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  الشركاء اإلنسانيين.بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع  يف ليبيا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةام ق

 أبرز األحداث
 

 ابلس وما يف طر النزاع المسلح  ندالعانذ م

كثر من  شخص  13.500حولها، تعرض أ

شخص نزحوا  4.000من بينهم  ،وحللنز

 األربعة وعشرين ساعة الماضية. خالل 

  المجتمع اإلنساين بالقلق إزاء يشعر

حايا المدنيين، األعداد المتزايدة من الض

غضون  يف بمن فيهم الفرق الطبية.

أسبوع واحد فقط، ُقتل ثالثة من أفراد 

ولم تعد خمسة سيارات الطواقم الطبية 

 اصابتهإصالحة للعمل بسبب إسعاف 

 لشظايا.اب

  لتزًما يزال المجتمع اإلنساين مال

ه ل هذيبيا خالل بمساعدة المحتاجين يف

تم تفعيل آلية االستجابة وقد  األزمة.

أبريل/نيسان،  11السريعة يف ليبيا يف 

م الصحية النسائية، شخص على الحزمة الرئيسية التي تشمل مجموعات النظافة، واللواز 2.000حصل بالفعل  ،ويف غضون يومين

 ومجموعة المواد غير الغذائية، والحصص الغذائية.

 

 مليون 190

 دوالر
 

متطلبات ية لتلبمطلوبة 

االستجابة  خطةتمويل 

هناك و .2019 اإلنسانية لعام

حاجة ماسة إىل تمويل 

  إضايف. 

 

+900 

 شخص
حالًيا يف مالجئ قيمون ي

قوم السلطات ، وتجماعية

المحلية بإقامة مالجئ 

إضافية الستقبال األسر 

   ة.النازح

 3.900  

 شخص  
 

من  وا اإلجالءممن طلب

المناطق المتضررة من النزاع 

ال يمكن إجالؤهم إىل مناطق 

كثر أمًنا نسبًيا.         أ

 

+13.500 
 

شخص تعرضوا للنزوح منذ 

. بدء األعمال القتالية

ويتضمن هذا العدد نزوح ما 

شخص  4.000يقرب من 

    ساعة الماضية.  24خالل الـ

  طرابلساشتباكات ليبيا: 

 ( 6تقرير الوضع اإلنساين )

 2019أبريل/نيسان  12
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 نظرة عامة على الوضع

يزال عدد كبير من المدنيين عالقين يف المناطق المتضررة  ال

زيزية وقصر بني غشير وخلة النزاع، مثل السواين والعمن 

وهم غير قادرين على  الربيع، الفرجان وعين زارة ووادي

كثر أمًنا نسبًيا. اآلن، تلقى أول وحتى  االنتقال إىل مناطق أ

لم من ذلك، بالرغم و طلب لإلجالء. 881المستجيبين حوايل 

عمليات من بينها خالل األربعة وعشرين ساعة  8 م تنفيذتعملية إجالء بنجاح، و  119نوا سوى من إجراء يتمك

الخروج بشكل من بينهم فقط  600شخص يطلبون إجالئهم، واستطاع  4.500حوايل ذلك أن هناك ويعني الماضية. 

االستهداف العشوايئ ول ح لواردةاانخفاض معدالت اإلجالء إىل استمرار االشتباكات، والتقارير ويعزى  آمن.

إىل ذلك، تم اإلبالغ عن انسحاب العديد من األطباء وسائقي سيارات باإلضافة و والمتعمد لسيارات اإلسعاف.

 التي تعرضوا لها. الجمة اإلسعاف من عمليات اإلنقاذ، مشيرين إىل المخاطر

 

  قعو .ةقم الطبيوا صفوف المدنيين، بما يف ذلك الطالمجتمع اإلنساين بالقلق إزاء ارتفاع إعداد اإلصابات يفيشعر 

كنية المكتظة بالسكان يف السواين يف على المناطق السبالمدفعية عشوائًيا أبريل/نيسان، قصًفا  11باألمس، 

، أسفر عن الضواحي الجنوبية لطرابلس

، حد المدنيين وإصابة ثالثة آخرينأمقتل 

غضون يف و اثنان منهما يف حالة خطرة.

من أفراد أسبوع واحد فقط، ُقتل ثالثة 

سيارات  أصبحت خمسالطواقم الطبية، و

إسعاف غير صالحة للعمل بسبب إصابتها 

منسقة الشؤون اإلنسانية أصدرت . بالشظايا

بيانًا اليوم ذكَّرت فيه جميع أطراف النزاع 

بالمدنيين،  األذىإلحاق بالتزامهم بمنع 

وحماية البنية التحتية المدنية، وضمان 

التي تقدمها  وصول المساعدات اإلنسانية

كل آمن بش خدمات الطوارئ وعمال اإلغاثة

السكان  كافةىل إومستدام ودون عوائق 

 المتضررين.

 

كثر من ، (DTM)لمصفوفة تتبع النزوح فًقا و االزدياد بشكل مطرد.أعداد النازحين يف تستمر   13.500تعرض أ

شخص  4.000ذلك النزوح األخير لحوايل ويشمل  .2019أبريل/نيسان  5المسلح يف  منذ بدء النزاعشخص للنزوح 
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 سكن خاص.موالمعارف أو يف  تة حالًيا مع العائالزحمعظم األسر الناتقيم و  خالل األربعة وعشرين ساعة الماضية.

ارتفع د وق المناطق الرئيسية الستقبال النازحين طرابلس، وتاجوراء، والسواين، وجنزور، من بين مواقع أخرى. ملشت

المحيطة بها إىل عدد األشخاص النازحين الذين تم تحديد وجودهم يف المالجئ الجماعية يف طرابلس والمناطق 

كثر من      السلطات المحلية بإقامة مالجئ إضافية الستقبال األسر النازحة. وتقوم، خصش 900أ

     

 االستجابة اإلنسانية

 ليبيا خالل هذه زًما بدعم المحتاجين للمساعدات يفالمجتمع اإلنساين ملتيزال ال 

أبريل/نيسان، تم إجراء أول عملية تسليم للمساعدات  11يف  األزمة. باألمس

االستجابة السريعة  تمثل آلية .(RRM)وفًقا آللية االستجابة السريعة بنجاح 

كة يف النموذ بغرض تعزيز  ةمصمم ، وهيالتشغيلية والبرامجية واحينًجا للشرا

ريقة منسقة يف الوقت المناسب بطاالستجابة تقديم على القطاعات  ةقدر 

 من المخاطر.لنزوح وغيره لكان المعرضين لسلوموحدة 

 

تم تفعيل آلية االستجابة السريعة يف ليبيا لدعم تقديم المساعدات للنازحين 

والمهاجرين والسكان المحاصرين وتزويدهم باإلمدادات المنقذة لألرواح التي 

ويف اليوم األول من تفعيلها،  تحسن من قدرتهم على الصمود خالل األزمات.

شخص.  1.000ىل حوايل استطاعت آلية االستجابة السريعة بالفعل الوصول إ

ن النزاع وسيتم تنفيذ أنشطة آلية االستجابة السريعة يف المناطق المتضررة م

 الحضرية والمالجئ الجماعية. مما يتيح الوصول إىل السكان يف المناطق

 

الشؤون وتقوم آلية االستجابة السريعة بالتنسيق مع مكتب تنسيق 

اإلنسانية والقطاعات وخلية األزمة المحلية لتفادي أي ازدواجية يف إمدادات 

الوصول اآللية استطاعت  وحتى اليوم، اإلغاثة المقدمة للسكان المتضررين.

الحزمة الرئيسية التي تتضمن مستلزمات ب وإمدادهمشخص  2.000إىل 

 ،ر الغذائيةغيالنظافة، واللوازم الصحية النسائية، ومجموعة المواد 

قدمت اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان  والحصص الغذائية.

(UNFPA)  ومنظمة الهجرة الدولية(IOM)  وبرنامج األغذية العالمي(WFP) اثة من خالل الشركاء مساعدات اإلغ

كبربوسيتم توسيع نطاق المبادرة  المحليين.     يف األيام المقبلة لمساعدة المحتاجين.  شكل أ

    

 

لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية الصورة: الهيئة الليبية مصدر 
(LibAID) ،ومنظمة الهجرة الدولية.، وبرنامج األغذية العالمي 
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 األمن الغذايئ 

 االحتياجات:

 .تفيد التقارير بارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية يف طرابلس تدريجًيا 

  االستجابة:

  1.250قدم قطاع األمن الغذايئ المساعدات الغذائية إىل  أبريل/نيسان، 12يف 

 شخص يف يفرن. 325شخص يف الزنتان و

 شخص  1.650 توزيع المساعدات الغذائية علىوفًقا آللية االستجابة السريعة، يخطط برنامج األغذية العالمي ل

  األيام المقبلة. خالللجدد امن النازحين يف المجمل 

 الغذايئ أن أسعار المواد الغذائية يف طرابلس ترتفع بشكل كبير. حظ قطاع األمنال 

 

 

 الحماية 

 االستجابة: 

  يواصل خط المساعدة الهاتفي التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين تقديم المعلومات

حول المالجئ المتاحة التي حددتها السلطات المحلية والمنظمات التي تسهل عمليات اإلجالء من للنازحين 

قة بالمالجئ والخدمات المتاحة ويتم تحديث المعلومات المتعلالمناطق المتضررة من النزاع، قدر اإلمكان. 

 بشكل يومي.

 بعض العائالت  تمعات غير الليبية إلجراء ترتيبات سكنوالمج تلف السفاراتيعمل شركاء الحماية مع مخ

 لضمان إشراك غير الليبيين يف. وسيقوم قطاع الحماية بالتنسيق مع القطاعات األخرى غير الليبية النازحة

 المساعدات اإلنسانية المقدمة. تلقي

  من خالل شركاء صندوق األمم المتحدة  الدعم النفسي واالجتماعيخدمات امرأة وفتاة على  104حصلت

يف مختلف المالجئ الجماعية يف طرابلس ومن خالل خدمات الدعم النفسي  (مركزي الصفا والبيان)للسكان 

 . (IRC)تقدمها لجنة اإلنقاذ الدولية واالجتماعي التي 

  اللوازم الصحية مجموعة من  63 ولجنة اإلنقاذ الدولية األخيرين، وزع صندوق األمم المتحدة للسكانيف اليومين

الجامعي للفتيات يف  سكنيف ال الاليت تعرضن للنزوح مؤخًرا يف سن اإلنجابعلى النساء والفتيات النسائية 

 .عين زارة والفرناج ومدرسة العاصمة

.5501  

حصلوا على خص ش

المساعدات الغذائية يف 

 الزنتان ويفرن
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  تمكنت اليونيسف، من خالل منظمة الصفا غير الحكومية، من تقديم الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة

 من القائمين برعايتهم يف مالجئ النازحين ويف المناطق الحضرية.  20طفالً و 77الترفيهية إىل 

 

 المأوى والمواد غير الغذائية

 االستجابة:

 م الدعتى اآلن، قدم الشركاء يف قطاع المأوى والمواد غير الغذائية ح

كز التجمع شخص يف مر 1.750و ،نازح من العزيزية 1.100لحوايل 

كز االحتجازووالمغادرة   .شخص يف الماية 925، ومرا

 واقع يف المخازن يف ماد غير الغذائية إمدادات يمتلك قطاع المأوى والمو

 . شخص 30.000لدعم  تكفي مختلفة يف طرابلس

 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 االستجابة:

 

 قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تقييم وضع خدمات  يواصل

ت ة لالحتياجاستجابالمياه والصرف الصحي يف المالجئ الجماعية وتقديم اال

 بتقييم أربعة مواقع:  اليوم قام القطاعقد المحددة. و

 يف حي األندلس يف طرابلس،  ومدرسة أيب ذر الغفاري مدرسة شهداء بدر

أن منظمات المجتمع المدين والجهات المحلية قد قاموا القطاع ووجد 

بة فق األساسية المطلووتم إصالح جميع المراتنظيفهم وإعدادهم. ب

ا مإليهالنازحين عدم وصول  على الرغم من تم وضع اإلمدادات يف المركزينكما جيد.  وكانت تعمل بشكل

 .بعد

  على عبد هللا زهمول يف الفرناج، تم إجراء إصالحات طفيفة يف مرافق المياه والصرف الصحي بمدرسة

 مرافق المياه والصرف الصحي لكي تعمل بشكل جيد.

 

0.0003  
يمكن لقطاع المأوى شخص 

ديم لمواد غير الغذائية تقوا

 الدعم لهم

4 
قطاع جماعية قام الجئ م

المياه والصرف الصحي 

النظافة الصحية بتقييمها و

ستجابة لتقديم االيوم 

 محددة األهداف
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  يقوم قطاع و  أسرة. 51كم شرق طرابلس، استقبل المجلس البلدي حوايل  65يف منطقة القربويل، على بعد

 لنازحين.ل تي يقدمهاالغاثة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتنسيق عملية توفير مواد اإل

  مسبًقا عالوة على ذلك، فإن قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بصدد وضع أدوات النظافة

مفوضية طرابلس و (STACO)طاهر الزاوي الخيرية من خالل مؤسسة الشيخ ال يف مواقع مختلفة

كز  للكشافة والمرشدات، بدعم من اليونيسف. وسيتم توزيع اإلمدادات عند انتقال النازحين إىل المرا

 الجماعية الجديدة.

 

 

    

 

 للحصول على المزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ: 

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

  www.unocha.org  - www.reliefweb.int :المعلومات، ُيرجى زيارة المواقع اإللكترونية التالية المزيد منللحصول على 

 عن األزمة:خلفية 

والحكم، والتحديات  المسلح، وانهيار الخدمات العامة نتيجة للنزاعوأزمة حماية ممتدة ومعقدة  ليبيا أزمة إنسانيةتواجه 

 طفل، إىل المساعدات اإلنسانية يف ليبيا 248.000شخص، بمن فيهم حوايل  823.000ما يقدر بنحو يحتاج  االقتصادية.

تعطل نتيجة الستمرار حالة عدم االستقرار السياسي والنزاع وانعدام األمن، وانهيار سيادة القانون، وتدهور القطاع العام، و 

النازحين، والعائدين، والمتضررين من النزاع من غير  اإلنسانية األشخاص المحتاجين للمساعدات ضمنتوي د.االقتصا

           .النازحين، والمجتمعات المضيفة، والالجئين، والمهاجرين
 

mailto:scott2@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

