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األحداث: أهم 
استجابة الصحة تكثف الدعم 	 

المقدم إلى العيادات الصحية 
في الجنوب، ومنظمة الصحة 

العالمية والهيئة الطبية الدولية في 
الصدارة.

توزيعات المواد الغذائية التي يقوم 	 
بها برنامج األغذية العالمي تصل 
إلى 81,000 شخص في أبريل، 
وأكثر من 174,000 شخص من 
المقرر أن يتلقوا الطرود الغذائية 

في شهر مايو.

مراجعة أرقام النزوح اإلجمالية 	 
في ليبيا بعد صدور الجولة الثالثة 
من مصفوفة تتبع النزوح التابعة 

 ،)DTM( للمنظمة الدولية للهجرة
مع زيادة محتملة بسبب األوضاع 

السائدة في سرت.

م رقا أ
417,000عدد النازحين داخلياً

150,000عدد الالجئين
100,000عدد المهاجرين

السكان 
2.44 مليونالمتضررون*

يل  لتمو ا
165.6 مليون

مطلوب )دوالر أمريكي( 

23.4% نسبة التمويل 

فرار آالف األُسر من سرت
لقد أجبرت االشتباكات والعمليات العسكرية الجارية والمصاعب اليومية في منطقة سرت التي يسيطر عليها 
المستجيبين  قدرة  األخيرة. وتوشك  الفرار في األشهر  الدولة اإلسالمية اآلالف من األشخاص على  تنظيم 
المحليين على الوصول إلى نقطة االنهيار بسبب الضغوط التي تفوق قدراتهم، حيث تسعى األُسر الخائفة 
لطلب السالمة من الصراع والقمع، وتحتمي في المدارس والجامعات المحلية والمباني العامة والشوارع. 
في شهري مارس وأبريل، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1,225 أسرة من سرت وهراوة واألحياء 
المحيطة بها خالل 15 يوماً فقط. وقد بلغ العدد اإلجمالي 5,500 ومن المتوقع نزوح المزيد. تستوعب بلدة 
بني وليد الجزء األكبر من تدفق النازحين داخلياً، حيث تستضيف ما يقرب من 20,000. وتعطي مجموعة 

التنسيق المشترك بين القطاعات في ليبيا األولوية لالستجابة ألزمة النازحين من سرت.

وتقوم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي والمنظمة 
سريعة  تقييمات  بإجراء  المحلية،  الفاعلة  الجهات  مع  بالشراكة  العالمية،  الصحة  ومنظمة  للهجرة  الدولية 
لمواقعهم وأعدادهم واحتياجاتهم. ويتولى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التنسيق مع المجالس المحلية لتقديم 
المشورة بشأن جمع المعلومات وتقييم االحتياجات وأنشطة األمم المتحدة والمنظمات الشريكة. وقد بدأ تقديم 
المساعدة للفئات األكثر ضعفاً في المناطق األكثر تضرراً. وتعمل وكاالت األمم المتحدة مع شركاء محليين 

لتقديم لوازم الغذاء والصحة والنظافة والمواد غير الغذائية، فضالً عن التعليم والخدمات الترفيهية.

النشرة اإلنسانية
ليبيا

العدد 3 | مايو 2016

معلومات ُمحدثة عن النزوح
حققت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة اآلن التغطية الكاملة لجميع المناطق التي 
يمكن الوصول إليها في ليبيا، واستوعبت خط األساس الشامل للسكان النازحين في البالد، الذين يبلغ 
عددهم اإلجمالي 417,123 شخصاً. تستضيف بنغازي العدد األكبر من النازحين الذين تم تحديدهم، 

حيث يقيم بها 115,000 نازح، وهو ما يمثل 27.6% من مجموع النازحين داخل ليبيا.
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المياه والصرف الصحي للنازحين في الزنتان
لألعمال  الليبية  الجمعية  قامت   ،2016 أبريل  في 
مستلزمات  بتسليم  اليونيسيف  مع  بالشراكة  الخيرية 
نازحة  أسرة   1,500 إلى  النظافة  ورسائل  النظافة 
مستضعفة في الزنتان، وذلك بتمويل من المفوضية 
والحماية  اإلنسانية  المساعدات  دائرة   - األوروبية 

.)ECHO( المدنية
ليبيا  في  شخص   682,000 بنحو  يقدر  ما  يوجد 
على  الحصول  على  الكافية  القدرة  إلى  يفتقرون 
والصرف  الصحية  والنظافة  المأمونة  الشرب  مياه 
تتمثل  خطيرة  صحية  مخاطر  يخلق  مما  الصحي، 
المياه،  عن طريق  المنقولة  لألمراض  التعرض  في 
واألمراض  الصحية  والنظافة  التغذية  ومشاكل 

المتصلة بالصرف الصحي.
المجتمعات  مع  تعيش  التي  النازحة  األُسر  تتعرض 
المضيفة وفي مالجئ جماعية بشكل خاص لعواقب 
يفرض  كما  الصحي.  والصرف  المياه  حالة  سوء 
على  الضغوط  من  مزيداً  حرارة  األكثر  الطقس 
تلبية  أن  من  الصحة  خبراء  ويحذر  المياه،  إمدادات 
في  الصحي  والصرف  والصحة  المياه  احتياجات 
من  للوقاية  ستكون ضرورية  المقبلة  القليلة  األشهر 

األمراض.

تصوير: اليونيسيف/الجمعية الليبية لألعمال الخيرية
تسليم مستلزمات النظافة في الزنتان

قصة أسرة 
كان إسماعيل عبد النضير وزوجته وطفليه من بين العديد من األُسر التي تلقت مستلزمات النظافة جنباً 

إلى جنب مع رسائل النظافة.
»أنا سعيد جداً بالحصول على الصابون والشامبو والمنتجات الصحية، وغيرها من اللوازم الموجودة 
في المجموعة. سوف تساهم هذه اللوازم في تحقيق معيشة صحية ألسرتي وأطفالي. كما ستوفر نقودنا 

لشراء المواد الغذائية واألساسية األخرى،« كما قال إسماعيل.
إلى  ولجأوا  بلدتهم ورشفانة  في  القتال  للفرار من  وأسرته  إسماعيل  ثمانية عشر شهراً، اضطر  منذ 
الزنتان. وعلى الرغم من أن القتال قد توقف، فإنهم ال يستطيعون العودة. »لقد ضاع بيتي ولم يتبق منه 

سوى الحطام فقط،« كما أوضح إسماعيل. 
»نحن نعيش على المساعدة واإلحسان ونظل على قيد الحياة بالكاد. وقد فقدت ابنتي عاماً دراسياً بسبب 

األمن وفقدان وثائق األسرة. ويعاني أطفالنا من الخوف ومشاكل نفسية.«
وتعيش األسرة في مأوى غير الئق يفتقر إلى خدمات الصرف الصحي األساسية. كما يعانون من ندرة 

المياه وظروف صحية سيئة.

مساعدات غذائية للنازحين والفئات الضعيفة
يركز برنامج األغذية العالمي )WFP( على الفئات األكثر ضعفاً في ليبيا، وعلى وجه الخصوص النازحين 
داخلياً. في شهر أبريل الماضي، بفضل تبرع بقيمة مليون يورو من إيطاليا، قدم برنامج األغذية العالمي 
976 طناً من الطرود الغذائية إلى 81,000 شخص في المناطق الغربية. وفي مايو، سوف يقوم البرنامج 
والجنوب.  الغرب  في  مستفيداً  البالد و80,833  في شرق  مستفيداً  الغذائية على 93,483  المواد  بتوزيع 
ويقوم البرنامج أيضاً بتدريب شركائه على االستهداف الغذائي والتوزيع وكتابة التقارير والخدمات اللوجستية 

وإعداد التقارير المالية.

الضغط على المجتمعات 
المضيفة

الزنتان هي واحدة من المدن 
الليبية العديدة التي رحبت 

بالنازحين، وتستضيف حوالي 
3,800 أسرة. وقد كافحت 

شبكات المياه والبنية التحتية 
للتعامل مع هذا التدفق، وُيعتبر 
انقطاع الخدمات ونقص المياه 
من التحديات اليومية. ويعتمد 

سكان الزنتان إلى حد كبير 
على نقل المياه بالشاحنات.



نشرة ليبيا اإلنسانية العدد 3

www.facebook.com/UNinLibya | www.unocha.org
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(. التنسيق ينقذ األرواح

العيادات المتنقلة ُتحّسن فرص حصول النازحين والمهاجرين 
المستضعفين على الخدمات الصحية

عبر  الجنوب  في  المستضعفين  والمهاجرين  للنازحين  الصحية  المساعدة   )IMC( الدولية  الطبية  الهيئة  تقدم 
العيادات المتنقلة، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز النظام الصحي الضعيف.

حددت التقييمات التي أجرتها الهيئة الطبية الدولية عيادة سبها المجمعة ومستشفى مرزق المركزي كمركزين 
لهما أولوية قصوى يتطلبان دعماً عاجالً. وبتمويل من مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث ودائرة 
المركزين الصحيين في برنامجها  الدولية هذين  الطبية  الهيئة  المدنية، أدخلت  المساعدات اإلنسانية والحماية 
الصحي على المستوى القُطري، الذي يهدف إلى تحسين فرص حصول النازحين والمهاجرين على الخدمات 

الصحية.
يتيح هذا البرنامج توفير خدمات الرعاية الصحية األولية من قبل فرق طبية متنقلة في المواقع التي يعيش بها 
السعي للحصول على خدمات صحية، وتوفير  إلى جنب مع حمالت توعية حول سلوكيات  النازحون، جنباً 

األدوية والمستلزمات الطبية والتدريب لموظفي الصحة.
وقد أُصيبت المرافق الصحية في الجنوب بأضرار واسعة النطاق جراء القتال. 

نظام صحي على حافة 
االنهيار

في جنوب ليبيا، النظام 
الصحي ضعيف ومثقل 
باألعباء بشكل خاص. 

تستضيف تلك المنطقة عدداً 
كبيراً من النازحين وتتكيف 

مع تدفق منتظم للمهاجرين من 
دول الجوار. الوضع األمني 

غير مستقر.

توسيع نطاق الدعم المقدم إلى وحدة العناية المركزة الوحيدة 
لحديثي الوالدة في الجنوب بعد الوفاة المأساوية الثني عشر طفالً  

في شهر واحد فقط، فقد 12 طفالً حديث الوالدة حياتهم في مركز سبها الطبي، مما يشير إلى انهيار كبير 
في النظام الصحي.

الرعاية  لتقديم  المتخصصة  الصحية  الكوادر  بكتيرية، وعدم وجود  لعدوى  نتيجة  الوفاة  حدثت حاالت 
الطبية.

وتعتمد األُسر التي تعيش في سبها على هذا المركز لتوفير وحدة العناية المركزة الوحيدة لحديثي الوالدة 
في الجنوب )ICU( وتقديم خدمات صحة األم والرضع الحيوية.

تحركت منظمة الصحة العالمية على الفور لدعم وحدة العناية المركزة، والعمل مع الشركاء، بما في 
ذلك الهيئة الطبية الدولية، من أجل تعزيز قدرتها على منع المزيد من الخسائر في األرواح. وأرسلت 

استشاريين لمراجعة الوضع والعمل مع إدارة المستشفى لتحسين جودة الرعاية الصحية.

حملة التطعيم الوطنية للوقاية من شلل األطفال 
تصل إلى أكثر من مليون طفل

للوقاية من شلل  في 23 أبريل، تم االنتهاء من أول حملة تطعيم وطنية 
األطفال منذ عامين في ليبيا. ووصلت الحملة التي استمرت لمدة خمسة أيام 
إلى أكثر من مليون طفل تحت اإلشراف المباشر للمركز الوطني لمكافحة 
الصحة  ومنظمة  اليونيسيف  منظمة  من  وبدعم   )NCDC( األمراض 
العالمية )WHO(. قبل الحملة، قدمت اليونيسف 1.5 مليون جرعة من 
لقاح شلل األطفال إلى البالد، وذلك من خالل رحلة جوية خاصة إلى مطار 
معيتيقة في طرابلس. وتضمنت الشحنة ما يكفي من اللقاحات لتغطية ما 
يقرب من 1.2 مليون طفل دون سن السادسة. وقد وفرت منظمة الصحة 

العالمية جميع التكاليف التشغيلية للحملة، وكذلك المساعدة التقنية.

تصوير: منظمة الصحة العالمية
فتاة ليبية تتلقى لقاح شلل األطفال كجزء من حملة 

المركز الوطني لمكافحة األمراض
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استجابة الحماية تتطلب 
إجراءات إقليمية

تواصل مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين 

الدعوة إلى زيادة المسارات 
المنتظمة لقبول الالجئين 

وطالبي اللجوء في أوروبا، بما 
في ذلك برامج إعادة التوطين 
والقبول اإلنساني، وجمع شمل 

األسرة، والكفالة الخاصة 
وتأشيرات دخول الطالب 

والعمل لالجئين.

قصص البقاء على قيد الحياة بعد 
مأساة أخرى في عرض البحر

لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  تواصل 
الالجئين )UNHCR( توفير الدعم الحيوي لالجئين 
والمهاجرين في ليبيا، وفي نفس الوقت تتبع الزيادة 
المقلقة في السفر عن طريق البحر إلى أوروبا. وقد 
فقد كثيرون حياتهم حتى اآلن في عام 2016 أثناء 
متن  على  بالمخاطر  المحفوفة  البحر  عبور  محاولة 
قوارب، وسجلت المفوضية إنقاذ3,561  شخصاً من 
قبل خفر السواحل الليبي خالل الفترة من 1 يناير إلى 

28 أبريل.
عن  يقل  ال  ما  يكون  أن  المعتقد  من  أبريل،  في 
500 شخص قد لقوا حتفهم في حادث واحد عندما 
غرق قارب يحمل الجئين ومهاجرين من الصومال 
الركاب  ثقل وزن  وإثيوبيا والسودان ومصر بسبب 

الذين كانوا على متنه.
من  يبلغ  طفل  بينهم  ومن  ال41،  الناجين  انقاذ  تم 
العمر 3 سنوات، من قبل سفينة تجارية وُنقلوا إلى 
كاالماتا في اليونان يوم 16 أبريل. كانوا جزءاً من 
شخص  و200   100 بين  عددها  يتراوح  مجموعة 
غادروا طبرق على متن قارب طوله 30 متراً، ثم 
تم نقلهم الحقاً إلى سفينة أكبر تحمل مئات األشخاص 
الركاب،  نقل  وخالل  االكتظاظ.  شديدة  في ظروف 
الناجون  وظل  وغرق.  حجماً  األكبر  القارب  انقلب 
ينجرفون في البحر لمدة ثالثة أيام قبل أن يتم إنقاذهم. 
تقدم المفوضية المساعدة لألشخاص الذين تم إنقاذهم 
في  لها  التابعين  الصحيين  المركزين  خالل  من 
الزاوية وطرابلس. وتشمل المساعدات تقديم الرعاية 
الصحية األولية في نقاط النزول والمواد غير الغذائية 

.)NFIs(

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
amiri@un.org ،عبد الحق أميري، رئيس الفريق االستشاري اإلنساني في مكتب أوتشا ليبيا

www.reliefweb.int :نشرات أوتشا اإلنسانية متاحة على الموقع التالي

يجلس عبدالرحمن البالغ من العمر ثالث سنوات في حجر 
والده، ياسين البالغ من العمر 24 من الصومال ويعيش في 
أحد مخيمات الالجئين باليمن بحث ياسين بيأس عن خمسة 

من أقاربه بين األشخاص الذين يصارعون األمواج. قال 
ياسين “اعتقدنا أننا سنموت أيضا” “ وظننا أننا من سيلحق 

بهم” لقد فقد أربعة من أقاربه ذلك  اليوم

معاذ، طالب جامعي يبلغ من العمر 25 عاماً من إثيوبيا، يبكي 
في غرفته عندما يتذكر زوجته وطفله اللذان توفيا أثناء غرق 

قارب مكتظ في البحر األبيض المتوسط.

تصوير: المفوضية السامية لشؤون الالجئين/أكيلياس زافاليس

المستجيبون المحليون يدعمون خطة االستجابة اإلنسانية في طرابلس
ليبيا )FYLG( منتدى معلومات عن  يا  أبريل في طرابلس، استضافت مجموعة من أجلك  في 28 و29 
خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا )HRP(، وحضره أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الدولة 
البلديات وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والموظفون الوطنيون في المنظمات  ورؤساء 

غير الحكومية الدولية وقادة وناشطو المجتمع المدني، وبلغ عدد الحضور أكثر من 300 خالل اليومين.
في  بدأت  التي  اإلنسانية،  االستجابة  تنفيذ خطة  في  نكون شركاء”  “دعونا  الحدث هو  هذا  وكان موضوع 
ديسمبر 2015 وطلبت توفير 165.6 مليون دوالر لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية في ليبيا. بعد االستماع 
ألول مرة إلحصاءات عن العدد الكبير من الليبيين الذين في حاجة ماسة إلى المساعدة، واإلشارة إلى عدم 
قدرة السلطات على تقديم المساعدة، أعرب العديد من المشاركين عن صدمتهم. واقترحوا قائمة من التوصيات 
التخاذ إجراءات فورية، مشيرين إلى األهمية الحاسمة إلزالة الحواجز التي تحول دون وصول االستجابة اإلنسانية 

إلى األماكن التي في أمس الحاجة إليها.


