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

 أبرز األحداث

 

  حالة وفاة بين المدنيين.  13منذ بدء األعمال القتالية الجارية، من بينهم  شخًصا من الضحايا المدنيين 48سقوط  التأكد منتم

 ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين ومعدالت النزوح يف ظل استمرار الضربات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة.

 حوفًقا لمصفوفة تتبع النزو (DTM)  التابعة لمنظمة الهجرة الدولية(IOM) كثر من شخص للنزوح بسبب األعمال  18.000، تعرض أ

كثر من . العدائية المستمرة     شخص للنزوح خالل األربعة وعشرين ساعة الماضية فقط.  2.500وتعرض أ

 

 مليون 190

 دوالر
 

فجوة التمويل الحالية قياًسا 

االستجابة  خطةعلى 

  .2019اإلنسانية لعام 

 

 6.000 

 شخص  
على أحد  مباشرةً حصلوا 

أشكال المساعدات اإلنسانية 

  األزمة.  اندالعمنذ 

                48 

 شخص                    
 

العدد المؤكد للضحايا 

حالة  13المدنيين، من بينهم 

         وفاة من المدنيين.  

 

18.250 
 

شخص تعرضوا للنزوح 

بسبب األعمال العدائية 

    الجارية.

  طرابلساشتباكات ليبيا: 

 ( 8تقرير الوضع اإلنساين )

 2019أبريل/نيسان  14حتى 
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 نظرة عامة على الوضع

وفًقا واإلحالة يف طرابلس والمناطق المحيطة بها  مواجهةمستشفيات خطوط ال يصل الضحايا بشكل يومي إىل

الجارية، من بينهم منذ بدء األعمال القتالية ضحية من المدنيين  48سقوط  التأكد منوتم . الصحةقطاع لشركاء 

ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين ومعدالت النزوح يف ظل استمرار  حالة وفاة بين المدنيين. 13

كثر  فر   ،وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدوليةو الضربات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة. أ

ساعة الماضية، مما يرفع العدد اإلجمايل للنازحين إىل  ائية خالل األربعة وعشريندين من األعمال العدم 2.500من 

 شخص. 18.250حوايل 

 

ما يزال آالف المدنيين عالقين يف المناطق المتضررة من النزاع يف الضواحي الجنوبية لطرابلس على الرغم من 

وتُعزى معدالت من األسر إىل مناطق آمنة.  يتم إيصال سوى بضعة مئات فقط طلبهم المساعدة يف اإلجالء، حيث لم

االستهداف واإلجالء المنخفضة إىل االشتباكات المستمرة، والتقارير المتعلقة باالستخدام العشوايئ لألسلحة، 

تم اإلبالغ عن انسحاب العديد من األطباء وسائقي سيارات اإلسعاف من عمليات المتعمد لسيارات اإلسعاف. كما 

 لها.يتعرضون مشيرين إىل المخاطر الجمة التي  اإلنقاذ،

 

كدت اليونيسف أن مستودع وزارة  بسببيف اليوم التايل على إصابة إحدى المدارس بأضرار جسيمة  غارة جوية، أ

وُيقال إن المستودع كان  أبريل/نيسان. 14قصف يف ال من جراءأضرار جسيمة  لحقت بهالتعليم يف عين زارة 

كثر من أربعة ماليين نسخة من الكتب المدرسية للتعليم يف المرحلتين األساسية والثانوية. وقد تابع  يحتوي على أ

ال سيما استخدام المدفعية الثقيلة -بشكل يومي  وقوع األعمال القتاليةالعاملون يف المجال اإلنساين بقلق متزايد 

ويواصل المجتمع اإلنساين دعوة جميع ية. المدن العناصرمما يؤثر على  -والغارات الجوية على المناطق الحضرية

باالمتناع عن استهداف العاملين والمرافق التعليمية أطراف النزاع إىل الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدويل 

" إلطالق النار 2مستوطنة النازحين "الفالح  استخدامووردت تقارير أيًضا تفيد بوالصحية والبنية التحتية المدنية. 

 على طائرة عسكرية، مما يعرض الطابع المدين لمخيم الالجئين للخطر كما يهدد حياة المدنيين.
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الجئ ومهاجر محاصرين  3.000ما يزال حوايل 

كز االحتجاز يف أبو سليم وغريان وقصر  يف مرا

بني غشير، على مقربة من األعمال العدائية 

وباإلضافة إىل خطر االقتراب من مرة. المست

األعمال القتالية، قام الحراس بالتخلي عن 

كز االحتجاز يف بعض الحاالت، تاركين  مرا

المحتجزين لمواجهة مصيرهم بأنفسهم دون 

ويف قصر  أي لوازم أساسية.أن يكون لديهم 

مهاجر،  800بني غشير، حيث يوجد حوايل 

ال تمكن شركاء األمن الغذايئ من إيص

ولكن من المتوقع أن تنفد  ،الوجبات العاجلة

      تلك اإلمدادات يف غضون أربعة أيام. 

 
     

 االستجابة اإلنسانية

الدعم العمليات اإلنسانية التي تم إطالقها لالستجابة لألزمة الحالية حتى اآلن  قدمت

 أحد أشكال المساعدات اإلنسانية.من خالل شخص مباشرًة  6.000حوايل ل

 

خالل األربع وعشرين ساعة الماضية، شملت المساعدات المقدمة من خالل آلية 

التي تتيح توفير الحد األدىن من حزم المساعدات للنازحين الجدد -االستجابة السريعة 

مجموعة من اللوازم الصحية النسائية  300توزيع ما يقرب من  -لفئات األكثر ضعًفالأو 

أسرة يف أيب ذر الغفاري، والخمس،  200رعاية األطفال على حوايل من مستلزمات مجموعة  60وما يقرب من 

ويواصل  الخمس.مجموعة من مستلزمات النظافة على األسر النازحة يف  130وجنزور، وزليتن، باإلضافة إىل توزيع 

كز الجماعية للنازحين من خالل الفرق الطبية  شركاء قطاع الصحة تقديم المساعدات الطبية الطارئة يف المرا

مركًزا  15وحتى اآلن، تم إقامة . بفعالية الحاالتقدرة تلك الفرق على إدارة  التي تدعمالمتنقلة واإلمدادات الطبية 

   حالًيا.   ينمأهول مركًزا 12من بينهم طرابلس،  جماعًيا للنازحين يف مواقع مختلفة يف

 

 

  
 

.0006  

حصلوا بشكل شخص 

مباشر على أحد 

 أشكال المساعدات
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 األمن الغذايئ 

 االحتياجات:

 الجئ  800حيث ال يزال هناك حوايل  توجد حاجة ماسة للمساعدات الغذائية يف مركز احتجاز قصر بني غشير

يف مركز االحتجاز، وعلى الرغم من أن المنظمة الدولية للهجرة قد تمكنت من توفير الوجبات العاجلة  ومهاجر.

   من المتوقع أن تنفد إمدادات الغذاء يف غضون أربعة أيام. إال أنه 

  االستجابة:

  كثر من إيصال الغذاء منظمة الهجرة الدولية  استطاعتأبريل/نيسان،  14يف الجئ ومهاجر يف مركز  800إىل أ

 السائدة المتعلقة بالوصول اإلنساين وانعدام األمن.احتجاز قصر بني غشير على الرغم من التحديات 

  مي أبريل/نيسان، تمكن برنامج األغذية العال 14يف(WFP)  وشركاؤه، من خالل التنسيق مع المنظمة الدولية

من توزيع الحصص الغذائية الجافة واليونيسف،  (UNFPA)وصندوق األمم المتحدة للسكان  (IOM)للهجرة 

 نازحة حديًثا يف الخمس.   أسرة 111التي تكفي لمدة أسبوعين على 

  أسرة نازحة حديًثا خالل األيام  145أبريل/نيسان، يخطط برنامج األغذية العالمي توزيع الغذاء على  13حتى

 المقبلة. 

 

 الحماية 

 : االحتياجات

  يحتاج الالجئون والنازحون والمهاجرون الذين تقطعت بهم السبل أو الذين يفرون من الجزء الجنويب من

طرابلس بسبب القتال الجاري إىل معلومات عن المساعدات الطبية الطارئة، واإلجالء إىل المناطق اآلمنة، 

 ىل المساعدات/الخدمات والمأوى.إصول و وال

 بة:االستجا

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

للنازحين والالجئين والمهاجرين حول الخدمات والمالجئ المتاحة التي حددتها السلطات المحلية، والوكاالت 

االقتضاء. ويجري تحديث المعلومات التي تسهل عمليات اإلجالء من المناطق المتضررة من النزاع، حسب 

أبريل/نيسان، استطاعت المفوضية تقديم  14المتعلقة بالمالجئ والخدمات المتاحة بشكل يومي. حتى 

 شخص(.  1.794أسرة ) 237المعلومات إىل 
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 حماية الطفل: 

 االحتياجات: 

  على رعايتهم عالمات الصدمة والضغط بعد إجالئهم من مناطق النزاع، يبدو على األطفال النازحين والقائمين

يحتاج األطفال إىل خدمات الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية، كما لذا  .النفسي نتيجة للقتال

توعية للإىل الدعم النفسي واالجتماعي المتخصص. وكذلك تحتاج األمهات إىل جلسات  هميحتاج عدد كبير من

  كيفية التعامل مع األطفال المصابين بصدمات نفسية، فضالً عن خدمات الدعم النفسي واالجتماعي.  ب

 االستجابة:

  واصلت اليونيسف من خالل شركائها الوطنيين تقديم الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية إىل

  فتاة حتى تاريخه( والقائمين على رعايتهم. 210صبي و 215األطفال )

 

 القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي: 

 االستجابة: 

  قام شركاء التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي )منظمة الهجرة الدولية، وصندوق األمم المتحدة

 57مجموعة من اللوازم الصحية النسائية و 287للسكان، واليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي( بتوزيع 

إطار آلية االستجابة  يفماضية وعشرين ساعة ال ل األربعاألطفال يف المجمل خالرعاية مجموعة من مستلزمات 

امرأة حصلن على اللوازم الصحية النسائية ومستلزمات  250أسرة، من بينهم  212ل ذلك دعًما لـالسريعة. وشك  

مجموعة من اللوازم الصحية  37 (IRC) الرعاية باألطفال يف زليتن والخمس، بينما وزعت لجنة اإلنقاذ الدولية

وقدمت خدمات الدعم النفسي واالجتماعي إىل النساء المستضعفات  ،األطفالمجموعات لرعاية  7النسائية و

 مهاجًرا يف جنزور.   15يف أيب ذر الغفاري وإىل 

  

 المأوى والمواد غير الغذائية 

 االستجابة:

  يواصل شركاء قطاع المأوى والمواد غير الغذائية االستجابة الحتياجات األشخاص الذين تعرضوا للنزوح بسبب

 إطار آلية االستجابة السريعة. يف األعمال العدائية، جنًبا إىل جنب مع الشركاء 
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 الصحة 

 االحتياجات: 

 واإلحالة يف طرابلس والمناطق المحيطة بها،  يصل الضحايا بشكل يومي إىل مستشفيات خطوط المواجهة

 مدنًيا من بينهم(.  48تم التأكد من وجود شخص ) 761حيث بلغ العدد اإلجمايل للضحايا منذ اندالع النزاع 

 االستجابة:

  أبريل/نيسان، أوفدت منظمة الصحة العالمية  14يف(WHO)  فريقين طبيين للطوارئ يتألفان من جراحين

 وأخصائيي تخدير، وجراحين عامين إىل مستشفيات ترهونة وغريان.للعظام، 

  كز الخدمات الطبية يف  14يف أبريل/نيسان، وزعت اليونيسف مجموعة لوازم الطوارئ األساسية على مرا

من أجل تعزيز قدرة  ، وذلكشخص لمدة ثالثة أشهر 10.000تدعم عالج ما يصل إىل يمكن أن تاجوراء والتي 

 ملجأين جماعيين لألسر النازحة.  على إدارة الحاالت بفعالية يفالمتنقلة الفرق الطبية 

  أبريل/نيسان، قام الفريق الطبي المتنقل التابع لمنظمة الهجرة الدولية يف بلدية تاجوراء بتغطية المالجئ  14يف

 أطفال. 6حالة من بينهم  22لـعالج تقديم الو  ة المقطوراتكرشفبراير ومخيم  17الجماعية يف فندق 

  الهيئة الطبية الدولية أبريل/نيسان، أوفدت  14يف(IMC)  فريقين طبيين متنقلين إىل المالجئ الجماعية يف

      حالة يف المجمل.  30مسكن الطالبات ومدرسة الزهمول، وتم عالج 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 االستجابة:

  مجموعة من  130قام شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتوزيع  أبريل/نيسان، 14يف

مستلزمات النظافة على النازحين يف بلدية الخمس من خالل مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية 

(STACO)  .بدعم من اليونيسف يف إطار آلية االستجابة السريعة 

 قامت منظمة أطباء بال حدود (MSF)  باألمس بتوزيع مستلزمات النظافة وأدوات تنظيف المراحيض يف المركز

  الجماعي بمسكن الفتيات الجامعي. 
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 التمويل

 

سيستمر الفريق الُقطري للعمل اإلنساين يف مراجعة قدرته على 

نقص تمويل االستجابة اإلنسانية استمرار االستجابة، ال سيما يف ضوء 

يف  6تلقت خطة االستجابة اإلنسانية يف ليبيا تمويالً بنسبة يف ليبيا. 

مليون دوالر،  190المائة فقط، وتبلغ الفجوة التمويلية الحالية 

   إىل تمويل إضايف. اآلن جة ماسةوهناك حا

 

 

 

    

 

 خطة االستجابة اإلنسانية

 2019يف ليبيا لعام 

 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%


