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 أبرز األحداث
 

 والقصف  ةاالشتباكات المسلحة العنيف دتأ

المدفعي على المناطق السكنية يف عين زارة 

الفرجان إىل زيادة كبيرة يف أعداد النازحين  وخلة

أعدادهم يف طرابلس وما حولها، حيث تضاعفت 

  ساعة الماضية. 48على مدار الـ

 اع واالستهداف العشوايئ ألول الستمرار النز ظًرا ن

، من شخص 58ـ نقل يبين، يمكن فقطالمستج

ممن تم تسجيلهم يف  شخص، 5.800بين 

 إىل مكان آمن حتى اآلن. عمليات اإلجالء 

 األمم المتحدة الدعوة إىل هدنة إنسانية واصل ت

 خروجات الطوارئ والمؤقتة للسماح بتقديم خدم

من الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، 

 مناطق النزاع. 

   

 

 مليون 190

 دوالر
قياًسا فجوة التمويل الحالية 

خطة االستجابة على 

اإلنسانية، كما أن هناك حاجة 

ماسة إىل تمويل إضايف آللية 

 االستجابة السريعة.    

 

 المخاوف
 

تسود المخاوف المتعلقة 

بحماية المدنيين وأول 

يبين وسط أنباء عن المستج

وفاة ثالثة من الطاقم الطبي 

 .على األقل

 من كل 1

 سرأ 10

من  ةواحد سرةأء إجالمكن ي

لبت ط سرأ 10بين كل 

من المناطق  اإلجالء

النزاع بسبب المتضررة من 

    عدم وجود هدنة إنسانية. 

 

+6.000 
 

منذ  شخص تعرضوا للنزوح

فهم نصبدء األعمال القتالية، 

 48قاموا بالنزوح خالل الـ

   ساعة الماضية. 

  

 ليبيا: طرابلس 

 ( 4تقرير الوضع اإلنساين )

 2019أبريل/نيسان  10
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 نظرة عامة على الوضع

من اندالع المصادمات يف طرابلس، تلقت الفرق المحلية المسؤولة عن إجالء المدنيين من  مرور حوايل أسبوعبعد 

كثر أمًنا نسبًيا.شخص(  2.900أسرة )حوايل  580لنقل حوايل المناطق المتضررة من النزاع طلبات   إىل مناطق أ

سوى م يتمكنوا لمن جميع الطلبات، حيث يف المائة فقط  10تمكنت الفرق من االستجابة إىل ، من ذلكبالرغم و

، ويرجع ذلك إىل القيود المفروضة على الوصول اإلنساين، واألعمال القتالية، واالستهداف أسرة 58إجالء من 

تسجيل معظم حاالت المدنيين المحاصرين بالقرب من القتال يف بعض تم وقد العشوايئ ألول المستجيبين. 

ألحياء البرية، والعزيزية، وسوق ع وال وادي الربيالغربية والشرقية لطرابلس )مث-المناطق يف الضواحي الجنوبية

العائالت التي ما زالت عالقة داخل المناطق  فادتأوحي الكحيلي بعين زارة(. الخميس( وطرابلس الكبرى )

 التدريج.ا من نفاد الوقود والطعام بيخافون أيًض  همولكن ،ال يخافون على سالمتهم فقط المتضررة من النزاع بأنهم

 

مما يعرضهم لخطر  األعمال القتالية المستمرةوسط دخالت منقذة لألرواح تبمقدمو خدمات الطوارئ  مقوي

شخصي كبير، وأفادت التقارير مقتل ثالثة أطباء وإصابة أربعة من المستجيبين األوائل، وخطف سائق سيارة 

ر أعضاء فرق االستجابة نداًء عاجالً لتوفير سترات واقية من الرصاص وخوذات لحماية موظفيهم أصدقد و إسعاف.

 من التعرض لألذى أثناء تأدية عملهم.

 

أدت االشتباكات المسلحة العنيفة والقصف المدفعي على المناطق السكنية يف عين زارة وخلة الفرجان إىل زيادة 

فًقا و ساعة الماضية. 48على مدار الـأعدادهم كبيرة يف أعداد النازحين يف طرابلس وما حولها، حيث تضاعفت 

شخص، نزح نصفهم تقريًبا  6.000لمصفوفة تتبع النزوح، يبلغ إجمايل عدد األشخاص النازحين حالًيا ما يزيد عن 

كتظاًظا بالسكان يف مدينة طرابلس، ا إذو ساعة الماضية. 48خالل الـ استمر العنف ووصل القتال إىل المناطق األكثر ا

 .لنزوحاتساع نطاق المتوقع افمن 

 

المناطق الرئيسية الستقبال النازحين يف أحياء طرابلس، وتاجوراء، وعين زارة، والماية، بينما يستقر عدد أقل توجد 

قامة معظم النازحين يف اإليستمر و  جنزور، وترهونة، وبني وليد، من ضمن أحياء أخرى.من العائالت يف سواين، و

وتعمل  يف مختلف أنحاء طرابلس. اما ال يقل عن اثني عشر مأوى جماعيً  أقيمقد و مع أفراد العائلة والمعارف.

حيث من ماعية البلديات الرئيسية األربع يف وسط طرابلس حالًيا على تحديد أربعة أماكن إضافية للمالجئ الج

 خطوط المواجهة. قترابان زارة وتاجوراء قريًبا بسبب المتوقع أن يتم إجالء النازحين من المالجئ يف شمال عي

 

تفيد المستشفيات الميدانية يف المناطق المتضررة من النزاع بأن هناك حاجة ماسة للعاملين الطبيين يف الميدان، 

ساعة،  24طبيب واحد يف نوبات على مدار سوى بها  ال يعملمع ظهور تقارير تفيد بأن العديد من المرافق الطبية 

بينما تنخفض اإلمدادات الطبية وتحتاج إىل التزويد  وذلك يف الوقت الذي تتزايد فيه الحاالت الطبية بسرعة كبيرة.

 بشكل عاجل. 
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 تواصل األمم المتحدة الدعوة إىل هدنة إنسانية مؤقتة للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والخروج الطوعيو 

 للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع. 

 

 االستجابة اإلنسانية

 األمن الغذايئ 

  اتفق برنامج األغذية العالمي(WFP) على ترتيبات توزيع األغذية الجافة  أعضاء آلية االستجابة السريعة مع

أبريل/نيسان، كما يقدم مزيد من  11ا يف عين زارة يف سرة نازحة حديثً أ 100على التي تكفي لمدة أسبوعين 

كز المساعدات الغذائية التي ت ستهدف النساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة يف المرا

أسرة يف  185على بالفعل تم توزيع حصص غذائية إضافية و  الصحية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

 الماية من خالل إحدى الجهات اإلنسانية األخرى. 

  كز االحتجاز.تقدلقطاع األمن الغذايئ أيًضا بالتنسيق مع الشركاء يقوم  يم المساعدات يف مرا

   

 

 الصحة 

  ضحايا من المدنيين يف المجمل، من بينهم ستة لقوا  15قام قطاع الصحة بتسجيل والتحقق من سقوط

قد ال تعكس هذه المتوفين ثالثة أطباء وامرأة. نما أصيب تسعة بجروح. وكان من بين المدنيين حتفهم بي

 ، كما أنها ال تتضمن أعداد الوفيات أو اإلصابات بين المقاتلين.اإلصابات بين المدنيينكافة األعداد 

 

 الحماية 

  يواصل خط المساعدة الهاتفي التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين تقديم المعلومات

 لالجئين دنماركيكما يستمر فريق المجلس الللنازحين حول المالجئ المتاحة التي حددتها السلطات المحلية. 

(DRC) األسر العالقة يف المناطق غير اآلمنة إىل المالجئ الجماعية، وإتاحة التواصل مع الجهات الفاعلة  إحالة

تحديث  تموي التي تعمل على تسهيل عمليات اإلجالء من المناطق المتضررة من النزاع قدر اإلمكان.

 المعلومات المتعلقة بالمالجئ والخدمات المتاحة بشكل يومي.
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 ليس  ألنهوال يستطيعون المغادرة يف أغلب األحيان منة، اصل العديد من النازحين اإلقامة يف أماكن غير آيو

 أبريل/نيسان، على سبيل المثال، أصيبت امرأة مسنة يف مستوطنة النازحين  9يف  لديهم أي خيار آخر.

وقد استفادت من الرعاية الطبية، وبالرغم من المخاوف المتزايدة بشأن سالمة ( برصاصة طائشة. 1الفالح )

أخرى  ماكنأل خيارات مكن المقيمون به من مغادرته حيث أشاروا إىل عدم وجودت، لم يالنازحين يف هذا المخيم

    يمكنهم االنتقال إليها. 

 لنوع االجتماعي: لعنف القائم على الالقطاع الفرعي 

  كز االحتجاز بغريان والزنتان وأبو سالم، من بينهم خمسة حوامل. 297توجد تواصل  امرأة محتجزات حالًيا يف مرا

كز االحتجاز و (IOM)لدولية منظمة الهجرة ا سعًيا غيرها، إجراء تقييمات للمهاجرين المعرضين للمخاطر يف مرا

 إليجاد ترتيبات معيشية لهم مع األسر المضيفة.

  الرعاية النهارية  مركزحتم إغالق قد ت، فالربيع شيخان ووادي على تقاطعنظًرا لوجود جهات عسكرية

لعنف القائم على للتعامل مع ا مبدئية خدمات (IRC) لجنة اإلنقاذ الدولية هفي تقدمالذي  (3المجتمعية )

كز  قدمةوال تزال الخدمات الم. النوع االجتماعي للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي متاحة يف مرا

ء والفتيات يف الحصول على الدعم (. باإلضافة إىل ذلك، تستمر النسا2( و)1رية المجتمعية )الرعاية النها

االجتماعي، وخدمات إدارة الحاالت، وتدخالت المهارات الحياتية يف مكان آمن تابع لصندوق األمم -النفسي

 المتحدة للسكان يف طرابلس.

 ن مركز احتجاز عين زارة، من بينهم نساء، م الفارين الالجئين والمهاجرينإىل أن الشركاء يف القطاع الفرعي  رشاأ

إن وضعهم الحايل يزيد من مخاطر تعرضهم للعنف القائم  .من جسر جرجارشالقريب  يوجدون يف المسجد

كز الجماعية أو العثور على ترتيبات إن على النوع االجتماعي. لذا ف هناك حاجة ماسة الستيعابهم يف المرا

         لتسكينهم مع األسر المضيفة. 

 حماية الطفل: 

  االجتماعي -نفسيالمحليين، خدمات الدعم ال أحد شركاء اليونيسفمركز الصفا، وهو أبريل/نيسان، قدم  9يف

يف أبو سليم، وتاجوراء، وسوق الجمعة، والبدري، وحي دمشق، طفالً من النازحين يف المناطق الحضرية  78إىل 

 ين جماعيين يف تاجوراء. أوقد أجرى مركز الصفا اليوم تقييًما لالحتياجات يف ملج الجامعة.وحي 

  

 المأوى والمواد غير الغذائية

  كز الجماعية يف منطقة طرابلس على خريطة بمستودعات الغذاء والمواد غير الغذائي توزيعيتم ة وقائمة بالمرا

 الشركاء يف المجال اإلنساين.
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  ييم يف شكل مواد غير غذائية، وتم إجراء تق نازح يف الفرناج دعًما 150نازح يف تاجوراء و 550تلقى حوايل

 11 يفالمواد يف تاجوراء  تلك توزيع المزيد منب ومن المخطط القيام .ةلالحتياجات يف منطقة ورشفان

 أبريل/نيسان.

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

  مرية والماية والزهراء، وهي تحدث بشكل أساسي بسبب انقطاع االعمناطق أبلغ النازحون عن انقطاع المياه يف

أعلنت المتنقلة يف هذه األحياء، كما سيتم تركيب خزانات المياه  لمياه.خزانات ل عدم وجودالتيار الكهربايئ و

، نقل المياه بالشاحنات لملء تلك الخزانات توفير خدماتالشركة العامة للمياه والصرف الصحي عن التزامها ب

والموظفين  والسائقين جمات المحتملة على صهاريج المياهبالرغم من المخاوف السائدة التي تتعلق باله

م مقدمي احترايف المنتديات المالئمة إىل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  دعوسوف ي الفنيين.

 كسالح يف الحرب. جوب عدم استخدام المياهوالخدمات اإلنسانية، مع إعادة التأكيد على 

 مات النظافة من مدرسة تلقى قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية طلبات للحصول على مستلز

الل أبريل/نيسان من خ 11نظافة يف وستوزع اليونيسف مجموعات ال العاصمة ومخيم النازحين يف تاجوراء.

ء على الحاجة إىل عالوة على ذلك، تم تسليط الضو .(STACO)مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية 

 مناشدة البلدية لتوفير تلك المضخات. القطاع  يواصلاه. مضختين للمي

  هخدماتلتقييم  بإجراءلصحي والنظافة الصحية قطاع المياه والصرف ا قومأبريل/نيسان، سي 10بدًءا من 

 المطلوبة يف المالجئ الجماعية.

 

 االتصاالت يف حاالت الطوارئ 

  عمل قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ مع غرفة إذاعة طرابلس لتثبيت نظام تتبع باألقمار الصناعية متصل

مج ة لبرناتابع سيارةلكي يتمكن من تتبع جميع القوافل التي تضم  (GPS)بنظام تحديد المواقع العالمي 

  ع باألقمار الصناعية المتصلة بنظام تحديد المواقع العالمي. األغذية العالمي عبر أجهزة التتب
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 التمويل

 

ه على ري للعمل اإلنساين يف مراجعة قدرتسيستمر الفريق الُقط

االستجابة، ال سيما يف ضوء نقص تمويل االستجابة اإلنسانية غير 

تمويالً خطة االستجابة اإلنسانية يف ليبيا  تلقتالمسبوق يف ليبيا. 

مليون  190الفجوة التمويلية الحالية  تبلغفقط، و  يف المائة 6بنسبة 

، وهناك حاجة ماسة إىل توفير تمويل إضايف آللية االستجابة دوالر

 السريعة. 

 

 

    

 

 خطة االستجابة اإلنسانية

 2019لعام يف ليبيا 

 مطلوبة مليون دوالر أمريكي 202
 

 

ممولة

6%

غير ممولة

94%

 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 

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

