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

 األحداث أبرز

 
  أبريل/نيسان، قامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 24يف (UNHCR) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)  مهاجر والجئ من  328بإجالء

تم تنفيذ عملية و  شخًصا عند اقتحام جماعة مسلحة لمركز االحتجاز يف اليوم السابق. 12أيت اإلجالء عقب إصابة ويمركز احتجاز قصر بن غشير. 

  (OCHA)، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(UNSMIL) النقل من خالل التعاون مع السلطات الليبية، وبعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا

 . ن خالل إقامة ممر إنساينالذين أتاحوا إمكانية النقل م

  كثر من كز االحتجاز الواقعة يف المناطق المتضررة أو المعرضة  1.000الجئ ومهاجر، من بينهم حوايل  3.300ما يزال أ طفل، محاصرين يف مرا

ن آمن لحين بحث طلباتهم للجوء يواصل المجتمع اإلنساين الدويل الدعوة إىل إطالق سراحهم على الفور وإيوائهم يف مكا لمخاطر النزاع المسلح.

 .أو دعم عودتهم اآلمنة للوطن من أجل لم شملهم مع أسرهم. ينبغي احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئين

 .ومن أجل التمكن من الحفاظ على المستوى الحايل من االستجابة  تظل مستويات التمويل منخفضة، بينما تستمر االحتياجات يف االزدياد

مليون دوالر على وجه السرعة من خالل  10.2تضررين من النزاع يف ليبيا، يسعى الشركاء يف المجال اإلنساين للحصول على تمويل بقيمة للم

 النداء اإلنساين العاجل لطرابلس.
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 عامة على الوضعنظرة 

 قامت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون نيسان، أبريل/ 24 يف

الجئ  328بنقل  (IOM)ومنظمة الهجرة الدولية  (UNHCR)الالجئين 

تأيت و   مركز احتجاز الزاوية.ومهاجر من مركز احتجاز قصر بن غشير إىل

لمركز عند اقتحام جماعة مسلحة شخًصا  12إصابة قب ية النقل علعم

نُقل جميع المصابين إىل المستشفى يف  وقد يف اليوم السابق.االحتجاز 

 الل التعاون بينمن خ ك العمليةلتتنفيذ تم و  أبريل/نيسان. 23

تنسيق ومكتب وبعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا، السلطات الليبية، 

 ممر إنساين.من خالل إقامة  إمكانية النقلالذين أتاحوا الشؤون اإلنسانية 

والهيئة الطبية  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينقدمت 

. الزاويةمركز احتجاز المعونات األساسية والرعاية الطبية لالجئين والمهاجرين عند وصولهم إىل  (IMC)الدولية 

كز االحتجاز ويعد  كثر مرا وقت كتابة هذا التقرير، حتى و .عرًضا لمخاطر النزاعتمركز احتجاز قصر بن غشير أحد أ

ي ذاحتجاز الزاوية ال أبريل/نيسان( إىل مركز 25الجئ ومهاجر يف المخيم، ومن المقرر نقلهم اليوم ) 353ال يزال 

كثر أم يقع هذه رابع عملية تعتبر و  قصر بن غشير بالكامل. مركز احتجاز ا نسبًيا، وذلك بهدف إخالءنً ايف منطقة أ

كثر من نقل تنظمها  كز الجئ ومهاجر  825المفوضية منذ التصعيد األخير للنزاع يف ليبيا، حيث تم نقل أ من مرا

  م، وقصر بن غشير، وتاجوراء، والزنتان على مدار األسبوعين الماضيين.احتجاز عين زارة، وأبو سلي

 

  كز االحتجاز القريبالمن الالجئين والمهاجرين  3.300بالنسبة لحوايل  تزال المخاوف كبيرةال ة محاصرين يف مرا

كز احتجاز يفجد وتو من خطوط المواجهة. ستة  قعا ت، بينماجتاحتها األعمال القتاليةتي المناطق ال خمسة مرا

كز أخرى بالقرب من مناطق االشتباكات. كز أوضاًعا يائتشهد و  مرا حيث تشير - سة على نحو متزايدهذه المرا

أن أحد ورد كما  عن مواقعهم وترك األشخاص محتجزين بالداخل.بالتخلي بعض الحراس  مياقالتقارير إىل 

كز )غريان( ظل  ش الوطني الليبي التقارير أن قوات الجيوتفيد . بدون مياه صالحة للشربعدة أيام هذه المرا

مركز  يفو .لمخاطر هائلةالمحتجزين  عرضالطابع المدين للموقع ويل مركز االحتجاز، مما يهدد موجودة داخ

أبريل/نيسان،  22ويف  لغذاء.نتيجة نقص اال يتم توزيع سوى وجبة واحدة يف اليوم  هورد أناحتجاز السبعة، 

بسبب رفض سيارات اإلسعاف االستجابة بن غشير  احتجاز قصرأنجبت امرأة دون مساعدة طبية يف مركز 

المفاوضات حالًيا لنقل المزيد من الالجئين والمهاجرين وتجري الصادرة من هناك.  ستغاثةااللنداءات 

كز االحتجاز الواقعة على مقربة من خطوط المواجهة إىل من كثر أمالموجودين حالًيا يف مرا  نًا.ااطق أ
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 ساعة  48الـالتي تم التحقق منها ثابتة خالل تظل أعداد الضحايا المدنيين  يف صفوف المدنيين:إلصابات ا

كد طاع الصحة قوكان . الماضية قتيالً تم  21ضحية من المدنيين، من بينهم  90قوط ما ال يقل عن سقد أ

ويشمل هؤالء الضحايا أفراد الطواقم الطبية، والنساء واألطفال، ومواطن أجنبي  1.اية النزاعبدالتحقق منهم منذ 

 واحد على األقل.

 :وفًقا ألحدث  النزوح

 لنتهاعأتي األرقام ال

فة تتبع صفوم

النزوح التابعة 

لمنظمة الهجرة 

كثر   الدولية، فر أ

شخص  37.600من 

نتيجة من منازلهم 

 2النزاع المسلح.

ساعة  48وخالل الـ

الماضية، تم تحديد 

 1.500ما يقرب من 

سوق الجئ جديد يف 

، ومصراتة، الخميس

  ، وبعض المناطق يف طرابلس.والقره بوللي، وجنزور

  زية، ووادي الواقعة يف جنوب عين زارة، وخلة الفرجان، والعزيالمناطق  تعذر الوصول إىلي اإلنساين:الوصول

أبريل/نيسان، لم تتمكن  24يف عمال القتالية والقصف العشوايئ. بسبب األ إىل حد كبير الربيع، وقصر بن غشير

على منظمة الهجرة الدولية من الوصول إىل مركز احتجاز غريان بسبب تحرك المركبات العسكرية الثقيلة 

ع لمنظمة الهجرة الدولية نفس اليوم، رفض قائد مركز احتجاز السبعة السماح للفريق الطبي التابيف و الطريق.

ح للمنظمات بالدخول إال إذا قاموا بتوفير مولد كهربايئ لتحسين بالوصول إىل المحتجزين، مهدًدا بعدم السما

  والمياه يف مركز االحتجاز. ء حالة الكهربا

 

 

تم شخًصا من الالجئين والمهاجرين  12يتضمن ال كما  .ال يشمل هذا العدد سوى الحاالت التي يمكن التحقق منها على حدة ويجب اعتباره كحد أدىن 1

  . بشكل قاطع حتى اآلن بالنزاعتلك الحادثة  ارتباط ان، حيث لم يتم التحقق منأبريل/نيس 23اإلبالغ عن إصابتهم يف قصر بن غشير يف 

ساعة الماضية، لكنه يشير فقط إىل أولئك الذين حددتهم مصفوفة تتبع  48ـالال يعكس هذا الرقم بالضرورة العدد الفعلي للنازحين الذين تشردوا خالل  2

 النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية خالل اإلطار الزمني لهذا التقرير.
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 االستجابة اإلنسانيةاالحتياجات و

 الغذايئاألمن  

 االحتياجات: 

 آلية االستجابة يفوغيرهم  ،األمن الغذايئقطاع حصل شركاء أبريل/نيسان،  23 يف 

مصفوفة تتبع النزوح التابعة  التي جمعتهاأحدث المعلومات  على ،السريعة

االحتياجات الغذائية وغير الغذائية لمجموعات حول ظمة الهجرة الدولية لمن

لجمعة أسرة(، وسوق ا 30قصر األخيار )أسرة(، و 438 زليتن )النازحين الجدد يف

من مفوضية األمم  طلًبا (WFP)برنامج األغذية العالمي  تلقىكما أسرة(،  200)

 أسرة يف صبراتة.  65قديم المساعدات الغذائية إىل تلالمتحدة السامية لشؤون الالجئين 

 االستجابة: 

  المساعدات  عالل التعاون مع شريك محلي، بتوزي، من خسان، قام برنامج األغذية العالميريل/نيأب 23يف

 24يف وشخص( يف القره بوللي من خالل آلية االستجابة السريعة.  750أسرة نازحة ) 150الغذائية على 

 نازح يف صبراتة. 325بتوزيع المساعدات الغذائية على  البرنامج قامأبريل/نيسان، 

  منظمة أطباء بال حدودقدمت (MSF) ويعد لمدة أسبوع واحدإىل مركز احتجاز السبعة تكفي  ذائيةإمدادات غ ،

     ذاء يف هذا المركز من األمور المثيرة للقلق.نقص الغ
     

 الصحة 

 االحتياجات:

 كز الرعاية الصحية األوأثرت ت ، حد كبير لية بالنزاع إىلقدرات المستشفيات ومرا

 قدرة النظام عرقلالمرافق الصحية، مما  أفراد الطواقم الطبيةبعض  غادرحيث 

حاجة خاصة للعاملين ناك هفلذا  الصحي على االستجابة لالحتياجات المتزايدة.

    الصحيين المتخصصين. 

 الستجابة:ا

 لمنظمة أجرى فريقان طبيان لحاالت الطوارئ تابعان  أبريل/نيسان، 23 يف

عمليات بسيطة يف المشفيين العامين بترهونة  5جراحية معقدة و اتعملي 5 (WHO)الصحة العالمية 

عملية  74عملية معقدة و 104عملية جراحية ) 178وغريان. ويف المجمل، أجرت الفرق الطبية لحاالت الطوارئ 

 الماضية يف المستشفيات التي تم نشر الفرق الطبية لحاالت الطوارئ بها. تسعةبسيطة( على مدار األيام ال

    003.9  
إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على المساعدات 

 حتى اآلن

    090.4  

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

المساعدات الطبية 

 حتى اآلن
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  للهيئة الطبية الدولية  استطاعت الفرق الطبية المتنقلة التابعةأبريل/نيسان،  23يف(IMC) نازًحا يف  25الج ع

التوعية نازًحا أيًضا من  61واستفاد (. 2( و)1مسكن الطالبات، ومدرسة الزهمول، والملجأين الجماعيين الفالح )

أبريل/نيسان،  24 يف (.2( و)1الفالح )والزهمول يف مدرسة ارتفاع ضغط الدم والسكر  الوقاية من بشأنالصحية 

نازحين  10عالج  (IRC)ولجنة اإلنقاذ الدولية استطاعت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية 

لرعاية لالشهيد مركز حالة يف  14باإلضافة إىل ، أ الجماعي يف مدرسة الزهموللجوالميف مسكن الطالبات 

 . الصحية األولية

 للجنة اإلنقاذ الدولية أبريل/نيسان، استطاع فريق طبي متنقل تابع  24-23 يومي يف(IRC)  مريًضا يف  66عالج

سكة. كما تبرعت لجنة اإلنقاذ حالة يف مركز احتجاز طريق ال 11مركز محمد المقريف للرعاية الصحية األولية و

، وجهاز (ECG) ، وجهاز الرسم الكهربايئ لضربات القلبلفحص بالموجات فوق الصوتيةل متنقل الدولية بجهاز

 إىل مركز الرعاية الصحية األولية يف فشلوم. (CTG)مراقبة قلب الجنين 

  نازًحا يف  38، عالجت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أيًضا أبريل/نيسان 24-23يف يومي

 الجئين ومهاجرين يف المركز الجماعي بمدرسة أحمد بن شتوان.  8الملجأ الجماعي بشركة المقطورات و

  أبريل/نيسان، أوفدت منظمة الصحة العالمية  24يف(WHO)  ًيف حاالت الطوارئ إىل  امتخصًص  اطبيً  افريق

    الذي يقع بالقرب من خطوط المواجهة.  تشفىسمستشفى على عمر عسكر من أجل تعزيز القدرات يف هذا الم

 

 الحماية 

 االحتياجات:

 ،فرضت الجهات المسلحة  وفًقا لشركاء الحماية

لى حرية الحركة وشددت والمؤسسات األمنية قيوًدا ع

وتم استهداف  المراقبة األمنية على السكان المدنيين.

 ترجع أصولهماألشخاص، بما يف ذلك النازحون، الذين 

بشكل خاص بسبب الخطر إىل المناطق الشرقية 

األعمال العسكرية أو تورطهم يف ل المتصور حو

   انتماءاتهم السياسية. 

  االستجابة:

  خط المساعدة الهاتفية التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  تلقىأبريل/نيسان،  23يف

مكالمة من  15وقدم المعلومات حول المالجئ والخدمات المتاحة )من بينها  مكالمة 16الالجئين 

وتواصل مفوضية األمم المتحدة السامية  الالجئين يف المناطق الحضرية ومكالمة واحدة من نازح(.

النهارية المجتمعية التابع  لشؤون الالجئين أيًضا تقديم الدعم لالجئين والمهاجرين يف مركز الرعاية

         3.800 

األشخاص الذين حصلوا على إجمايل 

 المساعدات حتى اآلن، من بينهم:

شخص حصلوا على تدخالت  3.400

 التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي

طفل تلقوا الدعم النفسي  1.400

 واالجتماعي  
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كثر من حيلها، حيث  الرعاية الصحية  ي تشملالتعلى المساعدة  بشكل يوميشخص  120صل أ

 والمشورة والمواد غير الغذائية. 

  طفل  1.700أبريل/نيسان، تم تقديم المساعدة النفسية واالجتماعية واألنشطة الترفيهية إىل  23حتى

كز جماعية ومناطق حضرية. الجًئا ومهاجًرا  23نيسان، حصل /أبريل 24ويف  من النازحين يف سبعة مرا

 يف المركز الجماعي بمدرسة أحمد بن شتوان على الدعم النفسي واالجتماعي.

  أبريل/نيسان، نقلت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية  24يف

وتمت عملية النقل بعد  الجئ ونازح من مركز احتجاز قصر بن غشير إىل مركز احتجاز الزاوية. 328

      شخًصا عند اقتحام جماعة مسلحة لمركز االحتجاز يف اليوم السابق.  12إصابة 

    

  المأوى والمواد غير الغذائية 

 االحتياجات: 

 تقييم  سيتعين ، لذاوفًقا لشركاء المأوىمالجئ جماعية جديدة  6 تم تحديد

 ودعمها بالمواد غير الغذائية. االحتياجات بها

 الجًئا ومهاجًرا يف المناطق الحضرية من  70قل منظمة الهجرة الدولية لن ططتخ

مكن لم تت ها، ولكنمنطقة السواين إىل المركز الجماعي بمدرسة أحمد بن شتوان

وفًقا للهالل  ك حتى اآلن بسبب عدم وجود مساحة كافية لهممن القيام بذل

وجدير بالذكر أن الالجئين  .يواء الالجئين والمهاجرينإلافتتح المركز هذا األسبوع كان قد الذي  األحمر الليبي

كز الجماعية التي أنشأتها السلطات المحلية. لوصولاوالمهاجرين يتعرضون للتمييز عند محاولتهم   إىل المرا

 االستجابة: 

  غير  أبريل/نيسان، وزعت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والهالل األحمر الليبي المواد 23يف

على المستلزمات  ةنازح 60 تويف الخمس، حصلشخًصا( يف مصراتة.  85أسرة نازحة ) 17الغذائية على 

براير ف 17على مستلزمات الرعاية باألطفال يف المركز الجماعي بفندق  ةنازح 30 تالصحية النسائية، كما حصل

شخص( يف المركز  105أسرة من الالجئين والمهاجرين ) 21وتم تقديم حزم المواد غير الغذائية إىل  يف طرابلس.

يف شخًصا(  15)أخرى ان التابع للهالل األحمر الليبي، بينما حصلت ثالث أسر الجماعي بمدرسة أحمد بن شتو

 على حزم المواد غير الغذائية. المناطق الحضرية 

 الهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية قدمت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين و

(LibAid)  نازح يف المالجئ الجماعية والمناطق الحضرية يف ورشفانة والمدن  5.900المواد غير الغذائية إىل

 الساحلية مثل صبراتة والزاوية والماية والقره بوللي.

  11.700 

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن
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  لغذائية وغير شخص( يف صبراتة على حزم المواد ا 325أسرة من النازحين ) 65حصلت أبريل/نيسان،  24يف

   بين الوكاالت.  بشكل مشترك المساعدات توزيعالغذائية من خالل 

 

 والنظافة الصحيةالمياه والصرف الصحي  

 االحتياجات:

  نازح يف المالجئ الجماعية  37.600تتضمن الفئات المتضررة من النزاع حوايل

مهاجر محتجزين يف مناطق غير آمنة، الجئ و 3.300والمناطق الحضرية، ونحو 

خرين المحاصرين بسبب األعمال القتالية على وعدد غير محدد من المدنيين اآل

خطوط المواجهة. وجميعهم يكافحون من أجل الحصول على المياه الصالحة 

 . األساسية لنظافة والصرف الصحيا حتياجاتاللشرب وتلبية 

 بة: االستجا

  وزعت اليونيسف أبريل/نيسان، 23يف ،

مجموعة  170 من خالل الشركاء الوطنيين،

على األسر الصحية  من مستلزمات النظافة

النازحة يف القره بوللي وفًقا آللية االستجابة 

 خرىأمجموعة  25السريعة، باإلضافة إىل 

منها على األسر النازحة يف مصراتة، استفاد 

  طفل(. 350شخص )من بينهم  975حوايل 

  أبريل/نيسان، وزع الهالل األحمر  24يف

الليبي مياه الشرب على النازحين يف المركز 

   الجماعي بحضانة شارع الزاوية. 

 

 

 

 

 

    8.300 

إجمايل األشخاص الذين 

حصلوا على 

 المساعدات حتى اآلن

يف المركز الجماعي بحضانة شارع الزاوية.  األحمر الليبي يوزع المياه على النازحينالهالل 

   : الهالل األحمر الليبيالصورةمصدر 
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 لتمويلا

الجهات تناشد طرابلس، ل اإلنساين العاجل نداءالمع إطالق 

لمساعدة حوايل  مليون دوالر أمريكي 10.2اإلنسانية جمع مبلغ 

 من الفئات األكثر ضعًفا يف طرابلس وما حولها.شخص  100.000

تم تخصيص مليوين دوالر أمريكي من الصندوق المركزي قد و

حالة الطوارئ للتعامل مع  (CERF)لالستجابة لحاالت الطوارئ 

على المساعدات المنقذة لألرواح الراهنة وضمان حصول المدنيين 

 يف الوقت المناسب.

مليون دوالر  202يواصل المجتمع اإلنساين الدعوة لجمع مبلغ 

. 2019اإلنسانية يف ليبيا لعام خطة االستجابة أمريكي بحسب 

  يف المائة فقط من الخطة. 7تمويل وحتى اآلن، تم 

 2019 العاجل لطرابلساإلنساين النداء 

 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 سكوتالسيد/ 

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

http://www.unocha.org/libya
mailto:scott2@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

