
اللجنة الدولية للصليب األحمر في ليبيا

حقائق وأرقام 2016
مســتلزمات منزليــة أساســية لزهــاء 104,000 نــازح وزعتهــا اللجنــة الدوليــة بطريــق مباشــر أو بالتعــاون 
مــن الهــال األحمــر الليبــي فــي أرجــاء البــاد، حيــث حصلــت العائــات علــى بطانيــات وُفــرش وأطقــم المطبــخ وصفائــح ميــاه 

وجــرادل وقطــع القمــاش المشــمع ومســتلزمات النظافــة الشــخصية وحفاضــات لألطفــال. 

عـــت فـــي مواقـــع مختلفـــة فـــي غـــرب البـــاد ووســـطها  مســـاعدات غذائيـــة ألكثـــر مـــن 65,200 نـــازح ُوزِّ
وشـــرقها وغربهـــا. 

ـــي  ـــا ف ـــا طبًي ـــفى ومرفًق ـــة ل 26 مستش ـــة الدولي ـــا اللجن ـــت به ـــة تبرع ـــدادات الطبي ـــن اإلم ـــا م ـــن 80 طًن ـــر م أكث
ـــا.  ـــاء ليبي أرج

الدعــم المقــدم لمركــز األطــراف الصناعيــة التابــع لجامعــة مصراتــة كان عوًنــا ل 175 شــخًصا مــن ذوي 
اإلعاقــات البدنيــة مــن أرجــاء ليبيــا بتوفيــر أطــراف اصطناعيــة وأجهــزة لتقويــم العظــام لهــم باإلضافــة إلــى النقاهــة والمتابعــة 

لتحســين قدرتهــم علــى الحركــة. 

تدريــب علــى جراحــة الحــرب و كيفيــة التعامــل مــع اإلصابــات فــي غــرف الطــوارئ حصــل عليــه 
96 متخصًصــا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مــن 11 مستشــفى عبــر أرجــاء ليبيــا لتطويــر مهاراتهــم فــي عــاج جرحى األســلحة. 

ـــن  ـــه، بي ـــاظ علي ـــادة االتصـــال، أو الحف ـــم وإع ـــا وعائاته ـــي ليبي ـــًزا ف ـــن 240 شـــخًصا محتج ـــر م ـــن أكث ـــي بي اتصـــال عائل
ـــفهية  ـــائل الش ـــو والرس ـــر الفيدي ـــة أو عب ـــات هاتفي ـــق مكالم ـــن طري ـــارج ع ـــي الخ ـــن ف ـــم المحتجزي ـــا وأقاربه ـــي ليبي ـــات ف عائ

ـــة.  أو المكتوب

ـــى  ـــر مـــن 450 مهاجـــًرا عل ـــر مـــن 200 مهاجـــر وحصـــل أكث ـــا أكث ـــات اســـتفاد منه ـــي القنصلي ـــع ممثل اتصـــاالت م
ـــة الشـــخصية.  ـــس ومســـتلزمات النظاف ماب

ـــدات للمستشـــفيات  ـــرع بمع ـــق التب ـــن تيســـيره عـــن طري ـــات البشـــرية أمك ـــع الرف ـــم م ـــي والكري ـــل المهن التعام
ـــب المتخصـــص.  ـــق التدري ـــن طري ـــي وع ـــر الليب ـــال األحم ـــة اله ـــة وجمعي والســـلطات المحلي

الدعـم التقنـي والمـادي والمالـي قدمته اللجنة الدولية لجمعيـة الهال األحمر الليبي لمسـاعدتها على تلبية االحتياجات 
اإلنسـانية فـي ليبيـا، باإلضافـة إلـى األنشـطة التـي ُتـدار باالشـتراك مـع اللجنـة الدولية. وحصـل أفراد الهـال األحمـر الليبي على 

دورات تدريبيـة فـي مجـاالت اإلسـعافات األوليـة وإعـادة االتصاالت العائليـة والتعامل المهني مع الرفات البشـرية. 

دورات تدريبيـــة حـــول القانـــون الدولـــي اإلنســـاني وحمايـــة مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة 
ــا.  ــاء ليبيـ ــن أرجـ ــن مـ ــن وباحثيـ ــاتذة جامعييـ ــة ألسـ ــة الدوليـ ــا اللجنـ ــال قدمتهـ ــي المجـ ــن فـ والعامليـ
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اللجنة الدولية للصليب األحمر في طرابلس
شارع إبراهيم الهوني

بالقرب من عيادة األخوة 
النوفلين – طرابلس، ليبيا

هاتف: 20 99 / 9331 340 21 218 +
فاكس: 20 99 340 21 218 +

اللجنة الدولية للصليب األحمر في مصراتة
مجمع د. مصطفى قليدان 

بالقرب من فندق قوز التيك. 
منطقة أوالد بعيو – مصراتة، ليبيا
هاتف: 3502 261 51 218+  

اللجنة الدولية للصليب األحمر في بنغازي  
شارع سناء محيدلي. رقم 12

الحدائق – بنغازي، ليبيا 
هاتف: 7405 807 92 218+

            061 471 1167

اللجنة الدولية للصليب األحمر في سبها 
منطقة حجارة، بالقرب من جزيرة الحجارة، 

طريق سبها – طرابلس
سبها، ليبيا

هاتف جوال: 04 84 333 091 218+   

اللجنة الدولية للصليب األحمر
وحدة دعم ليبيا 

عمارة خنفير، شارع بحيرة توركانا،
ضفاف البحيرة 1

1053 تونس، تونس. 
فاكس: 960156 71 216+ 

tri_tripoli@icrc.org :بريد إلكتروني

لمزيد من المعلومات:
https://www.facebook.com/ICRCly

https://twitter.com/ICRC_lby
www.icrc.org/ar

المهمة
ــة  ــي حماي ــل ف ــة إنســانية خالصــة تتمث ــا مهم ــزة، له ــر متحي ــدة ومســتقلة وغي ــب األحمــر منظمــة محاي ــة للصلي ــة الدولي اللجن
حيــاة وكرامــة ضحايــا النــزاع المســلح وحــاالت العنــف األخــرى وتقديــم المســاعدة لهــم. وتســعى اللجنــة الدوليــة جاهــدة أيًضــا 
إلــى درء المعانــاة عــن البشــر بنشــر أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني والمبــادئ اإلنســانية العالميــة وتعزيزهــا. أنشــئت اللجنــة 
الدوليــة فــي عــام 1863 وقــد انبثقــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر. وهــي توّجــه 

وتنّســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة أثنــاء النـــزاعات المســلحة وحــاالت العنــف األخــرى. 
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