
- 1 - 

 

 

 بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيين.  يف ليبيا قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 أبرز األحداث

 

 كثر من -شخص  16.000بسبب األعمال القتالية الجارية من األشخاص الذين فروا من منازلهم عدد اآلن قترب ي شخص  2000أ

 . شرين ساعة الماضية فقطربعة وعمن بينهم تعرضوا للنزوح خالل األ

  ابة باألسلحة ن إىل األضرار من جراء االشتباكات، مما يعني أن ثماين سيارات إسعاف قد تعرضت لإلصايسيارتا إسعاف أخر تعرضت

 قتالية الجارية. منذ بدء األعمال ال

  أشكال المساعدات  أحدتقديم حتى اآلن استطاعوا  قدوالشركاء يف المجال اإلنساين المساعدات حيثما ُيسمح لهم بالوصول. يقدم

 شخص.  4.000حوايل لانية اإلنس

 

 مليون 190

 دوالر
 

التمويل الحالية قياًسا وة فج

االستجابة  خطة على

  .2019اإلنسانية لعام 

 

4.000 

 شخص
بشكل مباشر على ا حصلو

أحد أشكال المساعدات 

  منذ بدء األزمة. اإلنسانية 

 2.100  

 شخص  
 

 24للنزوح خالل الـرضوا تع

        ساعة الماضية. 

 

+15.700 
 

شخص تعرضوا للنزوح 

بسبب األعمال العدائية 

    الجارية.

  طرابلساشتباكات ليبيا: 

 ( 7تقرير الوضع اإلنساين )

 2019أبريل/نيسان  13
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 نظرة عامة على الوضع

الماضية األربع وعشرين الساعات  تشهد

زيادة أخرى يف أعداد المدنيين الفارين من 

األعمال العدائية يف طرابلس وما حولها، حيث 

 شخص. 16.000الًيا يبلغ عدد النازحين ح

كدت و منذ بدء األعمال القتالية الحالية، أ

سقوط  (WHO)منظمة الصحة العالمية 

، من شخًصا 21ضحايا مدنيين بلغ عددهم 

المتعلقة  المخاوفتزداد و  بينهم تسعة قتلى.

بأمن األسر التي ال تستطيع الفرار من 

، حيث تم اإلبالغ المناطق المتضررة من النزاع

عن استمرار استخدام األسلحة الثقيلة يف 

رير الواردة ن التقاأكما واقع متعددة، بما يف ذلك العزيزية، وغريان، وقصر بني غشير، والسواين، ووداي الربيع. م

صابات ترد أنباء عن وقوع إ ولم ألضرار من جراء غارة جوية يف عين زارة تثير قلًقا بالًغا.لرسي حول تعرض مبنى مد

 ى الصعيد العالميعلاألدلة شير تو  .للقصفأيًضا  محطة الكهرباء يف عين زارة رضتعاإلبالغ عن تم و  يف هذا الحادث.

لعظمى من المتضررين إىل أنه عند استخدام األسلحة المتفجرة يف المناطق المأهولة بالسكان، فإن الغالبية ا

 يف أعقابه. وأأثناء النزاع سواء -المدنيين بين يكونون من 

 

أبريل/نيسان، مما يرفع العدد اإلجمايل  13أخريان باألضرار من جراء األعمال القتالية يف سيارتا إسعاف أصيبت 

األضرار التي ن إ بدء األعمال القتالية الجارية إىل ثمانية.منذ لإلصابة باألسلحة لسيارات اإلسعاف التي تعرضت 

. الجهود المبذولة لمساعدة الضحاياتلحق بسيارات اإلسعاف ال تهدد الطواقم الطبية فحسب، وإنما تعيق أيًضا 

انون الدويل باالمتناع عن اء بالتزاماتهم بموجب القالمجتمع اإلنساين دعوة جميع أطراف النزاع إىل الوفيواصل 

احترام المنشآت الطبية والطواقم يجب ف .والبنية التحتية المدنية التعليمية والصحية والمرافق العامليناستهداف 

 .الطبية والنقل الطبي وحمايتهم يف جميع الظروف

 

كثر من ُيعتقد  كز االحتجاز يف غريان وقصر بني  1.000أن أ شخص من الالجئين والمهاجرين محاصرون يف مرا

كثر الفئات هم و. اريةجغشير على مقربة من األعمال العدائية ال ضعًفا يف ليبيا، ويواجهون خطر السكانية من بين أ

      المعتقلون يف غريان عن عدم توافر مياه صالحة للشرب يف هذه المنشأة. أبلغ كما  طالق النار.إل يف تبادلالوقوع 
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 االستجابة اإلنسانية

مع ، قديم المساعدات حيثما ُيسمح لهم بالوصولتالشركاء يف المجال اإلنساين يواصل 

المساعدات الجارية  ضمنتوتالعمل لضمان التأهب للزيادة المحتملة يف االحتياجات. 

كز الجماعية  االستجابة متعددة القطاعات الحتياجات األسر التي تعيش يف المرا

مركًزا يف مواقع مختلفة يف طرابلس؛ ثمانية منها  15اآلن، تم إقامة حتى و للنازحين.

تقديم المساعدات من خالل آلية االستجابة السريعة التي تتيح يتواصل و  مأهولة حالًيا.

، التي تشمل الحصص الغذائية-التوزيع السريع لحزمة الحد األدىن من المساعدات 

الفئات األشخاص النازحين حديًثا أو  على -ومستلزمات النظافة، واللوازم الصحية النسائية، والمواد غير الغذائية

 ا.األكثر ضعفً 

 

اندالع نذ م تعزيز التواصل مع المجتمعات المتضررة يف سياق االستجابة.الشركاء يف المجال اإلنساين على يعمل 

أربعة خطوط هاتفية لمساعدة  (UNHCR)دمت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األزمة، ق

ات االتصال الالجئين والنازحين وتوفير معلومات محدثة عن المالجئ المتاحة وغيرها من الخدمات، وكذلك بيان

التي يمكن أن تقدم المساعدة يف الحاالت الطبية الطارئة واإلجالء من منطقة بالجهات المحلية يف حاالت الطوارئ 

 الصراع.

 

لمحاصرة يف المناطق المتضررة من النزاع، يواصل ال تزال المخاوف كبيرة بالنسبة للعديد من األسر اوبينما 

  تمكنوا من الوصول. الطوعية حيثما عمليات اإلجالءالمستجيبون األوائل دعم 

 

كز  لضعفاءاواستمرار تقديم المساعدات لالجئين والمهاجرين  رصداإلنساين ب شركاء يف المجالاليقوم  يف مرا

إطالق سراح الالجئين العاملون يف المجال اإلنساين الدعوة إىل واصل ي بالوصول.االحتجاز، حيثما يسمح لهم 

كثر أمًنا.والمهاجرين المحتجزين ويعملون مع السلطات المعنية لدعم نقلهم إىل مواقع          بديلة أ
 

 األمن الغذايئ 

 االحتياجات:

  كان منطقة تفيد بأن س تقاريرقطاع األمن الغذايئ ل/نيسان، تلقى أبري 13يف

الء خد تلقوا تعليمات بإ، التي يوجد بها مركز لألغذية يف طرابلس، قميةيالكر 

، فقد ترتفع أسعار ق المنطقة بسبب األعمال العدائيةتم إغالإذا و المنطقة.

على إمكانية الحصول السلع الغذائية يف األسواق بشكل كبير، مما يؤثر سلًبا 

   على الغذاء يف طرابلس.

.0004  

بشكل لوا حصشخص 

مباشر على أحد 

 المساعداتأشكال 

313 

وف نازحة حديًثا سسرة أ

على  يحصلون

 المساعدات الغذائية
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  االستجابة:

  أبريل/نيسان، قام برنامج األغذية العالمي  13يف(WFP)  ق مع المنظمة سين خالل التن، مالمحلي شريكهو

واليونيسف، بتقديم الحصص الغذائية  (UNFPA)وصندوق األمم المتحدة للسكان  (IOM) الدولية للهجرة

 زليتن.يف من النازحين حديًثا أسرة  200الجافة إىل 

  األيام  خاللأسرة نازحة حديًثا  331ذاء على يقوم برنامج األغذية العالمي بتوزيع الغ، سأبريل/نيسان 13وحتى

   المقبلة.

 

 

 لحمايةا 

 : الحتياجاتا

  م السبل أو الذين الالجئون والنازحون والمهاجرون الذين تقطعت بهيحتاج

يفرون من الجزء الجنويب من طرابلس بسبب القتال الجاري إىل معلومات 

ء إىل المناطق اآلمنة، والحصول على المساعدات الطبية الطارئة، واإلجالعن 

 المساعدات/الخدمات والمأوى. 

 االستجابة:

  يواصل خط المساعدة الهاتفي التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية

 حول والالجئين والمهاجرين لشؤون الالجئين تقديم المعلومات للنازحين

التي تسهل عمليات اإلجالء من  كاالتووال ،المالجئ المتاحة التي حددتها السلطات المحليةو الخدمات

لقة بالمالجئ والخدمات تحديث المعلومات المتع جريوي. ب االقتضاءحسالمناطق المتضررة من النزاع، 

 1.715أسرة ) 214المعلومات إىل تقديم المفوضية  تطاعتاسأبريل/نيسان،  13تى ح المتاحة بشكل يومي.

 شخص(. 

 

 الطفل: ماية ح 

  االحتياجات:

  ناطق النزاع، يبدو على األطفال النازحين والقائمين على إجالئهم من مبعد

نتيجة للقتال وغياب األنشطة الضغط النفسي الصدمة ورعايتهم عالمات 

  الترفيهية.

  

.7151 

حصلوا على شخص 

المعلومات عبر خط 

التابع المساعدة الهاتفي 

لمفوضية األمم المتحدة 

 السامية لشؤون الالجئين

389 

حصلوا على طفل 

خدمات الدعم النفسي 

 واالجتماعي 
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 االستجابة:

  ي يم الدعم النفستقدمن  (مركز الصفا)تمكنت اليونيسف من خالل شريكها الوطني أبريل/نيسان،  13حتى

، فضالً عن الدعم النفسي واالجتماعي فتاة( 190صبي و 199طفل ) 389إىل  واالجتماعي واألنشطة الترفيهية

مجموعة ترفيهية صغيرة  35توزيع وتم المناطق الحضرية. يف المتخصص يف العديد من مالجئ النازحين و

   رعايتهم. على شخًصا من القائمين  97لـ االجتماعيوعلى األطفال وتقديم جلسات التوعية والدعم النفسي 

  

 المأوى والمواد غير الغذائية

 االستجابة:

 والمواد غير الغذائية االستجابة الحتياجات األشخاص الذين تعرضوا للنزوح بسبب  المأوىقطاع شركاء اصل يو

 ر آلية االستجابة السريعة. إطا يفاألعمال العدائية، جنًبا إىل جنب مع الشركاء 

 

 

 الصحة 

 تواصل منظمة الصحة العالمية ما ك، متقديم استجابتهقطاع الصحة شركاء واصل ي(WHO)  دعمها تقديم

 ومستجيبي الخط الثاين الذين يتألفون من خمسة فرق. ستجيبي الخط األول الذين يتألفون من سبعة فرق،مل

  للهيئة الطبية الدولية الفريق الطبي التابع قام(IMC)  الخدمات الطبية المقدمة يف ملجأين جماعيين. بتعزيز 

  حالة 33راء الجماعية قام بعالج منظمة الهجرة الدولية فريًقا طبًيا إىل مالجئ تاجو وفدتأأبريل/نيسان،  13يف . 

 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 االستجابة:

 خدمات  قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تقييم وضع يواصل

وتقديم االستجابة للنازحين  المياه والصرف الصحي يف المالجئ الجماعية

 13يف بالتعاون مع شركاء آلية االستجابة السريعة.  المالئمة لها

مجموعة من مستلزمات النظافة يف  212تضمن ذلك توزيع و يل/نيسان، أبر 

 ن.زيتبلدية 

 

212 

النظافة  لوازممن جموعة م

 أبريل 13تم توزيعها يف 
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 التمويل

 

سيستمر الفريق الُقطري للعمل اإلنساين يف مراجعة قدرته على 

االستجابة، ال سيما يف ضوء نقص تمويل االستجابة اإلنسانية غير 

تلقت خطة االستجابة اإلنسانية يف ليبيا تمويالً المسبوق يف ليبيا. 

 190الفجوة التمويلية الحالية فقط، وتبلغ  يف المائة 6بنسبة 

   مويل إضايف.ت، وهناك حاجة ماسة إىل مليون دوالر

 

 

 

    

 

 خطة االستجابة اإلنسانية

 2019لعام يف ليبيا 

 مطلوبة مليون دوالر أمريكي 202
 

 

 خلفية عن األزمة:

تواجه ليبيا أزمة إنسانية وأزمة حماية ممتدة ومعقدة نتيجة للنزاع المسلح، وانهيار الخدمات العامة والحكم، والتحديات 

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

سي والنزاع وانعدام األمن، وانهيار سيادة القانون، وتدهور القطاع العام، وتعطل نتيجة الستمرار حالة عدم االستقرار السيا

االقتصاد. ويتضمن األشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية النازحين، والعائدين، والمتضررين من النزاع من غير 

       النازحين، والمجتمعات المضيفة، والالجئين، والمهاجرين.    
 

ممولة

6%

غير ممولة

94%


