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س ــبع س ــنوات م ــن الن ــزاع المس ــلح ف ــي ليبي ــا ترك ــت الليبيي ــن نه ًب ــا لمعان ــاة دونم ــا س ــبيل لمواجهته ــا س ــوى
آلي ــات تكي ــف س ــرعان م ــا أخ ــذت ف ــي الت ــآكل .فق ــد أصبح ــت حي ــاة الليبيي ــن اليومي ــة ش ــاقة ،ومئ ــات اآلالف
إم ــا ف ــي حال ــة ن ــزوح أو يحاول ــون الع ــودة إل ــى دياره ــم .ومن ــذ بداي ــة االضطراب ــات ع ــام  ،2011أصبح ــت
الكثي ــر م ــن العائ ــات تعتم ــد اعتم ــا ًدا كل ًي ــا عل ــى المس ــاعدات اإلنس ــانية الت ــي تقدمه ــا اللجن ــة الدولي ــة للصلي ــب
األحم ــر (اللجن ــة الدولي ــة) واله ــال األحم ــر الليب ــي.
ونتيج ــة المت ــداد الن ــزاع ،تتحم ــل المجتمع ــات المُضيف ــة أعب ــا ًء ف ــوق طاقته ــا ف ــي ظ ــل تض ــاؤل موارده ــا ،م ــا
ً
ضعف ــا .فالخدم ــات األساس ــية والس ــلع
يعن ــي أنه ــا ل ــم تع ــد ق ــادرة عل ــى توفي ــر الدع ــم الكاف ــي للفئ ــات األش ــد
الضروري ــة ال تتوف ــر إال بش ـ ّ
ـق األنف ــس.
وب ــات عل ــى العائدي ــن إل ــى دياره ــم مواجه ــة آث ــار الدم ــار الهائ ــل ال ــذي لح ــق ً
أيض ــا بالمن ــازل والم ــدارس
وغيره ــا م ــن مراف ــق البني ــة التحتي ــة الرئيس ــية ف ــي بع ــض أج ــزاء ليبي ــا .ويواج ــه العائ ــدون مخاط ــر إضافي ــة
تتمثــل فــي الذخائــر غيــر المنفجــرة التــي ال يتوقــف خطرهــا عنــد مــا تســببه مــن إصابــات خطيــرة أو إزهــاق
ل ــأرواح ،إذ ق ــد تمث ــل كذل ــك ً
عائق ــا أم ــام ق ــدرة الن ــاس عل ــى ممارس ــة حياته ــم الطبيعي ــة.
وتمث ــل الرعاي ــة الصحي ــة تحد ًي ــا م ــن ن ــوع خ ــاص أم ــام الش ــعب الليب ــي بأس ــره .ذل ــك أن ع ــد ًدا م ــن مرافقه ــا
تع ــرض للهجم ــات والتخري ــب ،فض ـ ًـا ع ــن غي ــاب الصيان ــة وإع ــادة التأهي ــل ،م ــا أث ــر عل ــى قدرته ــا عل ــى
توفيـــر الخدمـــات .وتواجـــه المنشـــآت الصحيـــة العاملـــة صعوبـــات متزايـــدة فـــي تلبيـــة االحتياجـــات بســـبب
النق ــص المزم ــن ف ــي اإلم ــدادات الطبي ــة.
ويس ــتمر م ــرور المهاجري ــن ،بم ــن فيه ــم الالجئ ــون وطالب ــو اللج ــوء ،عب ــر األراض ــي الليبي ــة .وأثن ــاء رحلته ــم
تل ــك ،يكون ــون عرض ــة للتوقي ــف أو فق ــد االتص ــال بعائالته ــم ،ويواجه ــون أش ـ ً
ـكال متنوع ــة م ــن االعت ــداء،
إضاف ــة ال ــى الكثيري ــن الذي ــن لق ــوا حتفه ــم ف ــي البح ــر.
تعمـــل اللجنـــة الدوليـــة جاهـــد ًة بالتعـــاون مـــع الهـــال األحمـــر الليبـــي لتقديـــم يـــد العـــون إلـــى األشـــخاص
المس ــتضعفين .فه ــي تعم ــل حال ًي ــا م ــن خ ــال أربع ــة مكات ــب له ــا ف ــي ليبي ــا :طرابل ــس ف ــي الغ ــرب ،ومصرات ــة
ً
موظف ــا يتمرك ــز
ف ــي الوس ــط ،وبنغ ــازي ف ــي الش ــرق ،وس ــبها ف ــي الجن ــوب ،ويعم ــل به ــا أكث ــر م ــن 220
معظمه ــم داخ ــل ليبي ــا ،ويعم ــل البع ــض اآلخ ــر م ــن تون ــس العاصم ــة.

المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية

● استجابت اللجنة الدولية ،بالتعاون مع الهالل األحمر الليبي في أغلب األحيان ،للعديد من حاالت الطوارئ اإلنسانية التي
اندلعت في أجزاء مختلفة من البالد في األشهر الستة األولى من عام .2018
● وُزعت مواد غذائية على أكثر من  181,000شخص ،من بينهم نازحون وعائدون وغيرهم من الفئات المستضعفة.
● مُنحت مساعدات نقدية لـ  14,400شخص ،ما أتاح لهم الحصول على احتياجاتهم اليومية.
● ُقدمت مستلزمات منزلية ومستلزمات نظافة شخصية لنحو  162,000شخص ،من بينهم نازحون وعائدون وغيرهم.

الحصول على المياه اآلمنة
وتحسين الصرف الصحي

● استفاد أكثر من  50,000شخص في األجزاء الشرقية والجنوبية من البالد من تحسين فرص الحصول على مياه
الشرب ،وتدابير التخلص من مياه الصرف وتنظيف آثار الفيضانات بعد وقوعها.
● في إحدى التدخالت التي نُ ِّفذت استجابة لحالة طوارئ ،قامت اللجنة الدولية والهالل األحمر الليبي بتوزيع مياه معبّأة وترميم
مراحيض عمومية لمساعدة  600نازح من درنة.

اإلمدادات الطبية

● تبرعت اللجنة الدولية بمستلزمات طبية أساسية لـ  28مستشفى ومرافق أخرى في أرجاء ليبيا .وحصلت  10مستشفيات
و 12مركز رعاية صحية أولية على األقل في طرابلس ،ومصراتة ،وبنغازي ،وسبها على إمدادات طبية بشكل منتظم.
وحصنت أكثر من
● عالجت مرافق تدعمها اللجنة الدولية مئات الجرحى ،وقدمت ما أكثر من  70,000مشورة طبية،
ّ
 3,000طفل ضد شلل األطفال والحصبة.
● وّ
ُزعت عبوّات اإلنسولين وأدوية أخرى على أكثر من  7,000مريض في مركزي عالج السكري في مصراتة
وبنغازي.

● نُفذت جلسات تدريبية تأسيسية على اإلسعافات األولية لما يزيد على 380
شخصا من جماعات مسلحة متنوعة ،من بين
ً
آخرين.

إعادة التأهيل البدني

شخصا من ذوي اإلعاقة البدنية على أطراف اصطناعية وعلى عالج بدني.
● حصل ما يزيد على 450
ً
● تدعم اللجنة الدولية حاليًا  3مراكز في طرابلس ومصراتة وبنغازي بالمواد والتدريب.

إعادة االتصال بين العائالت،
والبحث عن المفقودين

● تمكنت  530عائلة من استعادة االتصال بين أفرادها عبر خدمات المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو ،والرسائل الشفهية
القصيرة ،ورسائل الصليب األحمر التي تقدمها اللجنة الدولية أو الهالل األحمر الليبي .ويكون هذا االتصال بين أشخاص
محتجزين في ليبيا وذويهم ،وبين عائالت مقيمة في ليبيا وأقاربها المحتجزين في الخارج ،بمن فيهم المحتجزون في قاعدة
غوانتانامو البحرية في كوبا.
● في مصراتة ،زارت اللجنة الدولية محتجزين ،من بينهم مهاجرون ،في مكاني احتجاز ،وزارت ً
أيضا قاصرين غير
مصحوبين بذويهم في مأوى تابع للجمعية الوطنية ،وساعدتهم على االتصال بذويهم أو بممثلي قنصليات بلدانهم.

● قدم 75
وحلت  12حالة منهم.
شخصا طلبات للبحث عن أقاربهم المفقودينُ ،
ً
● أصدرت اللجنة الدولية وثائق سفر لقرابة 570
شخصا لتيسير رحلة خروجهم من ليبيا.
ً
● وّ
ً
ُزعت مالبس ،ومستلزمات نظافة شخصية ،وبطانيات على أكثر من 320
محتجزا.

إدارة الرفات البشرية بطريقة كريمة

● في ما يتعلق بالدعم في مجال الطب الشرعي ،تبرعت اللجنة الدولية بالمواد الالزمة للتعامل مع الرفات البشرية بطريقة
مالئمة وكريمة إلى الهالل األحمر الليبي وعدة مستشفيات ،من بين جهات أخرى.
● نُ ّظمت جلسات تدريبية لجهات متنوعة منخرطة في استعادة و/أو إدارة الرفات البشرية .ومن بين الذين تلقوا هذا التدريب
متطوّعون تابعون للهالل األحمر الليبي ،وموظفو مستشفيات ،ومختصون في مجال الطب الشرعي.

نساعد المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف األخرى في جميع أنحاء العالم ،باذلين كل ما في وسعنا لحماية أرواحهم وكرامتهم
وتخفيف معاناتهم ،وغالباً ما نفعل ذلك بالتعاون مع شركائنا في الصليب األحمر والهالل األحمر .ونسعى أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس
للمشقة ،بنشر القانون اإلنساني وتعزيزه ،وبمناصرة المبادئ اإلنسانية العالمية.
يعلم الناس أن بوسعهم االعتماد علينا في تنفيذ مجموعة من األنشطة المنقذة للحياة في مناطق النزاع ،وفي العمل بالتعاون الوثيق مع المجتمعات
المحلية على فهم احتياجاتها وتلبيتها .وتمكننا تجاربنا وخبراتنا من تقديم استجاباتنا بسرعة وفعالية ،ودون انحياز ألي جانب.

لالتصال
facebook.com/ICRCly
twitter.com/ICRC_lby
icrc.org/ar
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اللجنة الدولية في مصراتة
مجمع الدكتور مصطفى غليدان
بالقرب من دراسة إدارة الفنادق
منطقة أوالد بيو  -مصراتة ،ليبيا
هاتف+218 51 261 3502 :

اللجنة الدولية في سبها
بالقرب من جزيرة الحجرة
طريق طرابلس سبها  -سبها ،ليبيا
هاتف محمول+218 91 333 84 04 :

0620/004

اللجنة الدولية في طرابلس
شارع إبراهيم الهوني
النوفليين – طرابلس ،ليبيا
هاتف+218 21 340 9331 / 99 20 :
فاكس+218 21 340 99 20 :

اللجنة الدولية في بنغازي
شارع حي النسيم
تابالينو  -بنغازي ،ليبيا
هاتف+218 92 807 7405 / 61 471 1167 :

اللجنة الدولية للصليب األحمر
بعثة ليبيا
عمارة خنفير
تقاطع ممر بحيرة الدقة وشارع بحيرة توركانا
ضفاف البحيرة تونس 1053 -
فاكس+216 71 960 156 :
البريد اإللكترونيtri_tripoli@icrc.org :

