
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  
  
 
 

 مقتطفات سريعة
تمويل الصندوق المركزي  •

االت الطوارئ لالستجابة في ح

سوف  مليون دوالر 12بنحو 

يضمن استمرار المساعدات 

 الغذائية والدوائية حتى يونيو

من  18000غادر ما يزيد عن  •

المهاجرين السواحل الليبية 

 متجهين اليطاليا منذ بداية يناير

تسجل  مصفوفة تتبع النزوح •

في الجولة الثانية مع  332000

األعداد في حالة توقع زيادة 

غازي في الجولة إضافة أعداد بن

  القادمة

 أرقام
331,622*  عدد 

 النازحين

عدد  150,000
 المهاجرين

عدد  100,000
 الالجئين

مليون 2,44 عدد السكان  
 المتضررين

  

*أرقام مصفوفة تتبع النزوح ال 
 تتضمن بنغازي

  

لتمويل  ا
 المطلوب:

 مليون دوالر أمريكي 165,6
 

 %11,9التمويل 
بما في ذلك مخصص  

الصندوق المركزي لالستجابة 
 حاالت الطوارئفي 

 
 

 
الصندوق المركزي لالستجابة في حاالت الطوارئ يمنح تمويالً الستعادة 

مشروعاً جديداً  12المساعدات الغذائية والدوائية: اعتماد   
مشروعاً ذو أولوية من  12مليون دوالر من أجل تمويل اعتماد  12الصندوق المركزي لالستجابة في حاالت الطوارئ يصرف 

النازحين والالجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والمجتمعات  كل من المشاريع تلك تستهدفوخطة االستجابة االنسانية بليبيا. 
لضمان وصول والستعادة المعونات الغذائية  يأتي هذا التمويل في وقت حاسمبيا. المتضررة من النزاع في جميع أنحاء لي
 ية إلى المحتاجين األكثر الحاحاً.المساعدات الغذائية ولوازم األدوية األساس

التمويل المطلوب يقدر بنحو  أن في حين مليون دوالر، 19,7ج االستجابة االنسانية نحو مانوقد بلغ اجمالي التمويل الموجة لبر
مليون دوالر، مؤكداً على ذلك منسق الشئون االنسانية السيد/ علي الزعتري قائالً لن يكون ذلك كافياً لالستجابة  156,6

  لالحتياجات الملحة للشعب في ليبيا، موضحاً أنه بدون تمويالً اضافياَ ستنقطع المساعدات في يونيو 

 

 

 المهاجرين عن طريق البحر بسبب ارتفاع أعدادهمتزايد القلق بشأن حماية 

، رصدت 2016رصدت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين عن طريق البحر إلى أوروبا. منذ بداية 
ادرون ليبيا باتجاه ايطاليا. وفي الفترة مهاجر معظمهم من المواطنين األفارقة يغ 18,370المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد عن 

ال على ما زفمن األشخاص. وعلى الرغم من انقاذ المئات،  1,105مارس تم رصد ستة حطام سفن تحمل  30إلى  21من 
بطانيات القدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة للناجين من المهاجرين بما في ذلك توفير شخصاً مفقودين.  174األقل 

والوسائد. كجزء من جهودها للتخفيف من محنة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة  والفرش
 من ليبيا. لعودة إلى الوطناإلنساني ل برنامجالشخصاً  172في تسهيل العودة الطوعية إلى نيجيريا لعدد 

 

 النشرة االنسانية
 ليبيا
2016أبريل  – 2العدد   

 في هذا العدد
1المهاجرون يخاطرون بحياتهم لمغادرة ليبيا  ص  

2النازحون مهددون بمخاطر مخلفات الحرب القابلة لالنفجار  ص  

3الخدمات الصحية للمجتمعات المتضررة من النزاع  ص  

4أقوى  صاشراك المنظمات غير الحكومية المحلية من أجل استجابة   

 
 

UNICEF 



 ليبيا  –النشرة االنسانية 
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 تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيين

مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار تهدد النازحين في بنغازي: الشركاء 
  يع نطاق الوعي بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار يعملون على توس

حملة توعية بعد تزايد  دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغامبتمويل من  جمعية المساعدات الكنسية الدانماركية أطلقت
المخاوف المتعلقة بالسالمة نتيجة الرتفاع أعداد النازحين في منطقة بنغازي حيث تشكل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار خطراً 

 كبيراً على السكان. 

منظمة انقذ األطفال غير الحكومية الدولية أبلغت الهالل ، 2015في 
حادث في بنغازي  300األحمر الليبي معلومات عن أن ما يصل إلى 

ينطوي على مخلفات الحرب القابلة لالنفجار على مدى فترة ثالثة أشهر. 
مناطق معينة من بنغازي التي  الوصول إلى المكافحة في نجحتمؤخراً، 

استهدفت جمعية المساعدات وكان ال يمكن الوصول إليها في السابق، 
الكنسية الدانماركية اآلالف من النازحين الذين يحاولون العودة إلى 

الوقوع ضحية لمخلفات الحرب القابلة لالنفجار ديارهم خوفاً من 
  واألفخاخ المتفجرة.

وإدارة مكتب  بتمويل من دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام
األمم المتحدة إلدارة المشاريع غطت حملة جمعية المساعدات الكنسية 

من النازحين واألطفال من خالل دورات  5500الدانماركية ما يزيد عن 
في بنغازي ومحيط التوعية المباشرة للمجتمعات "المتعرضة للخطر" 

شخص من خالل الحمالت  14500وما يزيد عن بيئته الواسعة، 
امج االذاعة والملصقات االعالمية بما في ذلك اللوحات االعالنية وبر

 وشملت الحملة رسائل السالمة التي يتم توصيلها من خالل. والمنشورات
مجموعة من القنوات، المتضمنة ألعاب توجيه الوعي بالمخاطر الخاصة 
باألطفال. عملت جمعية المساعدات الكنسية الدانماركية من خالل 

لشركاء في المجتمع المدني ع امن الوطنيين في بنغازي، والموظفي
مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات وهيئة السالمة بما في ذلك المحلي 

 الوطنية. وقد تم تدريب الشركاء لتقديم جلسات التوعية بالمخاطر
خصيصاً للنازحين واألطفال في المناطق األكثر تضرراً من مخلفات 

      ار.الحرب القابلة لالنفج

  

 

"تلك المواد القاتلة غير المرئية 
تبقى ساكنة في األرض وتستمر في 
قتل الناس وتشويهها. يجب أن 

ميه األطفال في ليبيا يكون ج
قادرون على اللعب والضحك 
والتعلم والبحث عن مستقبل أفضل 

أو مخاطرة. نتعهد دون خوف 
بالعمل من خالل دائرة األمم 
المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 
وشركائها الليبيين من أجل دولة 
ليبية خالية من األلغام 

 والمتفجرات."

الممثل الخاص لألمين العام في ليبيا، مارتن 
في يوم العمل من أجل مكافحة كوبليرون 

 2016األلغام 

 

 

 

ألعمال المتعلقة دائرة األمم المتحدة ل
األلغام في  العمل من أجل مكافحةباأللغام: 

 ليبيا

"لقد كان شرف لنا العمل بشكل وثيق مع 
المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام 
والشركاء التفيذيين األخرين على مدى 
السنوات القليلة الماضية لمساعدة ليبيا في 
مواجهة التأثير المميت لأللغام والمتفجرات 
من مخلفات الحرب. ونحن نواصل العمل 
عن بعد من تونس ونسعى جاهدين 
لمساعدة الشعب الليبي في المهام ذات 
األولوية من أعمال المسح وإزالة هذه 
العناصر، وكذلك معرفة معرفة المخاطر 
المرتبطة بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار 
واألسلحة الصغيرة والخفيفة وفي دعم 

. نحن نتطلع إلى العودة المصابين وأسرهم
إلى ليبيا قريباً لنستطيع العمل وجهاً لوجه 
مع شركائنا والجهات المعنية األخرى في 

بدزن نقل ليبيا نحو مستقبل أكثر أمناً 
 مخاطر المتفجرات."

النس مالن، رئيس دائرة األمم المتحدة لألعمال 
المتعلقة باأللغام بليبيا في يوم العمل من أجل مكافحة 

 2016األلغام 

 

 
مخلفات الحرب تأثرة بالنزاعات مثل ليبيا، ٌتعد في البلدان الم

القابلة لالنفجار في المناطق السكنية التهديد األكبر حالياً 
المتفجرة هذه المواد . للحياة ولوصول المساعدات االنسانية

تعوق المواطنين عن الوصول إلى منازلهم وتحرمهم من كسب 
عيشهم وتسبب لهم الوفاة واإلصابات. وتمنع كذلك وصول 
االغاثات االنسانية إلى السكان المتضررين ممن هم في حاجة 

 ماسة إلى المساعدة.
 

 

ية لحما تمويل: قطاع ا ل  ا
 المطلوب:

 مليون دوالر 27,6
 

 %11التمويل: 
 
 

:   صورة      
   DanChurchAid   

، 2016أبريل عام  4يوم 
أحيت ليبيا الذكرى الحادية عشر 

للتوعية باأللغام لليوم الدولي 
والمساعدة في اإلجراءات 

تحت شعار:  المتعلقة باأللغام
"اإلجراءات المتعلقة باأللغام 

 ."هي عمل اإلنسان
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مصفوفة تتبع النزوح تسلط الضوء على حجم أزمة النازحين: تسجيل 
 حالة للنازحين حتى األن 332000

من  150637حالة للنازحين، فضالً عن  331000الجولة الثانية لمصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة سجلت 
 مهاجرين.من ال 142370العائدين و

في هذه الجولة، قامت مصفوفة تتبع النزوح بتوسيع تغطيتها الجغرافية وعززت من جودة بياناتها من خالل الزيارات الميدانية 
مناطق التي جري تقييمها بنسبة والتقييمات في مواقع استضافة النازحين والمهاجرين. كما رفعت مصفوفة تتبع النازحين أعداد ال

وقد تم تحديد % من المناطق في ليبيا. 95، أي ما يعادل 104منطقة من أصل  99ل المناطق المغطاة إلى % وبذلك تص8
ويعتقد أن العدد الفعلي للنازحين في ليبيا أعلى منطقة.  55منطقة والمهاجرين عبر  19منطقة والعائدين في  95النازحين عبر 

لتكوين  مواجهتهالبنغازي، وهي الفجوة التي ستسعى مصفوفة تتبع النزوح  من ذلك بكثير نظراً لمحدودية المعلومات المؤكدة من
 صورة كاملة عن األزمة.

أبرزت التقارير الميدانية خالل هذه الجولة تدهور الوضع االقتصادي كعامل ضغط اضافي، وفي كثير من الحاالت عامالً 
بالد خلف العديد من المتضررين و/أو التطلع إلى سبل بديلة مساعداً للنزوح. كما أن عدم وجود سيولة مالية في جميع أنحاء ال

مدرة للدخل. وتشير التقارير الميدانية في ظل الظروف الحالية إلى احتمالية تزايد عمليات أنشطة التهريب وكذلك االختطاف 
 مقابل فدية. 

شراكة: مشاركة جهات االستجابة العمل االنساني من خالل التعزيز 
 المحلية

 

قام الفريق القطري االنساني بليبيا بقيادة السيد/ مارس،  30في 
مشاركاً من المنظمات غير الحكومية  78علي الزعتري بجمع 

الليبية والدولية والشركاء الحكوميين المعنيين والشركاء الدوليين 
ووكاالت األمم المتحدة لتبادل الخبرات بشأن التحديات وآليات 

 تقديم المساعدة.

كان هذا هو االجتماع الثاني في سلسلة االجتماعات التي عقدها 
الفريق القطري االنساني مع الشركاء الليبيين والتي تهدف إلى 

قشة القضايا االنسانية األكثر الحاحاً في ليبيا وتعزيز منا
 الشراكات من أجل استجابة فعالة.

توصيل المساعدات واعتبر المشاركون نقص الموارد وعوائق 
وانعدام األمن بسبب الصراعات الجارية كحواجز هامة 

 لالستجابة الفعالة.

م المشاركون بالعمل على تحسين أدوات للمستقبل، التزواستشرافاً 
فة التقييم واإلدارة الفعالة للمعلومات لضمان تحسين تبادل المعر

 والعمليات االنسانية المشتركة.

نساني خيارات لتوفير بناء القدرات يدرس الفريق القطري اال
للشركاء من المنظمات غير الحكومية، سواء بشكل مباشر أو من 
خالل الشركاء الدوليين، مما يؤكد على االلتزام القوي من جانب 

في دعم خطة االستجابة جميع المشاركين للعمل االنساني الموحد 
 االنسانية.

 صور: االمم المتحدة
Laura Buzzoni 

 

 

 

 

"تعزيز الشراكات هي األساس للوصول إلى المزيد 
من المناطق التي تحتاج إلى المساعدة االنسانية 
 وسوف تضمن التوسع في تقديم المساعدة داخل ليبيا.

الفريق القطري هذه االنجازات الهامة تبين التزام 
االنساني تجاه الشعب الليبي، واألمر متروك اآلن 
للمجتمع الدوليلمواجهة هذا التحدي من خالل توفير 
الكثير من الموارد المالية الالزمة إلنقاذ األرواح في 

 ليبيا."

 
 السيد/ علي الزعتري، منسق الشئون االنسانية في ليبيا

 

األمم المتحدة، والمنظمات غير "
الحكومية الليبية والمنظمات غير 
الحكومية الدولية تعمل معاً 
لالستجابة الحتياجات السكان 

 المتضررين في ليبيا."
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  إنقاذ األرواح في ليبيا:
  العمل من أجل نظام صحي مستدام

منظمة االنهيار، تعمل  مع اقتراب النظام الصحي الليبي من
الرعاية الطبية  تقديمغير الحكومية االيطالية على  اميرجينسي

المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع في  إلىلحياة ا النفاذ
 ليبيا.

افتتحت منظمة اميرجينسي مركزاً ، 2015في أكتوبر 
غرينادا، محافظة البيضاء. يقدم المركز عالج جراحياً في 

جراحي ذو جودة عالية وجاني لضحايا الحرب؛ فقد عالج 
عملية جراحية.  100مريض وأجرى أكثر من  700بالفعل 

من كم  150كم من درنة وحوالى  70حوالي  يبعد المركز
من لليس فقط  مقصداً بنغازي، ويهدف المركز إلى أن يصبح 

مرضى القادمين من ، ولكن أيضاً لليعيشون بالقرب منه
  مناطق أخرى من البالد، بما في ذلك المناطق الجنوبية.

باإلضافة إلى توفير الرعاية الطبية والجراحية، يسهم المركز 
من خالل واستدامة النظام الصحي الوطني في بناء القدرات 

تقديم التدريب المهني على العالج واستقرار المريض وإدارة 
الصدمات. يجري تدريب سبعين من الموظفين الليبيين على 

قديم رعاية أيدي متخصصين دوليين في الرعاية الصحية لت
طبية عالية المستوى، بما في ذلك اإلدارة الفعالة للمستشف 

 واللوازم الطبية.

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

لتمويل:   ا
لقطاع الصحي  ا

مليون  50,4المطلوب: 
 دوالر

 
 %90التمويل 

 
 

 من كونه مريضاً إلى عضواً في جهة استجابة محلية:
 رمضان تجربة

 
بين مرضى المركز الجراحي. ُطلب من استطاع برنامج التدريب على الطوارئ ايجاد احد المشاركين الملتزمين من 

رمضان موسى كابركوني، بمجرد شفاءه، أن يصبح عضواً في فريق الطوارئ بفضل سلوكه االستباقي والعالجي 
 نحو المرضى األخرين، وقدرته على التحدث باللغتين العربية واالنجليزية.

قبل أن تخرج يسر ومرت بالقرب من قلبي خالل فترة القتال الجاري في قريتي، أصبت برصاصة اخترقت كتفي األ"
لذلك خالل لحظات وقف اطالق النار تمكنت من الوصل إلى  لم يكن هناك خدمات طبية جيدة في منطقتي،ظهري. 

العالج السليم ومكثنا في المستشف حتى تم . وهناك تلقينا جميعاً مستشف الطوارئ في غيرنادا مع المصابين األخرين
 شفائنا.

ألنني قلت "نعم" ف. ىلب مني إذا ما كنت أرغب في العمل معهم في المستشف، طُ ىاستعددت لمغادرة المستشفعندما 
شعر إنني األن أواألن أصبحت عضواً من الموظفين.  أشعر باالنتماء إلى هذا المكان، حيث كنت يوما ما مريضاً 

الذين اضطروا إلى العيش في على الرغم من أنني أسف جداً لعائلتي ولجميع األشخاص في قريتي بالسعادة لنقسي، 
. أود أن أشكر جميع أعضاء فريق عمل الطوارئ، وأتمنى االستفادة مني في هذه في أوضاع خطيرة وصعبة

   ."ىالمستشف

 صور: الطوارئ  
 .قسم العيادات الخارجية  

 االستجابة االنسانية في ليبيا
 

ابحث عن احدث 
المعلومات عن االستجابة 

االنسانية في ليبيا على 
 :التاليالرابط 
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