماعي. 

أبريل/نيسان، تم إجراء تدريبات للتوعية بأخطار المتفجرات ألسر النازحين والالجئين في  22-21في  •

كز الجماعية في مدارس الرازي، وبدر، ومحمد الجنامي، وأحمد بن شتوان، واألنوار، وخالد بن  المرا

   أبو ذر الغفاري.  الوليد، و

    

  المأوى والمواد غير الغذائية 

 االحتياجات: 

الحصول على األدوات فررن من بيوتهن إلى  تحتاج النساء والفتيات الالتي •

المعقمة،  الشخصية األساسية مثل المستلزمات الصحية النسائية، والمناديل

والمالبس الداخلية، وصابون االستحمام للحفاظ على صحتهن وكرامتهن أثناء 

 النزوح.

شخص( من  340أسرة )مكونة من  68أبريل/نيسان، استفادت  21في  •

كز الجماعية في فندق  فبراير وطارق بن زياد وشركة  17المستلزمات الصحية النسائية التي وزعت على المرا

 المقطورات.

ا( على حزم المواد غير الغذائية،  14أسر من الالجئين والنازحين ) 4في المناطق الحضرية، حصلت  • شخص 

شخص( في مسالتة وجرجارش والزاوية على المواد غير الغذائية، بما في  1.415أسرة ) 283وكذلك حصلت 

    ذلك المستلزمات الصحية النسائية.       

 

         3.800 

األشخاص الذين حصلوا على إجمالي 

 المساعدات حتى اآلن، من بينهم:

شخص حصلوا على تدخالت  3.400

 التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي

طفل تلقوا الدعم النفسي  1.400

 واالجتماعي  

    10.900 

إجمالي األشخاص الذين 

حصلوا على المساعدات 

 حتى اآلن
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 والنظافة الصحيةالمياه والصرف الصحي  

 االحتياجات:

تم االنتهاء من إجراء تقييم سريع لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة  •

كز جماعية. 8الصحية في  عدم وجود  وتضمنت المخاوف التي تم تحديدها مرا

الموجود مياه جارية في المراحيض وغياب مرافق االستحمام في المركز الجماعي 

االستحمام لعدة من النازحين تمكن في مسكن جامعة طرابلس، مما أدى إلى عدم 

ولم يحتاج المركز الجماعي في شركة المقطورات إلى مضخة للمياه. كذلك أيام، و

 المياه والصرف الصحي في أي من المواقع األخرى التي تم تقييمها. تظهر أي مخاوف خطيرة متعلقة بخدمات

 أبريل/نيسان، أجرت لجنة اإلنقاذ الدولية مراجعة لمعايير السالمة في ملجأ أحمد بن شتوان الجماعي. 22في  •

أقام الهالل األحمر الليبي هذا الملجأ في األيام األخيرة إليواء الالجئين والمهاجرين في المناطق الحضرية. وقد 

ا، من بينهم  72ويضم الملجأ  الرجال طفال ، ومع ذلك ال يوجد به سوى مرحاض واحد يستخدمه  37شخص 

      لالستحمام.  رفقوالنساء والفتيات والفتيان، وليس به م

 بة: االستجا

شخص( في المناطق الحضرية في مسالتة على  650أسرة نازحة )حوالي  130 أبريل/نيسان، حصلت 22في  •

  النظافة الصحية.  ازممجموعات لو

 التمويل

الجهات تناشد طرابلس، ل اإلنساني العاجل نداءالمع إطالق 

لمساعدة حوالي  مليون دوالر أمريكي 10.2اإلنسانية جمع مبلغ 

ا في طرابلس وما حولها.شخص  100.000  من الفئات األكثر ضعف 

تم تخصيص مليوني دوالر أمريكي من الصندوق المركزي قد و

حالة الطوارئ للتعامل مع  (CERF)لالستجابة لحاالت الطوارئ 

على المساعدات المنقذة لألرواح الراهنة وضمان حصول المدنيين 

 في الوقت المناسب.

مليون دوالر  202يواصل المجتمع اإلنساني الدعوة لجمع مبلغ 

. 2019اإلنسانية في ليبيا لعام خطة االستجابة أمريكي بحسب 

 في المائة فقط من الخطة.  6تمويل وحتى اآلن، تم 

    8.300 

إجمالي األشخاص الذين 

حصلوا على المساعدات 

 حتى اآلن

 2019 العاجل لطرابلساإلنساني النداء 

 مطلوبة مليون دوالر أمريكي 10.2   
 

 

 للحصول على المزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ: 

 scott2@un.org، مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ليبيا، نيلز سكوتالسيد/ 
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