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  .يف المجال اإلنساينبإعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء  يف ليبيا م مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةوقي

 األحداثأبرز 

 تشكل مصدًرا  انتهاكات القانون اإلنساين الدويلتزال  ما

بالًغا للقلق مع استمرار الهجمات العشوائية ضد 

. وقعت أعمال عنف المدنيين والمرافق والطواقم الطبية

عشوائية، ال سيما الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون، 

بالمناطق ضرار األإىل إلحاق  أدتيف طرابلس وما حولها، 

السكنية بشكل متزايد. وأسفرت هذه الحوادث عن 

قتيالً، تم  18ضحية على األقل، من بينهم  83سقوط 

ويتضمن هذا العدد أربعة  1التحقق منهم منذ بدء النزاع.

من أفراد الطواقم الصحية؛ طبيبان، وسائق سيارة 

 إسعاف قتلوا، وطبيب آخر أصيب.

 تزال األولويات تتمثل يف حماية األشخاص  ما

كثر المتضررين من النزاع  عن طريق نقلهم إىل مناطق أ

عبر جهات االتصال والتفاوض على هدنة إنسانية  أمًنا

غاثة الدعوة إىل إيصال اإلنسانية. ويواصل عمال اإل

المساعدات اإلنسانية بشكل آمن وغير مقيد وإىل إقامة 

ممرات إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين يف 

لذلك من المهم أن  مناطق النزاع باالنتقال إىل بر األمان.

تقوم جميع األطراف بترشيح جهات االتصال التي تمثلهم 

  الوصول اإلنساين.  بشأن الجاريةيف المفاوضات 

 مليون 10.2   

 دوالر
 

للنداء التمويل المطلوب 

 العاجل لطرابلس. 

 

 

 16.5002 

 شخص  
حصلوا على أحد أشكال 

 اندالعالمساعدات اإلنسانية منذ 

  األزمة. 

                83 

 اشخص                       
 

العدد المؤكد للضحايا المدنيين، 

 حالة وفاة بين 18من بينهم 

         المدنيين.  

 

30.200 
 

بسبب شخص تعرضوا للنزوح 

    األعمال العدائية الجارية.

 

 

 يتضمن هذا العدد الحاالت التي يمكن التحقق منها على حدة ويجب اعتباره كحد أدىن.  1

 ازداد العدد اإلجمايل لألشخاص المتلقين للمساعدات مقارنًة بالتحديثات السابقة بسبب تحسين التقارير الواردة من شركاء القطاع. 2

والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تعني الحدود واألسماء الموضحة 

ا من جانب األمم المتحدة.  إقراًرا أو قبوالً رسميًّ

 ليبيا: اشتباكات طرابلس

 (13تقرير الوضع اإلنساين )

 2019أبريل/نيسان  19حتى 
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 نظرة عامة على الوضع

 والقصف االشتباكات المسلحة  تستمر

العديد من  على يف التأثيرالعشوايئ 

 18المواقع يف طرابلس وما حولها. يف ليلة 

أبريل/نيسان، وردت تقارير عن وقوع 

قصف مدفعي على بلديات عين زارة، 

وسوق الجمعة، وتاجوراء، يف شرق 

طرابلس، وأُبلغ عن سقوط صواريخ غراد 

على مناطق أبو سليم والهضبة وقصر بن 

غشير يف جنوب طرابلس. كما وردت أنباء 

عن األضرار التي لحقت  ؤكدةغير م

ببعض منازل المدنيين من جراء 

 القصف.

 

  منازل األسر النازحة للنهب واالستهداف، ويف بعض األحيان التدمير، على  موثوقة تفيد بتعرضوردت تقارير

لذا يعد الخوف من النهب والحوادث المماثلة عامل ردع أساس االنتماءات السياسية المفترضة ألصحابها. 

 من المناطق المتضررة من النزاع. فرار بعض األسريحول دون 

 

  أبريل/نيسان، تعرضت عيادة خاصة يف قصر بن غشير لقصف  17يف

وعربات  ءومولدات كهرباتالف سياريت إسعاف صاروخي أدى إىل إ

نقل. منذ اندالع النزاع، تعرضت تسع سيارات إسعاف لألضرار بشكل 

مباشر أو غير مباشر يف سلسلة من الحوادث، مما أعاق عمليات 

 اإلنقاذ للمستجيبين يف حاالت الطوارئ. 

  تم اإلبالغ عن وقوع مزيد من األضرار يف البنية التحتية المدنية يف

كيلومتًرا جنوب طرابلس على  50و 25سواين والعزيزية، على بعد 

التوايل، حيث تضررت الشبكة الكهربائية بشكل خاص، واستمر 

ساعة على األقل يومًيا. وأبلغت  16انقطاع التيار الكهربايئ لمدة 
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البنية ساعة. وهناك ادعاءات أخرى تشير إىل أن  24بعض المناطق المحددة عن انقطاع التيار الكهربايئ لمدة 

  للقصف. مؤخًرا ادات المياه قد تعرضت األساسية إلمد

  كثر من أبريل/نيسان، تم  18شخص باعتبارهم نازحين. وحتى  30.000منذ بدء األعمال القتالية، تم تحديد أ

كثر من  414إيواء ما ال يقل عن   مركًزا أنشأتها السلطات المحلية.  16شخص، يف  2200أسرة، أ

  وفًقا لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين(UNHCR)  ومنظمة الهجرة الدولية(IOM)،  يعاين

كز  كز االحتجاز من نقص يف الغذاء والماء والصرف الصحي، ال سيما يف ثمانية مرا الالجئون والمهاجرون يف مرا

 حالًيا(، وطريق السكة، وسبأ، زارة )خايل غشير، وأبو سليم، وعين احتجاز معرضة لخطر النزاع أال وهي: قصر بن

وتاجوراء، وجنزور، وغريان. وال يزال الغذاء هو الشاغل الرئيسي حيث يقوم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 

كز. يف مركز احتجاز قصر بن غشير، قدمت منظمة الهجرة  بتوزيع حصص الغذاء على العديد من تلك المرا

إلعادة مساعدات مؤقتة لحين التفاوض مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الدولية ومفوضية الالجئين 

مركز احتجاز غريان، ال يجد المعتقلون المياه مسؤوليته عن إطعام الالجئين والمهاجرين المحتجزين. يف  حملت

 الصالحة للشرب. وتعتبر ظروف النظافة والصرف الصحي سيئة للغاية، مما يسهم يف حدوث مشاكل صحية

 540بين المعتقلين. ومنذ بدء األزمة، قامت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وشركاؤها بنقل 

كز االحتجاز المعرضة  ترحيلللمخاطر إىل المركز الرئيسي لل أو المحتمل تعرضها من الالجئين الضعفاء من مرا

عتقلين من مركز احتجاز قصر بن غشير الذي الذي يقع يف منطقة آمنة يف طرابلس. وتتواصل الجهود لنقل الم

  يقع على الخطوط األمامية للنزاع.

  

 االستجابة اإلنسانيةاالحتياجات و

 ،من قبل المجتمع اإلنساين الدويل  المساعدات اإلنسانية والحماية على شخص 15.900حصل حوايل  حتى اآلن

 وشركائه المحليين.

  كز الجماعية. وتشمل يواصل الشركاء اإلنسانيون تقديم الدعم الضروري لألشخاص الذين يعيشون يف المرا

تزال المخاوف األمنية  الغذائية، ومستلزمات النظافة. وماالمساعدات الغذاء، وخدمات الحماية، والمواد غير 

من و ،تغير خطوط المواجهة بسبباطق آمنة مرتفعة حيث ال توجد جميع هذه المالجئ الجماعية يف من

مناطق جديدة لمخاطر النزاع. ويقيم معظم النازحين مع أفراد عائالتهم أو يف أماكن إقامة تتعرض  ل أنالمحتم

 مستأجرة خاصة. 

  من خالل النداء العاجل لطرابلس، تهدف الجهات اإلنسانية الفاعلة إىل دعم االحتياجات المتغيرة للفئات األكثر

ضعًفا من النازحين والالجئين والمهاجرين المتضررين من االشتباكات الحالية مع تمكين الشركاء يف المجال 
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وكجزء من النداء العاجل، يطالب  حتياجات المتزايدة.من إعادة تخزين اإلمدادات واالستعداد لتلبية االاإلنساين 

ويستهدف قطاع مليون دوالر أمريكي، وهو أعلى مستوى من التمويل، يليه قطاع الحماية.  2.8قطاع الصحة بـ

من خالل تقديم المساعدات الغذائية للنازحين شخص  100.000األمن الغذايئ أعلى عدد من األشخاص، أي 

            ئين والمهاجرين. ووجبات الطوارئ لالج

 األمن الغذايئ 

 كز االحتجاز المعرضة  ال يزال نقص الغذاء يمثل مصدًرا بالًغا للقلق يف جميع مرا

مخاطر النزاع بسبب ما أفضى إليه النزاع من انهيار لأو المحتمل تعرضها 

لإلمدادات الغذائية المنتظمة التي كانت ترسل إىل تلك المواقع، وفًقا لمفوضية 

وهناك حاجة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية. 

جاز قصر الجئ ومهاجر يف مركز احت 800إىل المساعدات الغذائية العاجلة لنحو 

مهاجر والجئ يف مركز احتجاز سبأ. تقدم منظمة الهجرة الدولية  530و ،بن غشير

تحمل ومفوضية الالجئين المساعدات المؤقتة لحين التفاوض مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلعادة 

 .مسؤولياته عن إطعام الالجئين والمهاجرين المحتجزين

 الجئ ومهاجر يف  2.000المحليين، حوايل  ارة الدولية، من خالل شركائهمنذ بدء النزاع، ساعدت منظمة الهج

 مركزين لالحتجاز من خالل إمدادهم بوجبات الطوارئ. 

 

 الصحة 

 واالشتباكات المسلحة، يهدد  القصف اليومي بسبب، ما زال تقلب الوضع األمني

حياة المدنيين والمستجيبين األوائل، مما يعيق وصول المساعدات اإلنسانية 

من الضغوط على النظام الصحي  اواالستجابة لحاالت الطوارئ، بينما يضع مزيدً 

 الضعيف والمثقل باألعباء حيث تحدث انقطاعات يف سلسلة اإلمدادات. 

  ق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية أبريل/نيسان، أجرت فر 18يف

عملية جراحة يف مستشفيات غريان وترهونة، وبذلك يصل إجمايل العمليات  27

 105الجراحية التي أجريت يف هذين المشفيين يف األيام الثالثة الماضية إىل 

لهيئة الطبية الدولية ل الفرق الطبية المتنقلة التابعة متقاأبريل/نيسان،  18عملية. وباإلضافة إىل ذلك، يف 

    5.800  

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن

    2.100  

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

المساعدات الطبية 

 حتى اآلن
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(IMC)  ولجنة اإلنقاذ الدولية(IRC)  ن وا يف المجمل، بما يف ذلك الالجئشخًص  86بعالج ومنظمة الهجرة الدولية

  مريض خالل األشهر الثالثة المقبلة.  10.000لدعم  التي تكفي ن. كما وزعت اليونيسف اللوازم الطبيةووالمهاجر

 

 الحماية 

 إىل مناطق قريبة  العديد من أسر النازحين قد نزحت تشير التقارير إىل أن

من خطوط المواجهة حيث ال يزالون عرضة لخطر القصف والعنف 

وللنزوح مرة أخرى. وأفادت الجهات الفاعلة يف مجال الحماية أن 

القادمين من الشرق معرضون لمخاطر متزايدة تتضمن األشخاص 

االستهداف، والقتل، واالختفاء القسري، واالعتقال التعسفي بسبب 

 ة النتماءاتهم السياسية أو تورطهم يف النزاع. تصورات مزعوم

  مساعدة الهاتفية التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بفعالية خطوط التعمل

وتقدم المعلومات للنازحين والالجئين والمهاجرين حول الخدمات المتاحة، والمالجئ التي حددتها 

كثر السلطات المحلية، والوكاالت التي تسهل عمليات اإلجالء من المناطق المتضررة.  وتم مساعدة أ

شخص حتى اآلن من خالل إمدادهم بالمعلومات. استطاع شركاء حماية الطفل حتى اآلن  2.000 من

 190طفل وحوايل  1.100تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وأنشطة التوعية واألنشطة الترفيهية إىل 

  شخص من القائمين على رعايتهم. 

    

  المأوى والمواد غير الغذائية 

  كز الجماعية )معظمهم من مباين المدارس( وكذلك يف يفتقر النازحون يف المرا

تزال  نزلية غير الغذائية الضرورية. وماالمناطق الحضرية إىل المستلزمات الم

احتياجات المأوى مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لالجئين والمهاجرين الذين 

 شردهم القتال.

  قام شركاء المأوى والمواد غير الغذائية بتوزيع الحزم األساسية للمواد غير

األوعية، والمصابيح الغذائية، بما يف ذلك أواين الطهي، واألغطية، والوسائد، و

شخص، بما يف ذلك النازحون والالجئون والمهاجرون. ويف حالة تدهور  9.800المالءات على حوايل الشمسية، و

كثر، سوف يستكشف القطاع طرق االستجابة األخرى، مثل المأوى يف حاالت الطوارئ، والنقود مقابل  الوضع أ

اسية للمواد غير الغذائية اإليجار وغيرها. لدى شركاء قطاع المأوى مخزونات كافية لتغطية االحتياجات األس

    3.800 

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن

    9.800 

األشخاص الذين إجمايل 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن

http://www.unocha.org/libya


 - 6 -| تقرير حالة الطوارئ يف ليبيا 

 

 

 

 

www.unocha.org/libya 
    

- 6 - 

 

الرئيسية التي  تحدياتشخص. ويظل الوصول اإلنساين واألمن من ال 25.000-20.000لعدد إضايف يتراوح بين 

 تعيق قدرة الشركاء يف المجال اإلنساين على الوصول إىل المحتاجين.   

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

  لمبادرة اإلعمار والتعليم وصحة المجتمع وفًقا(REACH) فقد تعطل نظام إدارة ،

المتضررة من النزاع، ويتم اإلبالغ عن التخلص من  النفايات يف بعض المناطق

النفايات من خالل حرقها أو دفنها أو إلقائها يف أماكن غير مناسبة، مما يثير 

 لصحية للسكان المحليين.المخاوف ا

  شخص  5.600من خالل آلية االستجابة السريعة، ساعدت اليونيسف حوايل

بمجموعات النظافة التي تمس الحاجة إليها يف مناطق النزوح الحضرية ويف 

سبعة مالجئ جماعية بالتعاون مع الكشافة. وتقوم اليونيسف بتقييم قدرات المياه والصرف الصحي والنظافة 

كز الجماعية     ث تقديم مزيد من الدعم لألسر التي نزحت بسبب النزاع. لبحالصحية يف المرا

 

 التمويل

تناشد الجهات اإلنسانية الفاعلة طالق نداء طرابلس العاجل، مع إ

 100.000لمساعدة حوايل  مليون دوالر أمريكي 10.2جمع مبلغ 

شخص أصبحوا معرضين للخطر نتيجة لالشتباكات األخيرة يف 

 طرابلس.

تم تخصيص مليوين دوالر أمريكي من الصندوق المركزي قد و

حالة الطوارئ للتعامل مع  (CERF)لالستجابة لحاالت الطوارئ 

الراهنة وضمان حصول المدنيين على المساعدات المنقذة لألرواح 

 ت المناسب.يف الوق

خطة االستجابة اإلنسانية يف ليبيا مليون دوالر أمريكي بحسب  202يواصل المجتمع اإلنساين الدعوة لجمع مبلغ 

يف المائة فقط من الخطة. 6تمويل وحتى اآلن، تم . 2019لعام 

    5.600 

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن

 النداء العاجل لطرابلس

 مطلوبة مليون دوالر أمريكي 10.2
 

 

http://www.unocha.org/libya


 

 

www.unocha.org/libya 
    

 

http://www.unocha.org/libya

