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

 أبرز األحداث

  األسبوع الثالث من يف

يف طرابلس وما القتال 

، يتواصل النزاع حولها

المسلح يف مناطق 

خلة متعددة، بما يف ذلك 

الفرجان والعزيزية وعين 

وسط جنوب يف  زارة

األيام خالل و طرابلس.

تم اإلبالغ القليلة الماضية، 

يف  عن زيادة ملحوظة

الغارات الجوية الدقيقة 

على أبو سليم، ووادي 

الربيع، والسواين، وعين 

من  مناطق القريبةالزارة، و

مطار طرابلس الدويل. 

ويستمر الوضع اإلنساين 

يف التدهور كنتيجة مباشرة 

 للنزاع المسلح.

 بينما ال يزال عدد غير مؤكد من المدنيين محاصرين يف المناطق  ر من ديارهمشخص على الفرا 34.100حوايل  روفًقا لمصفوفة تتبع النزوح، أُجب

خوًفا من  غير قادرين على الفرار بسبب ديناميات النزاع أو غير راغبين يف مغادرة منازلهمإما المدنيين المحاصرين  هؤالء إن .المتضررة من النزاع

كز االحتجاز يف المناطق  3.600حوايل ويشمل ذلك نهب ممتلكاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية المفترضة.  الجئ ومهاجر موجودين يف مرا

 .المتضررة من النزاع أو بالقرب من االشتباكات

 ضحية من بين المدنيين، بما  89ساعة الماضية. منذ بدء النزاع، تم التحقق من سقوط حوايل  48لم يتم تأكيد وقوع خسائر بشرية جديدة خالل الـ

دة قد تكون أعلى من األرقام غير المؤك حيث إن قتيالً، أخًذا يف االعتبار أن أعداد الضحايا التي تم التحقق منها تمثل دائًما الحد األدىن 20يف ذلك 

 ذلك.     

 مليون 10.2   

 دوالر
 

التمويل المطلوب للنداء 

 العاجل لطرابلس. اإلنساين 

 

 

 008.20 

 شخص  
حصلوا على أحد أشكال 

المساعدات اإلنسانية منذ اندالع 

 األزمة.  

                89 

 شخًصا                     
 

العدد المؤكد للضحايا المدنيين، 

بين  تيالً منق 20من بينهم 

   المدنيين.        

 

34.100 
 

شخص تعرضوا للنزوح بسبب 

 األعمال العدائية الجارية.   
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 نظرة عامة على الوضع

 خلة الفرجان يف مناطق متعددة، من بينها  النزاع المسلح تواصلي

خالل األيام القليلة وجنوب وسط طرابلس.  يف والعزيزية وعين زارة

على تم اإلبالغ عن زيادة ملحوظة يف الغارات الجوية الدقيقة  ة،الماضي

من مطار طرابلس  مناطق القريبةالأبو سليم، ووادي الربيع، وعين زارة، و

دهور كنتيجة مباشرة للنزاع ويستمر الوضع اإلنساين يف التالدويل. 

ويف ميدان القتال، ظلت خطوط المواجهة ثابتة إىل حد كبير  المسلح.

كما قلت كثافة الهجمات  ،وتراجع عدد االشتباكات البرية

  بالصواريخ/قذائف الهاون مقارنًة باأليام السابقة.

  يتم قتيالً، ولم  20، بما يف ذلك ضحية من بين المدنيين على األقل منذ بداية النزاع 89تم التحقق من سقوط

ويشمل هؤالء الضحايا أفراد الطواقم الطبية،  1.ساعة الماضية 48تأكيد وقوع خسائر بشرية جديدة خالل الـ

 والنساء واألطفال، والجئ/مهاجر واحد على األقل.

 نية وصولهم إىل المالجئ فيما يتعلق بإمكا عرضهم للتمييزبتالالجئون والمهاجرون يف المناطق الحضرية  أفاد

ء يف تلك الجماعية، حيث ُيطلب منهم بشكل روتيني تقديم شهادات صحية كذريعة لحرمانهم من اإليوا

، تم إنشاء ملجأ جماعي مخصص تحت إشراف الهالل األحمر الليبي يف مبنى هذا األمرالمالجئ. واستجابًة ل

ويواصل الشركاء يف المجال اإلنساين الدفاع عن  مدرسة بوسط طرابلس الستقبال الالجئين والمهاجرين فقط.

حقوق الالجئين والمهاجرين يف الوصول اآلمن ودون عوائق إىل أماكن اإليواء والحصول على المساعدات 

  المنقذة لألرواح.

  كز االحتجاز الواقعة يف المناطق المتضررة من النزاع أو المعرضة  3.600ما يزال الجئ ومهاجر محاصرين يف مرا

وباإلضافة إىل التهديدات التي يفرضها القتال المستمر، يواجه الالجئون والمهاجرون يف خطر النزاع المسلح. ل

كز احتجاز قصر بن غشير، وأبو سليم، وطريق السكة، و ، وتاجوراء، وجنزور، وغريان ظروًفا معيشية السبعةمرا

مدادات الغذاء إ قطاعلم يتم التوصل لحل النو من األمور المثيرة للقلق. دعالذي ي نقص الغذاء ال سيما ،قاسية

كز االحتجاز ألن الشركات التي تعاقدت معها السلطات المحلية لتوفير الغذاء  كز االحتجاز إىل يف مرا مرا

أبريل/نيسان، استطاع شريك محلي التغلب على  21يف  المتضررة أوقفت إمداداتها بسبب الوضع األمني.

كتدبير مؤقت اجز الطرق ونقاط التفتيش إليصال حصص غذائية جافة إىل مركز احتجاز قصر بن غشير، حو

. يف مركز احتجاز غريان، تعد حالة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية فقطيكفي لمدة ثالثة أيام 

 ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين (IOM)وفًقا لمنظمة الهجرة الدولية للغاية، سيئة 

(UNHCR).  بأن القوات ظل الموقع يفتقر للمياه الصالحة للشرب لعدة أيام. ووردت تقارير أخرى تفيد و

 مما يزيد من مخاوف الحماية التي يواجهها المدنيون داخل مركز احتجاز غريان،حالًيا  ةمتواجدالمسلحة 

 

  .سوى الحاالت التي يمكن التحقق منها على حدة ويجب اعتباره كحد أدىن ال يشمل هذا العدد 1
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 21يف المحتجزون هناك.  

أبريل/نيسان، أنجبت أم 

طفلها يف قصر بن غشير 

بدون مساعدة طبية، 

التقارير إىل أن حيث تشير 

سيارات اإلسعاف ترفض 

التوجه لرعاية الحاالت 

الطبية يف مركز االحتجاز. 

أبريل/نيسان،  22يف 

نُقلت األم والرضيع إىل 

 عيادة خاصة.

 قصف العشوايئ. حتى اآلن، ُقتل ثالثة من العاملين الصحيين ال تزال المرافق والطواقم الطبية يتعرضون لل

)طبيبان وسائق سيارة إسعاف( وأصيب طبيب آخر. تعرقل هذه الحوادث بشكل كبير قدرة الخدمات الصحية 

بسبب النزاع  المحاصرونبما يف ذلك األشخاص  المثقلة باألعباء على تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين،

 المسلح.

  نازح إضافيين تم تسجيل  1.800نازح منذ اندالع األزمة، ويتضمن هذا العدد  34.100حوايل وجود تحديد تم

 كما تم تحديد نازحين جدد يف صبراتة،  2ساعة الماضية، وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح. 48نزوحهم خالل الـ

ع عائالتهم أو يف أماكن إقامة والقره بوللي، وترهونة، والخمس، وبني وليد، وزوارة. ويقيم غالبية النازحين م

كثر من   مركًزا جماعًيا أنشأتها السلطات المحلية. 16نازح يقيمون حالًيا يف  2.200خاصة، يف حين يوجد أ

 االستجابة اإلنسانيةاالحتياجات و

  حتى اآلن شخص 20.800حوايل إىل قدم المجتمع الدويل وشركاؤه المحليون المساعدات اإلنسانية والحماية .  

 األمن الغذايئ 

 االحتياجات: 

  كز االحتجاز يف قصر بن غشير، وأبو ال يزال هناك نقص حاد يف األغذية يف مرا

سليم، وطريق السكة، والسبعة، وتاجوراء، وجنزور، وغريان، حيث قدر شركاء 

كثر  شخص يحتاجون إىل المساعدات الغذائية 2.600من  قطاع األمن الغذايئ أن أ

 

 

ال يعكس هذا الرقم بالضرورة العدد الفعلي للنازحين الذين تشردوا خالل الثماين وأربعين ساعة الماضية، لكنه يشير فقط إىل أولئك  2

 اإلطار الزمني لهذا التقرير. الذين حددتهم مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية خالل

    0077.  
إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على المساعدات 

 حتى اآلن
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كز االحتجاز ألنا الشركات التي تعاقدت معها  لعاجلة. ولم يتم التوصل لحل النقطاع إمدادات الغذاء يف مرا

كز االحتجاز المتضررة أوقفت إمداداتها بسبب الوضع األمني  . السلطات المحلية لتوفير الغذاء إىل مرا

 االستجابة: 

  أبريل/نيسان، قام برنامج األغذية العالمي  20يف(WFP)  من خالل آلية االستجابة السريعة بتوزيع المساعدات

 نازًحا يف مدرسة الغنيمي وملجأين جماعيين يف بن عاشور.  90الغذائية على 

  إليصال أبريل/نيسان، استطاعت منظمة "ميغريس" التغلب على الحواجز األمنية ونقاط التفتيش  21يف

 .قطفحصص غذائية جافة إىل مركز احتجاز قصر بن غشير، كتدبير مؤقت يكفي لمدة ثالثة أيام 
     

 الصحة 

 االحتياجات:

 األحمر الليبي عن عدد كبير من حاالت اإلصابة بالجرب يف مركز احتجاز  أبلغ الهالل

  قصر بن غشير. 

 االستجابة:

  أجرى فريقان طبيان لحاالت الطوارئ تابعان لمنظمة أبريل/نيسان،  21-20يف

عمليات بسيطة يف  6عملية جراحية معقدة و 21 (WHO)الصحة العالمية 

ويف المجمل، أجرت الفرق الطبية لحاالت المشفيين العامين بترهونة وغريان. 

يف  الماضية الستةعملية بسيطة( على مدار األيام  63عملية معقدة و 89عملية جراحية ) 152الطوارئ 

 .االمستشفيات التي تم نشر الفرق الطبية لحاالت الطوارئ به

  ولجنة اإلنقاذ الدولية أبريل/نيسان، استطاعت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية  21-20يف

(IRC)  نازًحا  53مريًضا يف مركز الرعاية الصحية األولية يف محمد المقريف، و 25مريًضا. وتضمن هؤالء  89عالج

كز الجماعية يف الزهمول والفالح ) الجًئا ومهاجًرا  11(، باإلضافة إىل 2( و)1يف مسكن الطالبات بتاجوراء، والمرا

كز الزهمول الجماعي جلسة للتوعية الصحية فيما يف مر ًصاشخ 30طريق السكة. وتلقى حوايل  يف مركز احتجاز

 يتعلق بالنظافة والوقاية من القمل. 

 

 

    

 

    006.3  

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

المساعدات الطبية 

اآلنحتى   
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 الحماية 

 االحتياجات:

  ما زال عدد غير مؤكد من المدنيين محاصرين يف

غير قادرين على وهم إما  ،المناطق المتضررة من النزاع

الفرار بسبب ديناميات النزاع أو غير راغبين يف مغادرة 

منازلهم خوًفا من نهب ممتلكاتهم بسبب انتماءاتهم 

 المفترضة.السياسية 

  كز  3.600يظل حوايل الجئ ومهاجر محاصرين يف مرا

االحتجاز الواقعة يف المناطق المتضررة من النزاع أو 

 المعرضة للخطر. 

  االستجابة:

  الجًئا مستضعًفا من  40نقلت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  أبريل/نيسان، 20يف

شخًصا من بينهم إىل  34المغادرة العام بوسط طرابلس، وتم إجالء إىل مرفق مركز احتجاز تاجوراء 

أبريل/نيسان دون  21يف  لذي وضعتهاأم وطفلها  قلتنُ أبريل/نيسان،  22النيجر يف نفس اليوم. يف 

 مساعدة طبية يف مركز احتجاز قصر بن غشير إىل عيادة خاصة.

  خدمات الدعم النفسي واالجتماعي استطاعت اليونيسف من خالل شركاء قطاع حماية الطفل تقديم

طفل من النازحين، كما عقدت جلسات توعية وقدمت الخدمات  1.400واألنشطة الترفيهية إىل 

كز جماعية ومناطق  225النفسية واالجتماعية لـ شخص من القائمين على رعايتهم يف سبعة مرا

 حضرية.

 كز تقوم الجهات الفاعلة يف مجال الحماية بإحالة الالجئين والم هاجرين يف المناطق الحضرية إىل المرا

الجماعية التي أنشأها الهالل األحمر الليبي إليوائهم. ويواصل الشركاء يف المجال اإلنساين الدفاع عن 

يف الوصول اآلمن ودون عوائق إىل أماكن اإليواء والحصول على حقوق الالجئين والمهاجرين 

    المساعدات المنقذة لألرواح.

 

 

 

 

    

         3.800 

إجمايل األشخاص الذين حصلوا على 

 ، من بينهم:المساعدات حتى اآلن

تدخالت  شخص حصلوا على 3.400

 التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي

طفل تلقوا الدعم النفسي  1.400

  واالجتماعي 
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  المأوى والمواد غير الغذائية 

 االحتياجات: 

  فيما يتعلق بإمكانية وصولهم ما يزال الالجئون والمهاجرون يتعرضون للتمييز

إىل المالجئ الجماعية، حيث ُيطلب منهم بشكل روتيني تقديم شهادات صحية 

لحرمانهم من اإليواء يف تلك المالجئ. وحتى عند السماح لهم بالدخول، كذريعة 

الالجئون والمهاجرون أحيانًا لسوء المعاملة، وفًقا لما أشار إليه هؤالء يتعرض 

 الشركاء يف المجال اإلنساين.

 االستجابة: 

 جئين بال الالتم إنشاء ملجأ جماعي تحت إشراف الهالل األحمر الليبي يف مبنى مدرسة بوسط طرابلس الستق

 من المالجئ الجماعية األخرى. بعض الالجئين والمهاجرين إليه قل نُ  قدوالمهاجرين. وورد أنه 

  شخص( كجزء من حزم المساعدات  255أسرة ) 51أبريل/نيسان، تم توفير المواد غير الغذائية إىل  20يف

كز الجم اعية بمدرسة عبد هللا الزهمول. كما تم األساسية المقدمة للنازحين الجدد يف مدرسة الغنيمي والمرا

الزاوية شخص( يف المناطق الحضرية يف  730أسرة من النازحين ) 146تقديم المساعدات غير الغذائية إىل 

    ومسالتة. 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 االحتياجات:

 ات الناجمة عن قربهم من النزاع المسلح، يواجه الالجئون باإلضافة إىل التهديد

فيما يتعلق والمهاجرون المحاصرون يف مركز احتجاز غريان ظروًفا سيئة للغاية 

لمنظمة الهجرة الدولية ومفوضية األمم فًقا و الصحي.لمياه والصرف ابخدمات 

بدون مياه صالحة عدة أيام المتحدة السامية لشؤون الالجئين، ظل الموقع 

 للشرب.

  االستجابة:

  كز الجماعية، كما يجرإجراء تقتم  ىييم سريع الحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف المرا

كز االحتجاز  وإعادة إصالح تحسين خطة استجابة لإعداد  يًضاأ يتم و  .لمتضررة من النزاع األخيراتقييم آخر يف مرا

 المرافق.تلك 

  طفل 200شخص من بينهم  650حوايل أي ، يف مسالتة أسرة نازحة 130توزيع مستلزمات النظافة على تم.   

    

    9.800 

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن

    8.200 

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن
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 التمويل

تناشد الجهات ، طرابلسل اإلنساين العاجل نداءالمع إطالق 

لمساعدة حوايل  مليون دوالر أمريكي 10.2جمع مبلغ اإلنسانية 

 ئات األكثر ضعًفا يف طرابلس وما حولها.ن الفمشخص  100.000

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 

 يف الوقت المناسب.

مليون دوالر  202يواصل المجتمع اإلنساين الدعوة لجمع مبلغ 

. 2019تجابة اإلنسانية يف ليبيا لعام خطة االسأمريكي بحسب 

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

 

 2019 العاجل لطرابلسإلنساين االنداء 

 مطلوبة مليون دوالر أمريكي 10.2   
 

 

 للحصول على المزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ: 

 scott2@un.org، مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف ليبيا، نيلز سكوت /السيد

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