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 ملخص

 أيار/مايو،  15منذ التصعيد األخير للنزاع المسلح في درنة بتاريخ  هذكرت مصادر تابعة للقطاع الصحي بأن
 بينهم طفل واحد.بجروح  شخصا   14أصيب تل ما ال يقل عن ستة مدنيين و ق  

 أسرة نزحت من منطقة الفتائح )شرقي مدينة درنة( إلى مدينة درنة جراء تجدد النزاع 500-300بأن حوالي  أفيد. 

 ،واسع  مرتقب هجومعن عقب صدور تصريحات وذلك  احتدم النزاع في درنة منذ منتصف شهر نيسان/أبريل
المخاوف زداد تمن المناطقة اآلهلة بالسكان المدنيين،  يقتربالقتال و  يحتدم بينماش الوطني الليبي. النطاق للجي

 .هاخروج منتمكن األشخاص من الدخول إلى المدينة والبكما افيد بشأن حماية المدنيين. 

  وال تزال مواد المساعدات اإلنسانية بانتظار صدور الموافقة على  للغايةدخول المساعدات اإلنسانية لدرنة محدود
 القطاع الصحي. وستزداد االحتياجات اإلنسانية باستمرار الحصار.االحتياجات الملحة هي في إدخالها. علما  أن 

 مخاوف بشأن حماية المدنيين في درنة |ليبيا
 (2018أيار/مايو 16 لغاية) 4 عاجل #تحديث 
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 معلومات أساسية

العسكري  ويستمر التصعيد. 2017الجيش الوطني الليبي منذ شهر تموز/يوليو درنة من  تضييق الخناق و حصارستمر ي
شروع ته في العن نينذ منتصف شهر نيسان/أبريل حين أعلن الجيش الوطني الليبي بشكل متواتر م للنزاعات المسلحة

الجيش الوطني الليبي بالتقدم نيسان/أبريل، بدأ  14بتاريخ  بهجوم واسع النطاق ضد المجموعات المسلحة في درنة. 
 المسلحة. ى لم يتوقف القصف الجوي والقصف بالمدفعية والقتال بين القو  ومنذ ذلك الحين ،نحو عين مارة غربي درنة

حي  و ،الفتائح )شرقي مدينة درنة(  و، الحلة )جنوبي مدينة درنة(  منطقة من أبرز المناطق التي شهدت اشتباكات
دينة درنة مو عليه تمت  محاصرة ، ي للمدينةجنوب الغربفي الالظهر الحمر  و، في الغرب مارةعين  و، السيدة خديجة 

عدد قليل من ذات في مناطق إلبقائه تال تقجرى احتواء اال أيار/مايو 15تاريخ  حتىو  غير أنه من جميع الجهات.
وذلك في أسرة  30وعلى نطاق صغير لـ نزوح مؤقت أيار/مايو و  8احد بتاريخ مدني و إلى مصرع ذلك أدى و  المدنيين

وف بين صف الضحاياكبير من  وكان هناك عدد. رزقهم اإلضرار بمصادر فضال  عنمايو أيار/وقت سابق من شهر 
 .القوات المسلحة
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عن مصرع ستة أشخاص من المدنيين  أيار/مايو 15بتاريخ  - غير مؤكدة -وردت تقارير المسلح التصعيدومع اشتداد 
ووردت بالغات  إصابة بين صفوف القوات المسلحة. 47وما ال يقل عن بجروح آخرين  14بينهم طفل واحد وإصابة 

بأن النزاع المسلح أخذ باالقتراب من المناطق اآلهلة أفيد و  منازل المدنيين جراء القصف الجوي في أضرار  وقوعمفادها 
 جهة الجنوب.ال سيما من  نفسها بالسكان ومدينة درنة

مدينة درنة. ويتوقع المزيد من قريبة من أسرة من منطقة الفتائح إلى مناطق  500إلى  300نزوح بتقارير تفيد وردت  
يحاول  أال ومن المتوقعداخل درنة في حال انتقال االشتباكات إلى المناطق السكنية. وفي حاالت النزوح نحو المدينة 

 ر من مرة في أكثقد تلقوا األهالي علما  أن  اقتصاديةألسباب أمنية و  بسبب مخاوفالعديد من الناس مغادرة مدينة درنة 
 مرة.مست شهر نيسان/أبريل رسائل مفادها ضرورة المغادرة وتجنب المناطق التي تشهد اشتباكاتمنذ منتصف 

جودة داخل ال تزال مو إال أن نقاط التفتيش والحواجز  نة والدخول إليهاالخروج من در بإمكان األهالي بأن تفيد التقارير 
، تعرضت المناطق السكنية 2017كتلك التي حدثت في شهر تشرين األول/أكتوبر  وأثناء التصعيدات السابقةالمدينة. 

ا مفادها حصول تأخير في إجالء الضحاي تقاريربين صفوف المدنيين. ووردت  ضحاياما أدى إلى سقوط قصف لإلى ا
المفروضة لعامة الحاالت طبية مستعجلة واالعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها والقيود  وتأخير عند نقاط التفتيش

ج درنة األسواق خار يؤثر على إمكانية وصولهم إلى حصول الناس على أبسط الخدمات و يعيق األمر الذي  ،على التنقل
 الخدمات المالية. حصولهم على ضافة إلىباإل

 

 نظرة عامة على األوضاع اإلنسانية

ي السوق أسعار السلع االساسية ف النقدية كما أن السيولةال يزال المدنيون في درنة يواجهون صعوبات في الحصول على 
إلمدادات تعطل ا و  المدينةإلى داخل على الحركة  درنة قيودا   وبينما تعاني مدينةإمكانيات الكثيرين.  تفوق  السوداء

سكان  المدنيين من الوضع الحالي يفاقم التأثير على، إلى أن  بدرجات متفاوتة على مدى السنوات الثالث الماضية
  . المدينة

زاع ناألدوية واإلمدادات الطبية )لمعالجة اإلصابات الناجمة عن ال المتمثلة فيال تزال االحتياجات اإلنسانية األساسية 
ثل لضمان استمرار عمل المنشآت الهامة، م الالزم والوقود توفر السيولة النقديةو  المزمنة(لألمراض واالحتياجات الطبية 

ا ال يقل عن مقّدر وجود لمحطة تحلية المياه والمواد الغذائية. وي الالزمة قطع الغيارتوفر  المستشفيات ومحطات المياه و
 ضع الحالي.الو من ن ضرريشخص مت 100.0001

د توفير اإلمدادات الطبية العاجلة وغيرها من الموابفي المجال االنساني  العاملةواصلت الجهات  وقبل التصعيد األخير
هذه لماح الس في حال اإلصاباتالالزمة للتعامل مع  التجهيزاتحولها، بما في ذلك ما الصحية في درنة و كز لدعم المرا

                                                 

 تستند التقديرات السكانية لمدينة درنة إلى البيانات المقدمة من مكتب التعداد واإلحصاء، ليبيا 1 
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وضعت  وصعوبة في التعامل مع الوضع الراهن. واجه الصحية في درنة ت كزالمرا كما أفيد بأن بدخول المدينة الجهات
 يا.( في حالة تأهب قصوى الستقبال الضحابين مدن أخرى ، وبنغازي، توكرةالمرافق الطبية خارج درنة )القبة، طبرق، 

جمعية تها شريكطق المحيطة بها من خالل في درنة والمنا مدرسيةمارس/اذار قامت اليونيسف بتوزيع تجهيزات  21في و 
مجموعة  630فتاة وصبي( و 36,000)استفاد منها  ملزمات ترفيهية( صندوق 400)وشمل ذلك  الهالل األحمر الليبي

مجموعة من وحدات تنمية الطفولة المبكرة  65( وطالبا   25,194حقيبة مدرسية )لفائدة  25,194ومستلزمات مدرسية 
 1000بتوزيع  أبريل/نيسان، قامت اليونيسكو وجمعية الصليب األحمر الليبي أيضا   17(. وفيطفال   3,816)لفائدة 

 في درنة. الشخصية مجموعة من مستلزمات النظافة

األحيان  ذلك في أغلبإلى درنة محدود للغاية، ويتم  في الوقت الراهن عدد الجهات الفاعلة التي تستطيع الدخولويعّد 
نتظر تاإلنسانية المخطط ارسالها واد جميع الموال تزال األحمر الليبي.  الهاللحلية أو جمعية من خالل السلطات الم

 درنة، بما في ذلك األدوية واإلمدادات الطبية الخاصة بالتعامل مع إصابات الصدمات والحروب.دخالها إلى الموافقة إل

تصعيد.  أي دعم في حالة حدوثتقديم التدابير التأهب ل إمكانية الدخولتتمتع بالتي الفاعلة اعدت الجهات اإلنسانية وقد 
الطبية والمواد الغذائية وغير الغذائية والمزيد من لوازم التعليم في حاالت  موادألدوية والا ة مسبقاّ وتشمل اإلمدادات المعدّ 

 .أساسيا   دخولها السريع دون عوائق سيكون أمرا  غير أن الطوارئ. 

 

 

 اللتزام بالتالي:بام لجميع األطراف ئهنداجددون التأكيد على ة اإلنسانية ياإلغاثمجال العاملون في 

 اآلمن  خروجلابالتزاماتهم تجاه القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان لضمان حرية التنقل وتسهيل  الوفاء
 مغادرة درنة.الراغبين في  لمدنيينل

  نيين أثناء تنفيذ العمليات القتالية بغية حماية المدالممكنة  اإلجراءاتاحترام القانون اإلنساني الدولي واتخاذ جميع
 .المكتظةوتجنب تمركز األهداف العسكرية في مناطق محاذية للمناطق  قدر اإلمكانمن تبعات الهجمات 

 األطراف المسلحة التفريق في جميع األوقات بين األهداف العسكرية والمدنيين وكل ما يحمل صفة  يجب على
 نية. علما  أن الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون اإلنساني الدولي.مد

  السماح بدخول المساعدات اإلنسانية الموجهة للمدنيين المحتاجين ورفع القيود المفروضة على تنقالت العاملين
ت ومنح المنظمات اإلنسانية تصاريح للدخول دون اإلغاثة اإلنسانية والمدنيين المحتاجين للمساعدا مجال في

 قيود إلى درنة.
 منصوص على النحو الالبنية التحتية الصحية والموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي  وحرمة ضمان سالمة

 الصادرة عن جمعية الصحة العالمية. المتعاقبة القرارات عليه في
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ية لوضع بالتشاور مع الشركاء من المنظمات اإلنسانمراقبة ا يواصلسمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إن 
 وضع ذلك.في حال تطلب الالمزيد من التحديثات ر اصديتم إالعاملة في الميدان. وس

  تالية في ليبيا على العنوان البمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيللمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
ochalibya2@un.org 
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