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 أبرز األحداث
 

 للعنف يف طرابلس تصعيد مزيد من الدى أ

زيادة كبيرة يف معدالت النزوح  وما حولها إىل

حالة نزوح جديدة  1.675ن حيث تم اإلبالغ ع

. ساعة الماضية ربعة وعشرينخالل األ

وبذلك يرتفع العدد الحايل للنازحين إىل 

زداد تشخص، ومن المتوقع أن  4.500

 إذا ما أصبح العنف سائًدا. أعدادهم

 شعر الشركاء اإلنسانيون بقلق بالغ إزاء ي

االستخدام العشوايئ وغير المتناسب 

لألسلحة المتفجرة يف المناطق المكتظة 

بالسكان والمناطق الحضرية، ويدعون 

أطراف النزاع إىل حماية البنية التحتية 

والمرافق الصحية المدنية، مثل المدارس 

 الطاقة.ومحطات 

  يشعر المجتمع اإلنساين بمزيد من القلق

عدم قدرة مقدمي بسبب التقارير التي تفيد ب

على  غلب األحيانأيف خدمات الطوارئ 

  يف بعض الحاالت يتم اإلبالغ عن استهدافهم من قبل أطراف النزاع. كما أنه ، المدنيين المحتاجين الوصول إىل

   

 مليون 190

 دوالر
قياًسا  الحالية فجوة التمويل

خطة االستجابة  على

كما أن هناك حاجة  اإلنسانية،

ماسة إىل تمويل إضايف آللية 

    االستجابة السريعة. 

 

 المخاوف
 

تزال المخاوف قائمة  ال

لمدنيين حماية بالنسبة ل

القريبة العالقين يف المناطق 

والذين  من خطوط المواجهة

ال يستطيعون الفرار من 

العنف والوصول إىل 

    الخدمات. 

+500.000 

 

 طفل يعيشون يف طرابلس

المباشر،  طرخمعرضون لل

 يمتد التأثير إىلويمكن أن 

يف  غيرهم عشرات اآلالف

   .خرىاألمناطق لا

 

4.500 
 

منذ  شخص تعرضوا للنزوح

 ، معاألعمال القتالية بدء

شخص  1.675مالحظة أن 

 24خالل الـ حوانز من بينهم 

  ساعة الماضية. 

 ليبيا: طرابلس 

 ( 3تقرير الوضع اإلنساين )

 2019أبريل/نيسان  9
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 نظرة عامة على الوضع

 على محاور وادي الربيعاستمرار االشتباكات المسلحة  سببب طربًاضالوضع األمني يف طرابلس وما حولها مظل ي

 الشويرف.وكذلك القصف الجوي من الجانبين يف سوق الخميس و وقصر بني غشير وعين زارة

 

 24حالة نزوح جديدة خالل الـ 1.675حيث تم اإلبالغ عن معدالت النزوح  كبيرة يف أدى تصاعد العنف إىل زيادةوقد 

إذا ما  أعدادهم زدادتالمتوقع أن  شخص، ومن 4.500ساعة الماضية. وبذلك يرتفع العدد الحايل للنازحين إىل 

 أصبح العنف سائًدا.

 

كبربالمدنيين السكان ضد المخاوف المتعلقة بالحماية حيث يتصاعد العنف  دزيت  العديد من المدنيينن إ .شكل أ

 يشيعو  بسبب قربهم من النزاع. غير قادرين على الفرار من العنفحالًيا يف ليبيا والالجئين والمهاجرين المحتجزين 

كثر من  ويمكن أن يمتد التأثير إىل عشرات اآلالف وهم معرضون للخطر المباشر،  يف طرابلسطفل  500.000أ

مقيدة، بما يف ذلك  قدرة خدمات الطوارئ على الوصول إىل المدنيين المحتاجين تزال ال خرى.األمناطق الغيرهم يف 

الكايخ ب طرابلس مثل حي الجهات الليبية التي تقوم بإجالء العائالت من المناطق المتضررة من النزاع يف جنو

أبلغ مقدمو خدمات الطوارئ عن حوادث لم قد و النقلية والعزيزية.بيع وعين زارة وقصر بني غشير وووادي الر 

يوجد بها المدنيون المحتاجون، وحوادث أخرى بالوصول إىل المناطق التي لجهات المسلحة فيها ا مح لهمتس

من عمال اإلغاثة أثناء وردت تقارير عن مقتل اثنين كما أنهم مستهدفون من قبل القوات المسلحة. بشعروا فيها 

 تأديتهما للعمل.

 

تخدام العشوايئ وغير المتناسب لألسلحة المتفجرة يف االس الشركاء يف المجال اإلنساين بقلق بالغ إزاءيشعر 

حماية البنية التحتية المدنية، مثل  إىل والمناطق الحضرية، ويدعون أطراف النزاعلمكتظة بالسكان االمناطق 

  .المدارس والمرافق الصحية ومحطات الطاقة

 

ية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوض امتقظل حالة انعدام األمن الحالية يف العاصمة الليبية، يف 

(UNHCR)  كثر من بنقل كز احتجاز عين زارة يف جنوب طرابلس إىل مرفق التجمع والمغادرة  150أ الجئ من مرا

ألعمال منذ التصعيد األخير  أول عملية لنقل الالجئين المحتجزين ذلكبوكانت  أبريل/نيسان. 9التابع للمفوضية يف 

 .العنف

 

حثَّت منسقة الشؤون اإلنسانية أبريل/نيسان،  9يف و .دعم الشعب الليبيمن أجل المجتمع اإلنساين العمل يواصل 

عمليات اإلجالء الطبي غير ب السماحعلى ضمان الوصول اإلنساين دون عوائق، و( هنايف بيان )كافة أطراف النزاع 

 ة المدنيين العالقين يف مناطق النزاع.المشروط، وضمان حماية وسالم

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya/document/statement-humanitarian-coordinator-libya-maria-ribeiro-humanitarian
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya/document/statement-humanitarian-coordinator-libya-maria-ribeiro-humanitarian
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 االستجابة اإلنسانية

لس جميع أنحاء طراب اقع متعددة يفإلمدادات اإلغاثة يف مو الشركاء يف المجال اإلنساين بالتخزين المسبقم قا

 الالزم ذلك مخزون المواد الغذائية ضمن ويت. اآلمن بشرط إتاحة إمكانية الوصول لتلبية االحتياجات اإلنسانية

العالج من  اتشخص إضافيين لمدة أسبوعين، ووضع اإلمدادات الطبية لحاالت الطوارئ ومجموع 80.000 لدعم

مسبًقا على أحد عشر مرفًقا صحًيا، والمساعدة يف توفير المأوى باإلضافة إىل توزيع اإلمدادات الطبية الصدمات، 

 أسرة يف جميع أنحاء ليبيا. 15.000والمواد غير الغذائية لدعم 

 

 األمن الغذايئ 

  العالمي  ةيذألغج ابرنامقدم  أبريل/نيسان، 9يف(WFP)  من  500لـغذية الجافة لمدة أسبوعين ألاا من حصًص

بموجب اتفاق مع مفوضية األمم المتحدة السامية لتجمع والمغادرة يف مرفق ااألشخاص موضع االهتمام 

 يف تاجوراء )باإلضافة إىل المواد غير الغذائية(. أسرة 100ـلفس اليوم، تم توفير الغذاء نويف  لشؤون الالجئين.

  امج األغذية العالمي وتوزيعها التي يقدمها برنسيتم تسليم المواد الغذائية خالل آلية االستجابة السريعة، من

 أسرة يف عين زارة يف األيام المقبلة. 100على 

  يف إىل عقد اجتماع مخصص لمناقشة توفير المساعدات الغذائية أبريل/نيسان، دعا قطاع األمن الغذايئ  9يف

كز االحتجاز        سبأ وتاجوراء. قصر بني غشير و يف مرا

 

 الصحة 

 التحقق من هذه األعداد يقوم بو  ،مختلفةبيانات عن الضحايا المدنيين من عشرة مواقع قطاع الصحة بجمع م قا

، د هذا العددضحايا من المدنيين وتأكي 10 قوطسيمكن التحقق من األعداد،  لكتلا قً ووف .ع جهات التنسيقم

، كما أنها ال تتضمن اإلصابات بين المدنيينكافة  هذه األعداد كسعال تقد  أربعة أشخاص لقوا حتفهم.من بينهم 

 .بين المقاتليناإلصابات  وألوفيات اأعداد 

 

 الحماية 

  تابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المعلومات للنازحين الخط المساعدة الهاتفي يقدم

جي المجلس النرويإىل ذلك، يقوم فريق إلضافة با احة التي حددتها السلطات المحلية.حول المالجئ المت
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سر العالقة يف المناطق غير اآلمنة من خالل تقديم خدمات اإلحالة إىل المواقع الجماعية عدة األلالجئين بمسا

 مقدمي خدمات الطوارئ الذين يسهلون عمليات اإلجالء من المناطق المتضررة. اصل معالتوو

 :إزالة األلغامعمليات 

  المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام قدمت دائرة األمم م، من جهود التوعية بمخاطر األلغاكجزء(UNMAS) 

من المركز الليبي لإلجراءات المتعلقة رات خاطر المتفجمنشور/كتيب للتوعية بم 500برنامج األغذية العالمي ل

البيانات الواردة بالكتيب حذر تو  ة من النزاع.باأللغام لوضعها مع مجموعات المواد الغذائية يف المناطق المتضرر 

 مواد متفجرة. من مخاطر المتفجرات وتعرض أرقام الهواتف التي يمكن االتصال بها يف حالة العثور على

  3الحقول الحرة  ظمةن"متقدمFاأليام المقبلة.  " مواًدا إضافية لتوزيعها على السكان المعرضين للخطر يف

بالتوعية بمخاطر المتفجرات من خالل وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك وتويتر(، وتخطط  ظمةنلماوتقوم 

 .ذاعةبر اإلحالًيا لبث رسائل للتوعية بتلك المخاطر ع

 الطفل: حماية 

  القطاع الفرعي لحماية الطفل تقارير تفيد بأن مركز احتجاز قصر بني غشير يواجه نقًصا يف الغذاء ويحتاج تلقى

بتقييم  (TDH)إليطالية تقوم منظمة تير دي زوم ا تم إجراء عملية نقل للمحتجزين،إذا  إىل مستلزمات النظافة.

إىل ذلك، فإن منظمة تير دي زوم باإلضافة  رضيًعا. 16طفل، من بينهم  150كثر من ألعلى توفير الدعم قدرتها 

يف ذلك  ن، بممزيد من الدعمالإىل  امرأة من الحوامل والمرضعات 15حوايل  احتياجبتفيد تلقت معلومات 

 .ريًباالعديد من النساء الاليت سيلدن ق

 الغذائية، ويعمل القطاع  عن نقص الغذاء والحاجة إىل العناصر تاجوراء، تم اإلبالغبحتجاز ز االمركمخيم  يف

المعلومات المتاحة، يوجد وبحسب  ات المتاحة لدعم السكان.الفرعي مع برنامج األغذية العالمي لبحث الخيار 

 نساء حوامل ومرضعات. 10رضع، باإلضافة إىل  أطفال 10طفالً داخل مركز االحتجاز، بمن فيهم  22

 القائم على النوع االجتماعي: العنف 

  صندوق األمم المتحدة للسكان قام(UNFPA) مركز طرابلس الطبي والمستشفى  ةر بتقييم وتحديد قد

وضع الخطط لتزويد اثنين من المرافق الصحية يجري و  ت االغتصاب.حاالاإلدارة السريرية ل على توفيرالمركزي 

 نشر األخصائيين االجتماعي. اإلضافة إىلباالغتصاب، بعدة رعاية ما بعد 

  لجنة اإلنقاذ الدولية إجراء التقييم السريع لالحتياجات، تقوم بعد(IRC) عم بنشر العاملين يف مجال الد

يف عدة مواقع، بما يف ذلك عين زارة،  طبيقهم الياالجتماعي/ العنف القائم على النوع االجتماعي وفر -النفسي

 نزل الطالبات.الفرناج، و بالقرب من النزل الجامعي، و وكاية الصحية األساسية يف طريق الشومركز الرع

  قديم خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي إىل الالجئين وطالبي منظمة "شيزيف" تتواصل

)منطقة قرجي( لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين التابع ( 2)معية اللجوء يف مركز التنمية المجت
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األخصائيون االجتماعيون  ( التابع للمفوضية )صالح الدين(، ولكن يواجه1ومركز التنمية المجتمعية )

 .تمرار النزاعاسلق بالقيود على الحركة بسبب تحديات تتعوالمستفيدون 

 

 المأوى والمواد غير الغذائية

  كز الجماعية المحتملة و/أو القائمة يقوم قطاع المأوى والمواد غير الغذائية حالًيا بجمع المعلومات حول المرا

إرسالها بمجرد وسيتم ء الحاليين إعداد خريطة تعرض مستودعات الشركايتم الوقت الراهن، يف وس. يف طرابل

 االنتهاء منها.

  مركز جماعي يف عين زارة حيث أشار التقييم إىل لتقييم إجراء الشركاء الذين لديهم تواجد ميداين من تمكن

 الحاجة إىل المواد غير الغذائية.

 

 الدعم اللوجستي 

 ،يعد طريق النقل البري التجاري مستمًرا يف العمل و ميناء طرابلس  ال يزال وفًقا للمعلومات الواردة من الشركاء

نشر نموذج تقديم الطلبات عبر اإلنترنت ويمكن الوصول إليه من خالل هذا م ت .للحركة داخل طرابلس متاًحا

 . الرابط

  لخدمات الجوية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة على التنسيق مع كافة األطراف من أجل ضمان هيئة اتعمل

هذا النحو، على و تقييم شروط القيام برحلة آمنة مسبًقا قبل المغادرة.وسيتم  والركاب.سالمة وأمن الطاقم 

   من المتوقع حدوث إلغاء أو تأخير أو تعطيل يف جدول الرحالت الحايل.

  

 التعليم 

 

  وزارة التعليم  طبيقتل نظًراو قطاع التعليم متابعة األعداد اإلجمالية للمدارس المتضررة من النزاع. يواصل

وردت معلومات مؤكدة قد و ال يزال من الصعب الحصول على هذه األرقام.، يف البلديات المتضررةالمركزية ل

 اء الثانوية.عزارة إىل مدرسة الزهر  أسرة يف 30حول تهجير 

 

 

 

https://logcluster.org/sector/lby18a
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 التمويل

 

ه على تري للعمل اإلنساين يف مراجعة قدر سيستمر 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  لغتبفقط، و  يف المائة 6بنسبة 

اك حاجة ماسة إىل توفير تمويل إضايف آللية االستجابة ، وهندوالر

 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/

