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

 أبرز األحداث

  التأثير على السكان المدنيين مع استمرار القتال الجاري يف طرابلس وما حولها. وصل النزوح اآلن إىل أعلى مستوياته منذ  يدا يتز

 بدء األزمة. 

 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  استطاعت(UNHCR)  المهاجرين والالجئين المعرضين للخطر من مركز نقل

لضمان المرور اآلمن للمدنيين واإلمدادات والخدمات االحتجاز يف أبو سليم يف منطقة النزاع. ويواصل المجتمع اإلنساين جهوده 

  الطبية. 

 

 مليون 190

 دوالر
 

فجوة التمويل الحالية قياًسا 

االستجابة  خطةعلى 

  .2019اإلنسانية لعام 

 

 6.000 

 شخص  
على أحد  مباشرةً حصلوا 

أشكال المساعدات اإلنسانية 

  األزمة.  اندالعمنذ 

                54 

 شخص                     
 

العدد المؤكد للضحايا 

حالة  14المدنيين، من بينهم 

         المدنيين.   وفاة بين

 

25.000 
 

شخص تعرضوا للنزوح 

العدائية بسبب األعمال 

    الجارية.

  طرابلساشتباكات ليبيا: 

 ( 10تقرير الوضع اإلنساين )

 2019أبريل/نيسان  16حتى 
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 نظرة عامة على الوضع

الجوية  االشتباكات المسلحة والغارات استمرت

مواقع متعددة، بما يف  على والقصف المدفعي

يف طرابلس وما حولها. يف ذلك المناطق السكنية 

حدث قصف على عدة أبريل/نيسان مساًء،  16

من بينها أبو سليم وسوق  أحياء يف طرابلس،

والهضبة وغيرهم، أسفر عن مقتل ستة  الجمعة

آخرين،  20أشخاص، من بينهم أربع نساء، وإصابة 

لم يتم التأكد من هذه وفًقا لمصادر موثوقة ولكن 

 حتى اآلن. المعلومات

 

وإذا تأكدت صحة تلك األخبار، فسيكون عدد 

الضحايا المدنيين الذين تم التحقق من سقوط 

 قتيالً. 20هم شخًصا، من بين 80منذ بدء القتال 

 

شهدت الفترة المشمولة بهذا التقرير أعلى معدل 

كثر من  يواجه العديد من شخص.  25.000إىل شخص حديًثا، ليصل إجمايل عدد النازحين  4.500لزيادة النزوح يف يوم واحد، حيث نزح أ

سيغادرونها بسبب حالة عدم اليقين  منازلهم أمظلون يف إذا كانوا سيما المدنيين المحاصرين يف مناطق النزاع إشكالية لعدم معرفتهم 

يف بعض  آخذة يف التناقصنظًرا ألن إمدادات الغذاء وغيرها من الضروريات  شكاليةوتتفاقم هذه اإل الناجمة عن االشتباكات والقصف.

 األحياء. 

 

ناجمة عن سنوات عديدة من النزاع واألزمات االجتماعية واالقتصادية وأوجه القصور يف الحايل على خلفية حالة من الضعف  نزاعاليحدث 

     طفل، يف حاجة ماسة إىل المساعدات اإلنسانية.   250.000شخص، بمن فيهم  820.000الخدمات العامة أدت إىل ترك 
  

 االستجابة اإلنسانية

شخص من مركز  150الطبية الدولية بنقل  الهيئةقامت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بدعم من  أبريل/نيسان، 16يف 

كز  االحتجاز يف أبو سليم إىل مركز التجمع والمغادرة التابع للمفوضية يف وسط طرابلس. ويعد مركز االحتجاز يف أبو سليم من ضمن المرا

المفوضية أنها على مقربة من األعمال العدائية والتي تشمل أيًضا قصر بن غشير وسبأ وتاجوراء. وستواصل المفوضية التي حددت 

كثر من  القيام بعمليات النقل من أبو سليم الجئ ومهاجر محتجزين ومحاصرين يف  2.700حالما تسمح الظروف األمنية بذلك. وال يزال أ

 هؤالء المهاجرين واعتراضهم يف البحر وإعادتهم إىل ليبيا يف األشهر األخيرة.مناطق النزاع. وقد تم إنقاذ بعض 
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 أبرز مالمح استجابة القطاعات حتى اآلن

 األمن الغذايئ 

 األغذية العالمي  قدم برنامج (WFP) 4.150وغيره من الشركاء يف المجال اإلنساين المساعدات الغذائية لحوايل 

كز شخص يف المالجئ الجماعية والمناطق الحضرية منذ بداية األزمة.  وال يزال األمن الغذايئ يف بعض مرا

 اإلنساين. الوصول إمكانيةانخفاض االحتجاز يشكل مصدًرا للقلق مع 

 

 الحماية 

  خدمات الالحماية تقديم الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية وشركاء قطاع استطاع

يف جماعية ويف خمسة مالجئ  طفل حتى اآلن 700المتخصصة إىل حوايل  ةواالجتماعي ةالنفسي

( على ضمان الرصد المنتظم للحماية DRCويعمل المجلس الدنماركي لالجئين ) المناطق الحضرية.

 النازحون يف طرابلس. يف المواقع التي يوجد بها

  .يواصل المجتمع اإلنساين بذل الجهود لضمان المرور اآلمن للمدنيين واإلمدادات والخدمات الطبية

أبريل/نيسان قامت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، بدعم من الهيئة الطبية  16يف 

التجمع والمغادرة التابع للمفوضية يف احتجاز أبو سليم إىل مركز شخص من مركز  150الدولية، بنقل 

      وسط طرابلس. 

 

  المأوى والمواد غير الغذائية 

 شخص من خالل إمدادهم بحزم المواد غير  1.050حوايل  ساعد شركاء قطاع المأوى والمواد غير الغذائية

شخص(  30.000)حوايل أسرة إضافية  6000والقطاع على استعداد لمساعدة الغذائية منذ بدء االشتباكات. 

  باستخدام اإلمدادات المخزنة سابًقا يف مواقع مختلفة يف طرابلس.

 

 الصحة 

 من  قام شركاء القطاع الصحي بنشر فرق طبية طارئة وطواقم طبية لدعم المستشفيات يف ترهونة وغريان

للنازحين يف المالجئ . وقدمت الفرق الطبية المتنقلة خدمات الرعاية الصحية األولية بين مناطق أخرى

 الجماعية.
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 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 ،أسرة، حوايل  770استطاع شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مساعدة  منذ بدء االشتباكات

لتوفير طفل( من خالل إمدادهم بمستلزمات النظافة. كما يواصلون الدعوة  1.540شخص )من بينهم  3.850

إصالح البنية التحتية القائمة، وتوفير مرافق إضافية ل نقل المياه بالشاحنات، والمياه الصالحة للشرب من خال

 للمياه والصرف الصحي.

 

 التمويل

مليون دوالر بحسب المتطلبات  202لجمع  المجتمع اإلنساين سعىي

. وحتى اآلن، 2019المالية لخطة االستجابة اإلنسانية يف ليبيا لعام 

أي تمويل  يصلإذا لم ويف المائة فقط.  6تلقت الخطة تمويالً بنسبة 

إضايف، فلن يتمكن الشركاء يف المجال اإلنساين من تلبية 

متضررين مؤخًرا من االحتياجات اإلنسانية العاجلة لألشخاص ال

سيصدر قريًبا نداء عاجل لتغطية االشتباكات يف طرابلس. 

   لنزاع الحايل. ا تي ظهرت نتيجةاالحتياجات العاجلة ال

 

 

 

    

 

 خطة االستجابة اإلنسانية

 2019يف ليبيا لعام 

 مطلوبة مليون دوالر أمريكي 202
 

 

ممولة

6%

غير ممولة

94%


