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 موجز
 فاستخدام الغارات الجوية والقصويعود ذلك إلى د القتال في درنة مستويات غير مسبوقة، يبلغ تصع ، 

 بعضه في مناطق سكنية، واالشتباكات العنيفة على األرض.
  بما في بجروح آخرين 11وأصيب  ،أيار/مايو، بينهم طفالن 22توفي خمسة مدنيين على األقل منذ ،

 األعمال القتالية.وذلك جراء تزايد  أطفال،ذلك أربعة 
  ا يعاني فيم ،النقص الحاد في المياه والغذاء واألدوية تفاقم مع استمرارسوءًا  اإلنسانييزداد الوضع

 ياه.لكهرباء والمنسمة من انقطاع كامل ل 125000السكان الذي يقرب عددهم من 
  وصول المساعدات اإلنسانية إلى درنة محدود للغاية ولم يتم اإلبالغ عن وصول أية إمدادات إنسانية

لى إمواد وأدوية غسيل الكلى بإيصال  ايار/مايو 28يوم السماح باستثناء  مارس،منذ منتصف آذار/
 مستشفى درنة.

  ورد يث ححماية المدنيين. وعلى بشأن القيود المفروضة على حركة المدنيين  أيضاً مخاوف متزايدة ثمة
 حتدميعند نقاط التفتيش حيث في أكثر األحيان ن أطراف النزاع تمنع المدنيين من مغادرة المدينة، أ
 عنف تجاه الرجال عند نقاط التفتيش.أعمال مضايقات و وقوع تم اإلبالغ عن قتال، كما ال

  حد ممكن  أدنىإلى يدعو المجتمع اإلنساني جميع األطراف إلى احترام القانون اإلنساني الدولي والتقليل
آلمن لمدنيين وتيسير الخروج الحركة الضمان حرية إذ يتعين إصابات في صفوف المدنيين. وقوع من 

صول إمكانية الو لجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ايجب منح و للمدنيين الراغبين في مغادرة درنة. 
 الفوري اآلمن وغير المقيد إلى درنة والسماح بدخول السلع اإلنسانية.

 خاوف بشأن حماية المدنيين في درنةم |يبيال    
 (2018 مايو/أيار 30لغاية ) 6تحديث عاجل #   
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 معلومات أساسية
 .2017 منذ تموز/يوليو ما زال مستمراً واغالق المدينة رضه الجيش الوطني الليبي حول درنة الذي ف الحصار المشددإن 

الوطني  أبريل عندما أعلن الجيشنيسان/ منذ منتصف، وهو ما شهدته المدينة دوري بشكل لنزاع المسلح تصاعد احيث ي
ومنذ ذلك الحين، استمرت الضربات الجوية المسلحة في درنة. مجموعات واسع النطاق ضد ال الليبي أنه سيبدأ هجوماً 

ات التي ديثتحاالطالع على اليرجى و . تباينةالمسلحة بكثافة ممجموعات ال بين التقتالوالقصف وقذائف المدفعية وا
 مايو لمزيد من المعلومات.أيار/ 24وأيار/ مايو  16 فيلشؤون اإلنسانية تنسيق امكتب األمم المتحدة ل أصدرها

 
الغارات لى اللجوء إبسبب  وذلك القتال في درنة مستويات غير مسبوقة،عيد بلغ تص ،ايار/مايو 24يث في ومنذ آخر تحد

 .في مناطق سكنية، واالشتباكات العنيفة على األرضضه الجوية والقصف، بع
 
على مداخل المدينة الشرقية والغربية بما في ذلك منطقة الفتائح  اآلن سيطرقد أعلن الجيش الوطني الليبي أنه قد و 

ث من مسجد نسيبة بنت كعب والمناطق المحيطة حي المنطقة القريبة ذلك الصناعية والمدخل الغربي لمدينة درنة بما في
في المدينة أنه قد سيطر على أعلى منطقة  أيار/ مايو 29في  كما أعلن الجيش الوطني الليبياالشتباكات.  كانت تدور

دي ة )مجلس شورى مجاهنأعلنت قوات حماية در في وقت الحق، تطل مباشرة على منطقة باب طبرق في درنة. و والتي 
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البنية  سطو مواقع لها حاليًا من منطقة الفتائح. وأفادت مصادر محلية أن قوات حماية درنة تتخذ  ا( انسحابهدرنة سابقاً 
  .   حسبما أفيد في وسط المدينة وبمالبس مدنية غالباً و المدنية في المناطق السكنية،  التحتية

 
يث أفادت ؛ حالقصف العشوائي للمناطق السكنية جراءمايو، كان هناك ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين أيار/ 22ذ ومن

. صبيةأربعة بينهم بجروح، آخرين  11إصابة ما ال يقل عن خمسة مدنيين بينهم صبي وفتاة واحدة، و التقارير مصرع 
نطاق ضيق ال لنزوحاتم توثيق األضرار التي لحقت بالمنازل وسبل كسب العيش والبنية التحتية المدنية األخرى. وال يزال و 

 28في  خراً نزحت مؤ لشركاء محليين  فقاً و على سبيل المثال و ف، لها حيث تستقر معظم األسر مع أسر مضيفة وأقارب
 مع أقاربهم.حاليًا ويقيمون  ة( إلى مرتوبفرداً  780)أسرة  124ر/مايو أيا
 

ن سكان درنة أ التقاريرإذ تفيد حركة المدنيين وعلى حمايتهم.  المفروض على تقييدالبشأن  أيضاً  مخاوف متزايدة وثمة
ن، (، وفي بعض األحياةمن المغادرة عبر كرسمنعت )معظمهم عائالت  من درنةيواجهون صعوبات في الدخول والخروج 

عند نقطة  ينمدنيأحد البض على تم القمضايقات وعنف عند نقاط التفتيش. وفي إحدى المرات، إلى الرجال  يتعرض
من  أدوية غسيل الكلىأثناء محاولتهم استالم وفد من المستشفى والهالل األحمر في درنة  ضمن حيث كانتفتيش 

أثناء مغادرته مسجد  عاماً  12رصاصات طائشة طفاًل يبلغ من العمر ت ، اصابأيار/مايو 30في . وورد أن االبيض
 .وأردته قتيالً  فاطمة الزهراء في منطقة الساحل الشرقي، شرقي المدينة

 
 أكثر الطرق المستخدمة إلدخال السلع األساسية. كاندرنة، الذي  -، أغلق طريق مرتوبةمايوواعتباراً من مطلع شهر أيار/

راس هالل  -المؤدية إلى المدينة سوى الطريق الساحلي عبر كرسة المفتوحة الطرق  منلم يتبق ه في الوقت الراهن إال أن
 نقل بعض السلع التجارية األساسية. باألفراد الذين لديهم تصاريح سوى من قبل  استخدامهالذي يتعذر 

 

لتدخل ًا اطالبتقديم المساعدات اإلنسانية ملين في مجال المجلس المحلي لمدينة درنة نداًء عاجاًل لجميع العا صدرأقد و 
 لوضع المأساوي الذي يقاسيه المدنيون.مشيرًا إلى ا

 
 لمحة إنسانية

من نقص في المواد األساسية كاألدوية  ، وال تزال،، تعاني مدينة درنة2017منذ بداية فرض الحصار عليها في عام 
 السيولة النقدية.عوبة الحصول على صمن والمعدات الطبية واألغذية والوقود و 

 

مياه لالتصعيد األخير للنزاع المسلح، أخذت األوضاع اإلنسانية بالتدهور أكثر فأكثر، فالنقص الحاد في ا بداية ولكن منذ
العامة  إغالق المدارس والمحالت الخدميةالتي تفيد بمؤكدة الغير  تقاريرالوالطعام والدواء ال يزال مستمرًا باإلضافة إلى 

غربي  منفذ الخروجمحطة تحلية المياه في مدينة درنة )الواقعة على كما وقد تم إغالق )كالمخابز على سبيل المثال(. 
 تقاريروردت  ،باإلضافة إلى ذلكحرصاً على أرواح العاملين فيها. وذلك ، مناطق االقتتاللمدينة( نظراً لقرب موقعها من ا

أيار/مايو ما أدى إلى توقفها عن العمل. وتعاني المدينة  29لقصف بتاريخ جراء االمحطة ضرر غير مؤكدة مفادها ت
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على الكميات البسيطة  حالياً  االعتماداضطروا إلى شخص  125000ما أثر على ما يقدر بـ مياه، الككل من انقطاع 
أيار/مايو أيضًا، انقطع التيار  29اآلبار. وبتاريخ خرجونها من تلك التي يستفي الصهاريج أو تي تمكنوا من تخزينها ال

لمدينة محطة توليد الكهرباء الوحيدة في اأفيد بأنه تم استهداف الكهربائي كليًا وال يزال مقطوعًا حتى هذه اللحظة، و 
وفر جراء عدم ت اتتواجهان صعوبقبيل إغالقهما، كانت هاتان المحطتان قصف هي األخرى ما أدى إلى تعطلها. و بال

تلك المخصصة ا وال سيمالنقص الحاد في التجهيزات الطبية واألدوية )هذا باإلضافة إلى الوقود والمواد الالزمة لصيانتهما. 
االستعانة  ريقعن ط العامل في المدينة. ويعمل هذا المستشفى في الوقت الراهنشفى الوحيد مستلألمراض المزمنة( في ال

ستيعاب اكر بأن المستشفى غير قادر على نظرًا لنقص الوقود. وذ  هذا الوضع ال يمكن أن يدوم  أن لكهرباء، إالبمولد ل
 بسببامرأتان الحياة داخل المستشفى  فارقت أيار/مايو 29 حيث أفيد بأنه فياألعداد المتزايدة للضحايا التي تصل إليه. 

 نقص في مادة األوكسجين. 
 

كن تأكيدها عملية يمآخر إذ إن مساعدات إنسانية إلى درنة،  ة، لم تدخل أيفترة معينةومنذ تصعيد القتال، بل قبل ذلك ب
 29 حصل تطور هام في هذا المجال في. و 2018إلى المدينة كانت في آذار/مارس إلدخال المساعدات اإلنسانية 

أكد القطاع الصحي وصول مواد وأدوية لغسيل الكلى قدمتها منظمة الصحة العالمية لمستشفى درنة.  حيثأيار/مايو 
لة ذات الص كلى. وهذه الشحنة كفيلة باالستجابة لالحتياجاتالغسيل لجلسة  18000هذه التجهيزات سوف تغطي و 

حصال ستتسعى منظمة الصحة العالمية الو كما المزمنة في درنة، إال أنها ال تغطي االحتياجات المستجدة.  باألمراض
ال تزال بانتظار إدخالها عبر إال إنها تشتد الحاجة إليها أسطوانة  40عدد بلتسليم أسطوانات اوكسجين ات الالزمة الموافق

خالها إلد لالزمةا قيد االنتظار لحين صدور الموافقات المزمع تقديمها منطقة الفتائح. وال تزال جميع المساعدات اإلنسانية
الحرب عالوة على الناجمة عن للمصابين بالصدمات واإلصابات  إلى درنة، بما في ذلك األدوية والتجهيزات الطبية

 الوقود والغذاء والمواد التي يمكنها أن تحل أزمة المياه. 
 

تي تمت ال اإلمداداتمن بين بتنفيذ تدابير التأهب الالزمة. و التي يمكنها الدخول  الفاعلة اإلنسانية الجهات قامتوقد 
دخول غير أن ة. ملحالتعليمية اإلمدادات الوالمزيد من الطبية واألغذية والمواد غير الغذائية واد األدوية والمتهيئتها مسبقًا 

 .د من األمور األساسيةيعة عوائق السرعة ودون أيوجه هذه المواد على 
 

 لاللتزام بالتالي:ها لجميع األطراف ءتجدد ندا الفاعلة اإلنسانية الجهات
 للمدنيين قلضمان حرية التنو حقوق اإلنسان الدولي ل قانون الالقانون اإلنساني الدولي و بموجب بالتزاماتهم يفاء اإل 

 مغادرة درنة.في خروج اآلمن للمدنيين الراغبين الوتسهيل 
  بغية حماية دائية عتنفيذ العمليات الالممكنة أثناء حتياطات اتخاذ جميع االبالتالي احترام القانون اإلنساني الدولي و

 قدر اإلمكان وتجنب تمركز األهداف العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان هذه االعتداءاتالمدنيين من تبعات 
 .أو بالقرب منها
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  على األطراف المسلحة التفريق في جميع األوقات بين األهداف العسكرية والمدنيين وكل ما يحمل صفة يجب
المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون اإلنساني  االعتداءاتمدنية. علمًا أن 

 الدولي.
 لعاملين ا حركةورفع القيود المفروضة على  السماح بدخول المساعدات اإلنسانية الموجهة للمدنيين المحتاجين

لدخول ا إمكانيةومنح المنظمات اإلنسانية  العاجلة في مجال اإلغاثة اإلنسانية والمدنيين المحتاجين للمساعدة
 .عوائقدون إلى درنة 

  لمنصوص اضمان سالمة وحرمة البنية التحتية الصحية والموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي على النحو
  عليه في القرارات المتعاقبة الصادرة عن جمعية الصحة العالمية.

 
 .تطلب الوضع ذلك في حال التحديثاتوسنصدر المزيد من 

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في ليبيا على العنوان التالي: 

ochalibya2@un.org 
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