
حقائــق وأرقام - 2018
ليبيا 

تعمـل اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر )اللجنـة الدوليـة( جاهـدًة لتقديـم يـد العـون إلـى الفئات األشـد ضعًفا. فهـي تعمل 
حالًيـا مـن خـالل أربعـة مكاتـب لهـا فـي ليبيـا: طرابلـس فـي الغـرب، ومصراتـة فـي الوسـط، وبنغـازي فـي الشـرق، 
وسـبها فـي الجنـوب، ويعمـل لديهـا نحـو 260 موظًفـا يتمركـز معظمهـم داخـل ليبيا، ويعمـل البعض اآلخـر من تونس 

العاصمة.

وقـد اسـتجابت اللجنـة الدوليـة، بالتعـاون مـع جمعيـة الهـالل األحمـر الليبـي فـي أغلـب األحيـان، للعديـد مـن حـاالت 
الطـوارئ اإلنسـانية التـي اندلعـت فـي أجـزاء مختلفـة مـن البـالد فـي عـام 2018، ونفصـل ذلـك فـي مـا يلـي:
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المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية األساسية
قّدمـت اللجنـة الدوليـة المسـاعدة إلـى مـا يزيـد على 212,600 نـازح ومقيم وعائـد بتزويدهم بالطـرود الغذائية طـوال العام،   ●

وحـوت هـذه الطـرود التونـة واألرز والمكرونـة وزيـت الطهـي والفاصوليـاء وأشـياء أخرى.
وّزعت مسـتلزمات منزلية أساسـية على أكثر من 183,600 شـخص، شـملت هذه المسـتلزمات القماش المشـمع، والُفُرش،   ●
والبطانيـات، والـدالء، وأدوات المطبـخ، ومسـتلزمات النظافة الشـخصية، للمسـاعدة على تحسـين ظروفهم المعيشـية األساسـية.
سـّلمت الهـالل األحمـر الليبـي مسـتلزمات منزليـة أساسـية تكفي 48,000 شـخص، ونحـو 14,000 طرٍد غذائي تكفي لسـد   ●

احتياجـات نحـو 84,000 شـخص فـي إطـار المسـاعدة فـي مواجهـة حـاالت الطوارئ.

التدريب على القانون الدولي اإلنساني ونشره
ُعقـدت عشـرات حلقـات العمـل والـدورات التدريبيـة علـى مـدار العـام فـي أجـزاء مختلفـة مـن ليبيا وكذلـك في مصـر وتونس،   ●
حضرها ما يزيد على 950 مشـارك من دوائر متنوعة، شـملت هيئاٍت وطنية مختلفة، وأفراٍد عسـكريين/ جماعاٍت مسـلحة، 
وصحفييـن، باإلضافـة إلـى الهـالل األحمـر الليبـي. ورّكـزت هـذه الـدورات وحلقـات العمـل علـى القانـون الدولـي اإلنسـاني 

والقواعـد األساسـية التـي تكفـل الحمايـة للنـاس فـي النزاعـات المسـلحة وحـاالت العنـف األخرى.



دعم سبل كسب العيش
قدمــت اللجنــة الدوليــة تحويــالت نقديــة متعــددة األغــراض ألكثــر مــن 23,700 عائــد وعائــل أســرة فــي مناطــق مختلفــة   ●
ــة، أو دواء، أو  ــك مــواد غذائي ــا يلزمهــم حســب احتياجاتهــم، ســواء أكان ذل ــة شــراء م ــاح لهــم هــذا حري ــد أت ــا. وق مــن لبيب
مالبــس مــن المتاجــر والصيدليــات المحليــة. كمــا ُعقــد تدريــب علــى برنامــج للتحويــالت النقديــة فــي تونــس العاصمــة لتدريــب 
24 موظًفــا مــن اللجنــة الدوليــة ومــن الهــالل األحمــر الليبــي بمــن فيهــم متطوعــون تابعــون للجمعيــة الوطنيــة، إذ مــن المقــرر 

توســيع نطــاق هــذا البرنامــج فــي عــام 2019.
أطلقــت مشــاريع مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي طرابلــس ثــم فــي مصراتــة ثــم الحًقــا فــي بنغــازي. إذ تلقــى أكثــر مــن 60   ●
فــرًدا فــي اإلجمالــي ِمَنًحــا نقديــة مــن اللجنــة الدوليــة لبــدء مشــاريعهم الصغيــرة الخاصــة؛ مثــل تربيــة األرانــب، أو قيــادة ســيارة 
أجــرة، أو طحــن الحبــوب، أو صيانــة الهواتــف المحمولــة وغيــر ذلــك. وتهــدف هــذه المشــاريع إلــى مســاعدة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة الذيــن يتلقــون عالًجــا فــي مراكــز إعــادة التأهيــل البدنــي التــي تدعمهــا اللجنــة الدوليــة علــى النهــوض مــن جديــد، 

وإعــادة إدماجهــم بوصفهــم أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع.
فــي طرابلــس، نفــذت اللجنــة الدوليــة 24 برنامًجــا لدعــم ســبل كســب العيــش علــى إثــر تقديــم دورات تدريبيــة لتعليــم مهــٍن   ●

يدويــة. جديــر بالذكــر أن نحــو %80 ممــن اســتفادوا مــن هــذه البرامــج هــم أنــاس نازحــون مــن بنغــازي لســنوات.

دعم المرافق الصحية
تبرعــت اللجنــة الدوليــة بإمــدادات طبيــة لـــ 52 مستشــفى ومرافــق رعايــة صحيــة أخــرى فــي أرجــاء ليبيــا؛ فــي طرابلــس،   ●

ومصراتــة، وبنغــازي، وســبها. وقــد تلقــى نصــف هــذه المرافــق علــى األقــل إمــدادات طبيــة بشــكل دوري.
وّزعــت عبــّوات اإلنســولين وأدويــة أخــرى علــى أكثــر مــن 80,000 مريــض فــي مراكــز عــالج الســكري فــي مصراتــة   ●

وســبها وبنغــازي.
عالجــت مرافــق طبيــة تدعمهــا اللجنــة الدوليــة حوالــي 1,000 جريــح، وقدمــت أكثــر مــن 300,000 إستشــارة طبيــة،   ●

ــة. ــال والحصب ــر مــن 23,000 طفــل ضــد شــلل األطف وحّصنــت أكث
أعادت اللجنة الدولية تأهيل مركزي رعاية صحية أولية، أحدهما في بنينا ببنغازي واآلخر في القرضة في سبها.  ●

ــى 390 شــخًصا مــن جماعــات مســلحة متنوعــة  ــد عل ــة لمــا يزي ــى اإلســعافات األولي ــة تأسيســية عل ــذت جلســات تدريبي نّف  ●
ــات أخــرى. وفئ

ســاعدت أكثــر مــن 900 شــخص مــن ذوي اإلعاقــة البدنيــة بتوفيــر أطــراف اصطناعيــة وعــالج بدنــي. تدعــم اللجنــة الدوليــة   ●
حالًيــا ثالثــة مراكــز فــي طرابلــس ومصراتــة وبنغــازي بالمــواد والتدريــب.

الحصول على المياه اآلمنة وتحسين الصرف الصحي
ســاهمت اللجنــة الدوليــة فــي إصــالح البنــى التحتيــة لإلمــداد بالميــاه لتوفيــر ميــاه الشــرب ألكثــر مــن 130,500 شــخص   ●

فــي درنــة وبنغــازي.
فــي إحــدى التدخــالت التــي ُنفِّــذت اســتجابة لحالــة طــوارئ، قامــت اللجنــة الدوليــة والهــالل األحمــر الليبــي بتوزيــع ميــاه معّبــأة   ●

وترميــم مراحيــض عموميــة لمســاعدة 600 نــازح مــن درنــة.
ســاعدت اللجنــة الدوليــة الســلطات المحليــة فــي تنفيــذ تدابيــر التخلــص مــن ميــاه الصــرف وتنظيــف آثــار الفيضانــات فــي ســبها   ●

والمناطــق المحيطــة بهــا، مــا ســاهم فــي تحســين الظــروف المعيشــية لمــا يزيــد عــن 20,000 شــخص.
زيــادة القــدرة التخزينيــة للميــاه فــي مستشــفى ابــن ســينا فــي ســرت، األمــر الــذي يكفــل توفيــر إمــدادات ميــاه يعتمــد عليهــا   ●

ــذي يضــم 250 ســريًرا. ــفى ال المستش
ــغيل  ــن التش ــرى ع ــاه واألخ ــودة المي ــة ج ــول مراقب ــا ح ــارك، إحداهم ــا 24 مش ــن حضرهم ــن تدريبيتي ــد دورتي ــت عق نظم  ●
ــرف  ــاه والص ــة للمي ــركة العام ــم، والش ــي العظي ــر الصناع ــروع النه ــن مش ــؤولة ع ــة المس ــع الهيئ ــاون م ــة، بالتع والصيان
الصحــي. إضافــة إلــى ذلــك، عملــت اللجنــة الدوليــة علــى بنــاء قــدرات االســتجابة لالحتياجــات المتعلقــة بالميــاه والصــرف 

ــازي وســبها. ــس وبنغ ــروع طرابل ــن ف ــي م ــر الليب الصحــي لـــ 15 متطــوع بالهــالل األحم



إعادة االتصال بين العائالت، والبحث عن المفقودين
أعـادت تأهيـل مـأوى تابـع للهـالل األحمـر الليبـي في مصراتة، ما أثمر تحسـين الظروف المعيشـية إلى حد كبيـر لـ 24 قاصًرا   ●
-آنـذاك- غيـر مصحوبيـن بذويهـم. وفـي كانـون األول/ ديسـمبر، نجحـت اللجنـة الدوليـة في لّم شـمل 12 من هـؤالء القاصرين 

بعائالتهـم بعـد قرابة عامين من تشـتت شـملها.
نّظمـت اللجنـة الدوليـة بالتعـاون مـع الهـالل األحمـر الليبـي إجـراء أكثـر مـن 730 مكالمـة هاتفيـة أو مكالمـة فيديـو، ونقلـت   ●
رسـائل شـفهية قصيـرة ورسـائل الصليـب األحمـر إلـى أشـخاص محتجزيـن فـي ليبيـا، وبيـن عائـالت مقيمة فـي ليبيـا وأقاربها 

المحتجزيـن فـي الخـارج، بمـن فيهـم المحتجـزون فـي قاعـدة غوانتانامـو البحريـة فـي كوبـا.
زارت اللجنـة الدوليـة محتجزيـن، مـن بينهـم مهاجـرون، فـي مكاَنـي احتجـاز فـي مصراتـة، للمسـاعدة علـى إعـادة اتصالهـم   ●
بذويهـم. كمـا نقلـت إليهـم طـروًدا شـخصية أرسـلها ذووهـم، ويّسـرت إجـراء زيـارات لمحتجزيـن مـن بعـض أفـراد عائالتهـم 

المقيميـن فـي الخـارج.
أصدرت اللجنة الدولية وثائق سفر لقرابة 870 شخًصا لتيسير رحلة خروجهم من ليبيا.  ●

وّزعت مالبس، ومستلزمات نظافة شخصية، وبطانيات على أكثر من 540 محتجًزا.  ●

إدارة الرفات البشرية بطريقة كريمة
سـّلمت مـا يزيـد علـى 2,500 كيـس جثـث و100 مجموعـة مسـتلزمات حمايـة إلـى هيئـات متنوعة؛ مـن بينهـا إدارة الطب   ●
الشـرعي التابعـة لـوزارة العـدل، ومسـتودعات حفظ الجثث التابعـة لوزارة الصحـة، ووزارة الداخلية، والهـالل األحمر الليبي. 

كمـا قدمـت 5 أطقـم أدوات تشـريح محمولـة إلـى إدارة الطب الشـرعي.
رّكبت ثالجة وفريزر جديدين في مركز سبها الطبي للمساعدة في مضاعفة القدرة التخزينية للجثث بالمشرحة.  ●

فـي إطـار تعزيـز القـدرات، ُعقـدت ثـالث حلقات عمل للمختصيـن في مجال الطب الشـرعي، ودورتان تدريبيتـان حول اإلدارة   ●
الكريمة للجثث، شـارك فيها نحو 80 مشـارك، منهم ممارسـون ليبّيون في مجال الطب الشـرعي، وبمشـاركة ضباط شـرطة، 
وأفـراد مـن النيابـة العامـة، وعامليـن فـي مستشـفيات، ومتطوعيـن مـن الهـالل األحمـر الليبـي. كمـا ُنظمـت ندوتان مـع ضباط 
الجيـش تناولتـا مسـألة الموتـى والمفقوديـن فـي إطـار القانـون الدولـي اإلنسـاني، هـذا إلى جانـب رعايـة اللجنـة الدولية حضور 

خمسـة مختصيـن فـي مجـال الطب الشـرعي دورات تدريبيـة واجتماعات فـي الخارج.

التعاون مع جمعية الهالل األحمر الليبي
عملـت اللجنـة الدوليـة مـع الهـالل األحمـر الليبـي، مسـاِهمة فـي تعزيـز اسـتجابته التنفيذيـة مـن خـالل الدعـم بالتدريـب والدعم   ●
المالـي والمـادي. كمـا وّقعـت اللجنـة الدوليـة - فـي إطـار التزامهـا بالعمـل مـع الجمعيـة الوطنيـة - اتفـاق شـراكة مـع الهـالل 
األحمـر الليبـي فـي كانـون األول/ ديسـمبر، وهـو االتفـاق الـذي سـيوّجه العمـل اإلنسـاني الـذي تضطلـع بـه المنظمتـان فـي ليبيـا.

عقـدت اللجنـة الدوليـة أربـع حلقـات عمـل فـي تونـس العاصمـة ألكثر مـن 70 من متطوعـي الهالل األحمـر الليبـي وموظفيه،   ●
للمسـاهمة فـي بنـاء قدراتهـم فـي مجـاالت المبـادئ األساسـية للحركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهـالل األحمـر، والوصـول 

اآلمـن فـي الميـدان، والتخطيـط االسـتراتيجي، واإلدارة الماليـة.
نّظمـت اجتمـاع شـراكة فـي إطـار الحركـة ضـّم 16 ممثـاًل مـن الهـالل األحمـر الليبـي، و18 مشـارًكا مـن جمعيـات وطنيـة   ●
أخـرى للصليـب األحمـر والهـالل األحمـر، وأربعة مشـاركين مـن االتحاد الدولي. كمـا دعمت اللجنة الدولية، قـرب نهاية العام، 

الهـالل األحمـر الليبـي فـي عقـد اجتماعـه الوطنـي الـذي ضـّم أكثـر من 40 مشـارًكا مـن مقّره الرئيسـي ومـن فروعه.
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نساعد المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف األخرى في جميع أنحاء العالم، باذلين كل ما في وسعنا لحماية أرواحهم وكرامتهم 
وتخفيف معاناتهم، وغالبًا ما نفعل ذلك بالتعاون مع شركائنا في الصليب األحمر والهالل األحمر. ونسعى أيضًا 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.

20
19

.0
9

76
/0

04
 

03
.2

01
9

© حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب األحمر، آذار/ مارس 2019

اللجنة الدولية في طرابلس
شارع إبراهيم الهوني

النوفليين – طرابلس، ليبيا
 هاتف: 20 99 / 9331 340 21 218+ 

فاكس: 20 99 340 21 218+

لالتصال

اللجنة الدولية في سبها
بالقرب من جزيرة الحجرة

طريق طرابلس سبها - سبها، ليبيا
هاتف محمول: 04 84 333 91 218+

اللجنة الدولية في بنغازي
شارع حي النسيم

تابالينو - بنغازي، ليبيا
هاتف: 1167 471 61 / 7405 807 92 218+ 

اللجنة الدولية للصليب األحمر
بعثة ليبيا

عمارة خنفير
تقاطع ممر بحيرة الدقة وشارع بحيرة توركانا

ضفاف البحيرة تونس - 1053
فاكس: 156 960 71 216+

tri_tripoli@icrc.org :البريد اإللكتروني اللجنة الدولية في مصراتة
مجمع الدكتور مصطفى غليدان
بالقرب من دراسة إدارة الفنادق

منطقة أوالد بيو - مصراتة، ليبيا
هاتف: 3502 261 51 218+

 facebook.com/ICRCly  

 twitter.com/ICRC_lby    

icrc.org/ar  
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