
 
.هي التعبئة والتنسيق الفعال لمبادئ العمل اإلنساني بالشراآة مع األطراف الوطنية والدولية) أوتشا(ية مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسان  

http://ochaonline.un.org 
1 

 

 

 األزمة –الجماهيرية العربية الليبية 
  عن الوضع16التقرير رقم 

  2011مارس / آذار24

 

 .مارس/آذار 27أو قبيل يصدر التقرير القادم في س. رفة مكتب تنسيق الشئون اإلنسانيةتم إعداد هذا التقرير بمع
 

I .األولويات الرئيسية/أهم األحداث 
ما يشمل مصراتة، وأجدابيا، والزنتان، حيث تظل حماية المدنيين واالحتياجات اإلنسانية هي محور الترآيز يستمر القتال في العديد من المواقع ب •

 .للجهات الفاعلة اإلنسانية
 . شخص منذ بدء االضطرابات351,673وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، فقد غادر ليبيا  •
ل    • م تموي ذي طلب       ت ة وال ة الليبي داء اإلقليمي العاجل لألزم سبة  160.3الن ون دوالر، بن ة   67 ملي ة، بقيم ا، و   106 بالمائ م تلقيه ون دوالر ت  ملي

 . دوالر تم التعهد بها624,581
 

II .استعراض عام للوضع 
 

ة    ة الليبي ة العربي ي الجماهيري ال ف سبب القت ابيع، ت سة أس ن خم د ع ا يزي لم
د   350,000 مغادرة ما يزيد عن  في) ليبيا( ر مؤآ  شخص للبالد، وعدد غي

ة                  ر قابل أثرة غي اطق المت ة الوصول المن من الضحايا المدنيين وجعل إمكاني
ال المساعدات         وات      . للوصول عمليًا لكًال من المساعدات وعم ستمر ق ا ت آم

ستقر                  م ي رغم ذلك فل ا، وب ى ليبي ة حظر جوي عل التحالف في فرض منطق
 .ي بعدالوضع األمن

المتنامي حيال  على الرغم من أنها ليست آارثة إنسانية تقليدية، إال أن القلق            
ق ب ا يتعل ا فيم ي ليبي ة ف ًااألزم زال مرتفع اد ال ي ساني الح ا . الوضع اإلن آم

ام    ي المق صحية ف ات ال ة، والقطاع ة والدولي ر حكومي ات الغي ل المنظم تعم
ى   شير إل أثرة، وت اطق المت ي بعض المن ن األول، ف د م ة للمزي ة عاجل حاج

 .المعدات والمستلزمات الطبية
دود   ين الح ة ب ة األمني رب، إال أن الحال ي الغ ال ف تمرار القت ن اس الرغم م ب

ة            . المصرية وبنغازي قد تحسنت     ة عودة الجهات الفاعل ا شهدت المنطق آم
ات     ة والمنظم ر حكومي ات الغي ن المنظم ًال م شاط آ تمرار ن سانية واس اإلن

د  ة، وق دود   الدولي ال ح اء ب ة أطب تأنفت منظم ي   - اس ز الطب ا، والمرآ بلجيك
ع    دوال ن أو جمي ضًا م ة بع ي والتنمي اون التقن ساعدات والتع ة الم لي، وهيئ

سانية بإعداد            . أنشطتها في شرق ليبيا    شئون اإلن سيق ال وتقوم حاليًا هياآل تن
 .قائمة أآثر تفصيًال عن الجهات الفاعلة في المنطقة

 

 
 

  تحرآات السكان/ العمالة المهاجرة / اإليواء العاجل  
 

قدرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون 
 350,000ما يزيد عن مارس، قد غادر ليبيا / آذار23الالجئين أنه في 

 143,349 شخص إلى تونس، و 170,614وهم يشملون . شخص
 شخص 9,168 شخص إلى النيجر، و 9,727ى مصر، و شخص إل

 . شخص إلى السودان2,800الجزائر، و 
 

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون 
 شخص عالقين على الحدود 8,840الالجئين فال يزال هناك حوالي 

 شخص في تونس، و 7,340الليبية مع تونس ومصر، بما يشمل 
وُتقدر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية .  آخرين في مصر1,500

مارس، فقد / آذار23السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين أنه حتى 
 إلى 178,263وهم يشملون .  شخص351,673غادر ليبيا حوالي 

 9,168 إلى النيجر، و 11,949 إلى مصر، و 147,293تونس، و 
ووفقًا .  إلى تشاد2,200لسودان، و  إلى ا2,800إلى الجزائر، و 

للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين 
 . شخص في مصر1,500 شخص في تونس و 7,340 شخص ال يزالون عالقين على الحدود الليبية مع تونس ومصر، بما يشمل حوالي 8,840فهناك 

 
 :االحتياجات

عدد األشخاص الذين يغادرون ليبيا يوميا 

فبراير   مارس/آذار

الجزائر

النيجر

 تونس

 مصر

عدد األشخاص الذين يغادرون ليبيا يوميا 
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  :ليبيا
أن بعض وسائل اإلعالم والمنظمات اإلنسانية أشارت اال  ال يزال هناك تحدي في الحصول على المعلومات بشأن األفراد المشردين في ليبيا، أنهبالرغم من 

. ل شديدين الصغيرة حيث يوجد بها حاليًا قتاطوأشار المرآز الطبي الدولي إلى الوضع في مدينة الب. فراد المشردين داخليًاإلى مجموعات آبيرة من األ
مرورًا بهذا األسبوع، فقد قدر المرآز الطبي الدولي أن هناك على .  منزل، ومدرسة، وعيادة صحية500ين من طووفقًا للمرآز الطبي الدولي، تتألف الب

 .، وفي المدرسة، وفي الخيام)مع العديد من األسر في منزل واحد(ين، يقيمون مع أسر مضيفة ط شخص إضافي آانوا يعيشون في الب17,000األقل 
 

 :تونس
. التونسية-يزالون عالقين في المخيمات بالقرب من الحدود الليبية  شخص ال7,300قدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين أن هناك حوالي 

 3,000ما يزيد عن (فراد العالقين من السودانيين بينما قد انخفض تعداد المخيم إلى نحو آبير بسبب التسريع األخير لعمليات اإلجالء، وغالبية هؤالء األ
. هؤالء األشخاص ال يزالون في حاجة لمساعدات اإلجالء).  شخص490ما يزيد عن (، والنيجيريين ) شخص800ما يزيد عن (، والبنجالديش )شخص

 . أسرة التزال في المخيمات350آما تظل وتيرة األسر الوافدة جديدًا ثابتة، مع 
 

 :مصر
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أنه . مارس من الليبيين/ آذار23 شخص من الذين عبروا معبر السلوم الحدودي في 2,177 بالمائة من 57الي آان حو
 . شخص على الحدود الليبية مع مصر1,500مارس، فقد ظل قرابة / آذار23بحلول 

 
 .النيجيرية/ليبية شخص عبر الحدود ال11,949حتى يومنا هذا، قد غادر ليبيا :النيجر

 
 :الجزائر

مارس، فقد / آذار22وفي . تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى تضاؤل أعداد األفراد الفارين من ليبيا تجاه الجزائر على نحو آبير مقارنة باألسابيع الماضية
 . حالة دخول جديدة فقط30تم تسجيل 

 
 :االستجابة

 :تونس
اإلمارات (نقل األسر تدريجيًا إلى مخيم اإلمارات ويتم إعادة . الليبية-يكلة وتنظيم المخيمات على الحدود التونسيةتستمر المنظمات في العمل على إعادة ه

آما أن مخيم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .  شخص2,000، والذي ضاعف قدرته االستيعابية مؤخرًا إليواء )العربية المتحدة
 االستيعابية هآما يحافظ برنامج األغذية العالمي على قدرت.  شخص2,000سيزيد من قدرته االستيعابية إلى " أتاوان"وهنك مخيم آخر . حاليًاتحت اإلنشاء 

 وجبة 1,200باإلضافة إلى ذلك، تستمر جمعية أياد إسالمية في توفير متوسط .  وجبة ساخنة في اليوم في حالة تجدد تدفق األفراد من ليبيا25,000حتى 
 .ساخنة يوميًا للمهاجرين في المطار

 
نظام  عمل  ويظل  . تستمر منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التونسية في مراقبة الوضع الصحي للمهاجرين العالقين في المخيمات بالقرب من الحدود                 

دانيين  المراقبة الوبائية على الحدود في رأس أغادير آما هو، مع عدد من النقاط الصحية، بما               ذ  . يشمل مستشفيين مي د      / آذار24 من ا يزي م إجراء م ارس، ت م
ة                             24,730عن   سي مرتفع از التنف شارات عن أمراض الجه سعون الست ذين ي راد ال سبة األف د ظلت ن ات، وق ة      .  استشارة في جميع المخيم دمت منظم د ق وق

ى الحدود    الصحة العالمية عالجات الجرعة الوحيدة لمستلزمات فحص أمراض الجرب والمالر          يم ضد الحصبة      . يا للعيادات الموجودة عل وفير التطع تم ت وي
ونس                  .  عاماً 14 أشهر حتى    9لجميع األطفال من سن      صها في ت تم تخصي ة التي ي آما أقام برنامج األغذية العالمي اثنان من الخمسة وحدات تخزين المتنقل

 .لألزمة
 

 :مصر
آما اتفقت . العالمي في توفير التمر المحسن لتكملة الغذاء الذي يتم توزيعه على معبر السلوم الحدودييستمر الهالل األحمر المصري مع برنامج األغذية 

وطلبت المفوضية .  من الرعايا التشاديين من بنغازي إلى معبر السلوم في مصر500اللجنة الدولية للصليب األحمر مع الهالل األحمر الليبي على نقل 
 .ن الالجئين تعزيز العاملين التابعين لها في تشاد لإلعداد لهؤالء العائدينالسامية لألمم المتحدة لشئو

 

 سوري عالقين في بنغازي وهم في حاجة لدعم االنتقال لمغادرة 1,500تشير قاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر الموجودة في بنغازي إلى وجود نحو 
 خيمة ضخمة بداخل منطقة الميناء 12 متر مربع إلقامة 1,000أن توفر لبرنامج الغذاء العالمي آما وافقت هيئة ميناء السلوم مبدئيًا على . المدنية

 .الستخدامها آمراآز للطوارئ فيما يتعلق باألزمة الليبية، باإلضافة إلى ثالثة مكاتب إضافية للعاملين اإلنسانيين

 :النيجر
 .ال يوجد ما يلزم التنبيه

 
 :الجزائر

 .بيهال يوجد ما يلزم التن
 

 : الثغرات والقيود
دول المجاورة  ع ال ة م دود الليبي ى الح القين عل راد الع ة إلجالء اآلالف من األف ران الطويل رحالت الطي ستمر الحاجة ل اك حاجة . ت ا أن هن آم

 .إلجراء تقييم إضافي لموقف أي أفراد مشردين داخليًا في ليبيا
  

 األمن الغذائي 
 

 :االحتياجات
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التقييمات من األجزاء الشرقية من الدولة تشير إلى أن الطعام يتم استهالآه .  فاألمن الغذائي يمثل مشكلة يصعب حلها في ليبياغذية العالمي،وفقًا لبرنامج األ
راع من عدم األمن الغذائي وقد يزداد عدد هؤالء الذين هم بحاجة وعلى األرجح ستزيد فترة الص. بدون تجديد مخزونات إضافية عبر التجارة أو الزراعة

 21وفي . آما أشارت السلطات المحلية إلى أن الجمهور في اإلسكندرية قد نقل شاحنة طعام إلى ليبيا للمساعدات اإلنسانية. لمساعدات غذائية على نحو آبير
 واليوم قد قام فريق النداء الليبي بإبالغ مكتب تنسيق . على مستلزمات طبية وغذائية إلى ليبيامارس قام االتحاد الطبي العربي بنقل شاحنتين تحتويان/آذار

سيتم توزيع الطعام من قبل جمعية اإلغاثة اإلنسانية الليبية آجزء . من األغذية إلى بنغازي)  طن210حوالي (الشئون اإلنسانية أنه قام بنقل سبعة شاحنات 
 .لمجتمع المصريالتبرعات الممنوحة من امن 

 
 :االستجابة

 طن متري من 10,000يستمر برنامج األغذية العالمي في تخصيص مخزونات الطعام في ليبيا والدول المحيطة لالستجابة لحاالت الطوارئ، مع إجمالي 
 طن من 1182قد خصص برنامج األغذية العالمي  و.المواد الغذائية المختلطة مثل التمر المحسن، ودقيق القمح، والزيت، والبقوليات التي تم نقلها بالفعل

 شخص 105,000 آما وقعت الوآالة أيضًا اتفاقية رسمية مع الهالل األحمر الليبي لمساعدة .دقيق القمح في الزريس بتونس، استجابة لالحتياجات في ليبيا
 .في وحول بنغازي، حيث توجد اآلن لديهم إمكانية وصول إليها

 
 : الثغرات والقيود

 .مات أفضل لألمن الغذائي في ليبيااك حاجة عاجلة لتقييهن
 

 الصحة 
 

 :االحتياجات
بالرغم من استمرار الجهات .تظل هناك احتياجات صحية في آًال من مناطق العبور والمخيمات على طول الحدود الليبية مع تونس مصر وفي داخل ليبيا

يشير المرآز الطبي و. ستجابة للحاجات بإقامة مستشفيات وعيادات، إال أن هناك حاجة لهياآل طبية، وهياآل أفراد ومستلزماتالفاعلة اإلنسانية في اال
 .في تلك المنطقةأشده الدولي إلى وجود حاجة إضافية في الجزء الغربي من ليبيا حيث يبلغ القتال حاليًا 

 
 :االستجابة

وسيتم تدريب ثالثة أعضاء من . دريب في مرآز طبرق الطبي للتدريب على التعامل مع العدد الكبير من الضحاياأقامت منظمة الصحة العالمية مرآز ت
آما أقامت منظمة الصحة العالمية نظام إدارة المستلزمات الطبية في مصراتة وطبرق، والجانب . مارس/ آذار25آبرى المستشفيات في غرب ليبيا في 

تشمل المستلزمات . وُتنسق منظمة الصحة العالمية مع الشرآاء الصحيين على تسليم المستلزمات الطبية الحرجة لليبيا. لمصريةالليبي من الحدود الليبية ا
 .خمسة مستلزمات صدمات، وخمسة مستلزمات جراحية استهالآية، وخمسة مستلزمات صحية

 
 – وهي منظمة مساعدات طبية ألمانية -وسلمت منظمة أآشن ميديور . ازيشاحنتين من المستلزمات الطبية إلى بنغآما تنقل منظمة أطباء بال حدود 

لمستلزمات طبية الحاجة وتشير التقارير في وسائل اإلعالم إلى . مستلزمات طبية تحتوي على مضادات حيوية ومستلزمات أخرى للمستشفيات في مصراتة
 .في مصراتة والمدن القريبةإضافية 

 
 : الثغرات والقيود

نقص في الفريق الطبي          تستمر ال  اك حاجة    . حاجة العاجلة لألجهزة والعقاقير الطبية، والتي تفاقمت بسبب زيادة عدد المرضى مع ال ا أن هن آم
 .للدعم النفسي في مخيمات العبور والمناطق الحدودية حيث يهرب األفراد من مناطق القتال

 

 الحماية 
 

 االحتياجات
دت ال ستطيع      أع ي ت ات الت ات والهيئ التهم للمنظم ًا إلح ر احتياج األفراد األآث ة ب ديث قائم ي تح ستمر ف ين وت شئون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم مفوضية ال

 .التونسية الليبيةوقد تمت التعبئة على مستوى المخيم في مخيم الهالل األحمر اإلماراتي، ومخيم شوشة للعبور على الحدود . االستجابة الحتياجاتهم الفردية
 

 :االستجابة
 .. في البشرتجار، وافقت المنظمة الدولية للهجرة على إرسال خبير في أمور االالبشر في االتجارفي مخيم شوشة، حيث ُوجد ضحايا لصعوبة 

 
 : الثغرات والقيود

 .موقف األمني في إعاقة المزيد من التحقيقاتال تزال هناك حاجة لتقييمات إضافية بشأن الحماية وحقوق اإلنسان، بالرغم من استمرار ال
 

 :المياه والصرف الصحي
ذين                        سكان المشردين ال ساعدة ال ا لم ة خارج ليبي دن الحدودي ى الم ور عل تستمر الجهات الفاعلة اإلنسانية في العمل في المخيمات ومراآز العب

يم         وقد آانت إدارة النفايات هي محور ترآيز الجهود للحفاظ ع          .يقيمون هناك  يم شوشة،      . لى مستويات نظافة شخصية مالئمة في المخ وفي مخ
ى تجاوز      240 مرفق صرف صحي بما يشمل      65أقام الشرآاء اإلنسانيين     سيف عل ة اليوني دة للطفول  مرحاض، بينما تعمل منظمة األمم المتح

 .احتياجاتهم المستهدفة لمياه الشرب للمقيمين في المخيم
 

 : الثغرات والقيود
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لتلبية الوصول الى العدد المستهدف من إضافية احتياجات وشة في تونس، تشير منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى وجود            في مخيم ش  
ى وجود حاجة إضافية لوضع               . أماآن االستحمام لألفراد المهاجرين، والذين معظمهم من رعايا دول أخرى         المراحيض و  ضًا إل وقد أشارت أي

 .راغ المراحيض لعدد أآثر من المراتحد سريع للتطهير وإف
 
 

IV .التنسيق 
 

تستمر وآاالت األمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية في االستجابة لحاجات المشردين في المخيمات ومراآز العبور في تونس ومصر 
شئون إنسانية في تونس لالستجابة لل ينوليآما أن لدى مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية باألمم المتحدة حاليًا أربعة مسئ. والجزائر والنيجر

لحاجات السكان المشردين على طول الحدود، واثنان في مصر أحدهم في السلوم عند المعبر الحدودي مع ليبيا واآلخر في المكتب اإلقليمي 
 .لحاجة الكبيرة للتقييمآما يعمل مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية على جلب منسق تقييم في األيام المقبلة، لالستجابة ل. في مصر

 
إعاقة االستجابة، وتقديم التقييمات، وتوصيل المساعدات داخل ليبيا، تستمر إمكانية الوصول إلى المعلومات بشأن الحاجات اإلنسانية في في 

 موعة عمل للمعلوماتمارس، في المنتدى اإلنساني، اقترحت مج/ آذار24في . في المناطق المتأثرة، ويكون األمر مستحيًال في مناطق أخرى
وفي داخل ليبيا يمثل االفتقار إلى حرية الصحافة بيئة تقييدية للصحفيين . تحسين التواصل وتدفق المعلومات بين الجهات الفاعلة اإلنسانية

ديات التي تواجه األجانب والدوليين وهؤالء الذين يتحدثون مع وسائل اإلعالم، آما تضاعف شبكات االتصاالت الغير جديرة بالثقة من التح
تمثل هذه األمور مشكلة للتواصل مع المستفيدين بشأن المساعدات . في تلقي المعلومات بشأن االحتياجات اإلنسانيةالجهات الفاعلة اإلنسانية 

 24ة في من المقرر انعقاد اجتماع للفريق اإلنساني بالدول. اإلنسانية وتوصيل المعلومات الموثوقة عن األزمة، والموقف بشكل عام
 .هياآل تنسيق إضافية وخطط طوارئومناقشة مارس في القاهرة حيث يتم فيه إعداد /آذار

 
V .التمويل 

 
غ                         ه لجمع مبل م إطالق ذي ت ة وال سبة       160.3وفقًا لخدمة التعقب المالي، فقد تم تمويل النداء اإلقليمي العاجل لألزمة الليبي ون دوالر، بن  67 ملي

 . دوالر أخرى624,581 مليون دوالر وتم التعهد بمنح 106، بجمع مبلغ مارس/ آذار24بالمائة حتى 
ساعدات                 ة عن الم ة المالي ة المتابع ستفيدة، إلبالغ خدم يتم تشجيع جميع الشرآاء في المجال اإلنساني، بما يشمل الجهات المانحة والجهات الم

 .fts@reliefweb.int: النقدية والعينية عبر البريد اإلليكتروني
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