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  اضطرابات–الجماهيرية العربية الليبية 
  عن الوضع9التقرير رقم 

  2011مارس / آذار9

 
ة   ر بمعرف ذا التقري داد ه م إع سانيين  ت رآاء إن ع ش اون م سانية بالتع شئون اإلن سيق ال ب تن اهرة   . مكت ن الق ر م ذا التقري دار ه م إص د ت وق

 .مارس/ آذار10ويصدر التقرير القادم في . مارس/ آذار9مارس حتى / آذار8ويغطي الفترة من . ونيويورك
 

I .األولويات الرئيسية/هم األحداثأ 
ال           . مارس، دعا منسق اإلغاثة العاجلة أطراف النزاع في ليبيا إلى حماية المدنيين من األذى             / آذار 9في   • ارير عن قت د تق ك بع جاء ذل

 .شديد وقصف في غرب ليبيا مما نتج عنه إصابات ووفيات
 .إلى المنطقة ئون اإلنسانية باألمم المتحدة الذي تم تعيينه قريبًا منسق الش راشد خاليكوفالسيد وصل •
دء    246,336و المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين بأن      ة  رأشارت المنظمة الدولية للهج    • ذ ب ا من  شخص قد غادروا ليبي

 .األزمة
 . مليون دوالر أخرى10.5 الجهات المانحة بـ  مليون دوالر وتعهدت100.4تمت المساهمة بإجمالي  •
 .، الستعراض الموقف اإلنسانيالغربوبخاصة  المدخل إلى ليبيا ةيمهاال غايةفي  •
 .مارس/ آذار6اإلجالء الجماعي للرعايا المصريين العالقين في تونس في م ت •

  
II .استعراض عام للوضع 

 
 ومنسق  المتحدة للشئون اإلنسانيةوآيل األمين العام لألممدعت 

فاليري آموس، جميع أطراف النزاع في  اإلغاثة العاجلة، السيدة
جاء هذا بعد اإلبالغ عن قتال عنيف . ليبيا لحماية المدنيين

وقصف في غرب ليبيا نتج عنه عدد مجهول من الجرحى 
 .والقتلى

 
اه ل        "قالت   ا االنتب زاع في ليبي ع أطراف الن د  ينبغي على جمي لتأآي

شأن      "، وأضافت    "على حماية المدنيين من األذى      شدة ب ة ب ا قلق أن
ة،       ة الثقيل تخدام المدفعي ة اس ال، وبخاص شوائية للقت ة الع الطبيع

شفيات        . والقصف الجوي  آما نسمع أيضًا تقارير عن إغالق مست
ة         ة للرعاي س الحاج ي أم راد ف ه األف ون في ذي يك ت ال ي الوق ف

 ."الطبية
 
سانية           م المتحدة في     ماأل ة اإلن شأن البعث ا ب ة ليبي حديث مع حكوم

 .مارس/ آذار6لليبي في االتي وافق عليها وزير الخارجية 
 

منسق األمم المتحدة للشئون اإلنسانية الذي تم تعيينه حديثًا، السيد 
ة         ن الحكوم سئولين م ة الم اهرة لمقابل ي الق اليكوف، ف د خ راش

سئولي األ  ة، وم دول العربي ة ال صرية، وجامع دة الم م المتح م
 .وآبار الشرآاء اإلنسانيين اآلخرين

 
دول        ه ال ث في ًا تح المي بيان ؤتمر اإلس ة الم درت منظم أص

المية       دني اإلس ع الم ات المجتم ة، ومنظم ات الدولي المي، والمنظم ؤتمر اإلس ة الم ي منظم ضاء ف ساعدات   "األع وفير الم سرعة لت رك ب للتح
 ."الضرورية والعاجلة للشعب الليبي

 
سافات                    أشارت ال  ران للم منظمة الدولية للهجرة و المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين إلى الحاجة العاجلة لزيادة عدد رحالت الطي
ر    3,500مارس، مع ما يزيد على      / آذار 8جاء هذا بعد ارتفاع عدد الوافدين من رعايا الدول األخرى في            . الطويلة د عب ى مصر   و وافد جدي  إل

دة                               . إلى تونس  2,700و   م المتح سامية لألم ة للهجرة والمفوضية ال ة الدولي د أعلنت المنظم ى الحدود المصرية، وق أوى عل يم أو م دون مخ ب
 .لشئون الالجئين بأنه سيتم منح األولوية الكبرى لرحالت الطيران من مصر في األيام المقبلة

 
رة   ة للهج ة الدولي راآة المنظم ادت ش ية  ق ع المفوض ين  م شئون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ة  ال ة الدولي الء   و وزارة التنمي ى إج  4,562 إل

ول          ي إضافي  3,188وهناك  . بنجالديشي من مصر وليبيا    ادرتهم بحل رر مغ رر إجالء        / آذار 9 وفي    .مارس / آذار 14ن من المق مارس من المق
 . من مصر205 بنجالديشي من تونس و 1,167

 
 //http://northafrica.humanitarianresponse.info: ة لألزمة اإلنسانية الليبية علىموقع الوآاالت لالستجاب
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III .االحتياجات اإلنسانية واالستجابة 
 

 تحرآات السكان/ العمالة المهاجرة / اإليواء العاجل  
 

م اآلن         د ت ه ق اجرين             إجالء ا أشارت المنظمة الدولية للهجرة أن ر من المه ى إجالء عدد آبي ة عل ونس، وُترآز المنظم القين في ت لمصريين الع
ريقيين يويين واألف صر اآلس سلوم، بم ي ال القين ف ي .  الع ادر / آذار8وف ارس غ ت   1,195م ذين تم الي ال دد اإلجم صل الع صر، لي اجر م  مه

 . فرد2,960مساعدتهم من قبل المنظمة الدولية للهجرة إلى 
 

ا          وفقًا للمنظم  رد حتى   247,336ة الدولية للهجرة والمنظمات األخرى في الميدان، فقد غادر ليبي شملون   . مارس / آذار9 ف م ي  134,046وه
 . إلى الجزائر5,448 إلى النيجر، وحوالي 2,205 إلى مصر، و 104,637إلى تونس، و 

 
 :االحتياجات

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :ليبيا
 

 :تونس
د            15,000ال يزال هناك حوالي      ى                3.5 شخص تقريبًا في مخيم العبور في شوشة، والذي يبع ر في رأس أغادير عل ومتر من نقطة المعب  آيل

 .غالبيتهم من البنجالديش. التونسية-الحدود الليبية
 

 .يم شوشة امرأة في مخ163 طفل، و 70 أسرة، بما يشمل 165هناك حاليًا . يستمر استقبال ونقل األسر الوافدة جديدًا على الحدود
 

 .تحتاج المياه والصرف الصحي إلى تحسينها على الحدود الليبية مع تونس
 

 :مصر
ة    . وثائق للدخول إلى مصر مهاجر عالق على الحدود بدون  7,735فبراير، سجلت المنظمة الدولية للهجرة      / شباط 26منذ   ان وستون بالمائ اثن

ا  ى اآلخرون من غان ا أت نجالديش، بينم نهم ب الي )ة بالمائ11(م ة6(، و م ا ) بالمائ ة1(، و نيجيري ين ) بالمائ ة2(، والفلب ام ) بالمائ  4(، وفيتن
 ). بالمائة5(، ودول أخرى ) بالمائة5(والسودان )  بالمائة4(، و تشاد )بالمائة

 
ر    / شباط 22منذ   ى مصر    104,637فبراير، عب ابرين من المصريين، و        .  شخص الحدود إل ان معظم هؤالء الع ة آ ام    في البداي لكن في األي

 . شخص الذين عبروا غير مصريين، ما يزيد الحاجة لجهود اإلجالء3,028 بالمائة من 70مارس، آان / آذار8ففي . تحول تكوينهماألخيرة 
 

سلوم، الحدود في  ما بين األفراد العالقين على   تالهناك مخاوف من تفشي أمراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة واإلسها          ام   ال ر   حيث ين الكثي
 .منهم في العراء في طقس بارد

 
 :النيجر

تيعابية هسعال يمل االس رة  مخ ة للهج ة الدولي و   المنظم ي ديرآ خص، 400ف ك   ش م ذل ه اآلن  رغ د ب ون اآلن  1,350يوج الق يتلق اجر ع  مه
ال       مع الزيادة الحالية في التدفقات، فالملجأ يو     . المساعدات الغذائية واالهتمام الطبي    ساء واألطف شمل الن ا ي ر ضعفًا، بم فر المساعدة للفئات األآث

ا الظل                  و. ورعايا الدول األخرى   اطق التي يغطيه ة في المن ر المدين ًا عب ة          .المجموعات المتبقية ُموزعة حالي وفير المساعدات الغذائي تم ت ا ي  آم
 .لجميع من بالموقع

 
ل             ت .بعد الموقع ل ينبغي تنسيق وسائل النقل    ذا من النق ؤخر ه الي ي رافقين العسكريين، وبالت ة صعوبة في تنظيم الم حيث  . شمل التحديات الحالي

ـ           ة ل سلطات اإلقليمي ات ال ة 40,000تتطلب التنقالت بريًا مرافقين عسكريين، ولكن طلب ة للهجرة      ، دوالر للحرآ ة الدولي درة المنظم  تحجب ق
 .على توفير مساعدات النقل

 
 :االستجابة

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :ليبيا
 

 :تونس
مارس، قدر عدد العائدين من تونس إلى بالدهم األم عبر مطار / آذار8ففي . التونسية-يستمر إجالء المهاجرين العالقين على الحدود الليبية

 . شخص80,000 و زارزيس بحوالي صقسفادربة، و موانئ 
 

 سودانيين، و 757 باآستانيين، و 295يحملون الجنسية الصينية، و  9,922يحملون الجنسية المصرية، و  63,479 ةمغادر تم تأآيد
 . فيتناميين670 أتراك، و 1,160 بنجالديش، و 3,113

 
 . مصر من الرعايا المصريين من تونس إلى40,000وفقًا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، فقد تم نقل إجمالي 
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 إلى أنهم يمكنهم توفير االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرأشارت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، و 
 200,000وتستمر المناقشات بشأن خطة طوارئ لتدفق محتمل لحوالي .  شخص في مخيم شوشة30,000مستلزمات غير غذائية لحوالي 

 .شخص
 
 وتتوقع المنظمات . شخص في مخيم شوشة7,000ر برنامج األغذية العالمي بالتعاون مع حرآة الهالل األحمر الوجبات المطهوة لحوالي يوف
 . شخص في األيام المقبلة15,000لوصول إلى ا

 
ة  . يستمر استيعاب العائالت في مخيم العبور في رأس أغادير  سيف اليون(وقد أنهت منظمة األمم المتحدة للطفول ة      )ي ان من أصل ثالث شاء اثن  إن

ات مرحاض صحة /حاوي شر أخصائيي ال تحمام لألسر وقامت بن اعة  .دش اس شرون س ة والع ي األربع صحي ف صرف ال ة ال ضاعفت تغطي  ت
 . من مستلزمات النظافة الشخصية جاهزة للتوزيع3,000وهناك إجمالي . األخيرة في مخيم شوشة

 
شاف ال        ـ        / آذار7في  . مشكالت الصحية في رأس أغادير    يستمر فحص الوافدين الجدد الآت زودة ب سية م ة فرن فينة حربي ارس، رست س  69م

 .سرير مستشفيات، وفريقان للخدمات الجراحية في ميناء رأس أغادير
 

 :مصر
ل    ي العم رة ف ة للهج ة الدولي ستمر المنظم د    ت ى الح القين عل ؤالء الع وفر له صرية لت رة الم ات الهج صلية وهيئ سئولي القن ع م ستندات م ود م

 .وتصريحات السفر المطلوبة للدخول إلى مصر، واالستمرار في رحالتهم
 

سلوم،        .يتم اإلفراج عن األغذية التابعة لبرنامج األغذية العالمي يوميًا لصالح الهالل األحمر المصري              مارس،  / آذار 6منذ   د الحدود في ال  وعن
 .التمر الُمحسنعبوات  مستفيد 5,625تلقى 

 
شرت  ى  ن ة عل ادات المتنقل د من العي ة العدي صحة العالمي ة ال ع منظم ي مصر، م ة ف صحة العام سلوموزارة ال ي ال دود ف ستمر فحص . الح وي

 .في السلوم الآتشاف آية مشكالت صحيةالوافدين الجدد 
 

 : النيجر
ا النيجر  و من رعاي ي ديرآ ور ف يم العب داد مخ ة من تع انون بالمائ والي ثم دول األ.ح ا ال الي،  ورعاي سنغال، وم و، وال ا فاس خرى من بورآين

ات          . ، وغينيا بيساو، وغينيا آونكاري، وتوجو     وغاناونيجيريا،   م         ويتم إبالغ السلطات القنصلية محليًا، أو عبر بعث ة للهجرة إذا ل ة الدولي المنظم
 .يتم تمثيل تلك السلطات

 
 .مرافقة العسكريةيعمل منسق األمم المتحدة للشئون اإلنسانية على حل مشكلة رسوم ال

 
 : الثغرات والقيود

ه ال يزال هناك اآلالف من األجانب داخل ليبيا، والذين قد يكونوا قد اتخذوا قرار المغادرة إذا حدث                 أشارت مصادر المنظمة الدولية للهجرة بأن     
 .المزيد من التدهور في األحوال

 
 .ي النيجر على منع الحرآة حتى األسبوع المقبلعلى األرجح ستعمل االنتخابات القادمة في العطلة األسبوعية ف

 

 المواد الغذائية 
 

 :االحتياجات
ة                          او، ومنظم ة والزراعة الف ة األغذي يتم تنظيم تقييم إقليمي سريع إلقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا من قبل برنامج األغذية العالمي، ومنظم

ة،        األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، و برنامج األمم ا        ر الدولي ة آي ة للهجرة، ومنظم ة الدولي ال، و    لمتحدة اإلنمائي، والمنظم اذ األطف ة إنق  وهيئ
سيتناول التقييم حاجات األمن الغذائي لألفراد الذين عبروا الحدود من ليبيا، وأيضًا في المناطق التي  . هيئة المساعدات والتعاون التقني والتنمية    

 .ووقتما يسمح الموقف األمني بذلكقييم مشترك داخل شرق ليبيا وغرب ليبيا،  وهذا أيضًا إلعداد ت.سيعودون إليها
 

 :االستجابة
 طن متري من التمر المحسن    70 طن متري من دقيق القمح من مالطا، وخمسة شاحنات تحمل    1,182وصلت شحنة بها    مارس،  / آذار 9في  

ام    هذه الشحنات.من مصر، إلى بنغازي والتي تم تحديدها مسبقاً    ة إلطع دة شهر واحد و     94,000 آافي ستفيد لم دة شهر    5,000 م ستفيد لم  م
 .واحد على التوالي

 
ازي                73مارس، غادرت قوافل إضافية تحمل      / آذار 9في   ى بنغ اهرة إل ري من التمر المحسن من الق ارس، ستغادر   / آذار10 وفي  . طن مت م

 . مستفيد لمدة شهر واحد10,183القمح، والكافية إلطعام  طن متري من دقيق 128أيضًا إلى بنغازي شاحنات إضافية تحمل 
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 :الثغرات والقيود
 

 الصحة  
 

 :االحتياجات
 وقد أشارت مستشفى .، نتج ذلك عن القتال العنيف األخير في رأس النوفاآتظت المنشآت الصحية بداخل ليبيا بالعدد المتزايد من الجرحى

 . جريح في حالة حرجة52نها تلقت  إلى أأجدابيا
 

 . ممرضة مطلوبين على نحو عاجل داخل ليبيا250رواتب ستة أشهر لـ يطلب االتحاد الطبي العربي 
 

 :االستجابة
 جرعة من مضادات التيتانوس لمنع 4,000 وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية .يستمر تدفق المساعدات للمنشآت الصحية في شرق ليبيا

 . وقد تم إعداد نظام إلدارة المستلزمات الطبية العاجلة.يعها على المستشفيات في شرق ليبياالعدوى لتوز
 

 : الثغرات والقيود
 .النقص في الممرضات والوقود، وبخاصة في شرق ليبيا، يقوض من قدرة المنشآت الصحية

 

 الحماية 
 

 :االحتياجات
دبابات      ولقد تم اإلبالغ .ة، شنت القوات الحكومية هجومًا على الزاوية باستخدام المدفعية الثقيلة        وفقًا للتقارير اإلعالمي   ة بال عن محاصرة المدين

 .وقد أفاد المواطنون بوجود إطالق نيران، مع قتل النساء واألطفال ومحاصرة األسر في منازلهم. من قبل القوات الحكومية
 

ة في رأس النوف   ،  تم اإلبالغ عن  مارس/ آذار 9في   دفعي      . غارات جوية جديدة من قبل القوات الحكومي شأن القصف الم ارير ب د أدت التق  وق
ة        وعالوة  .إلى ازدياد المخاوف بشأن منشآت النفط في المدينة، والتي إذا ما ُقصفت يمكن أن تسبب في آارثة لألفراد الذين يعيشون في المنطق

 .قرب من مدينة سدرة، وتشير التقارير إلى أن منشآت النفط قد تم تفجيرهاعلى ذلك فهناك انفجارات قوية أخرى بال
 

اتهم               من   ةقراأف و نيإريتري تم اإلبالغ عن فرار    ى حي ًا عل ا خوف ى خارج ليبي دول             .جنوب الصحراء الكبرى إل ا ال ضًا رعاي ق أي ر القل ا يثي  ومم
ستطيعون       .ير في تونساألخرى من أفريقيا العالقين في المعبر الحدودي عند رأس أغاد   م ال ي ى أنه ريين إل صوماليين واإلريت  وقد أبلغ بعض ال

 . يستمر عدد الصوماليين الوافدين إلى مخيمات العبور في الزيادة.العودة إلى دولهم خوفًا من المقاضاة
 

ل       طالبت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين المجتمع الدولية بإيجاد حلوًال مستديمة    ا الحروب، مث دان التي مزقته لألفراد من البل
 .الصومال وإريتريا

 
 :االستجابة

 .فاليري آموس، منسق اإلغاثة العاجلة، جميع األطراف الليبية لحماية المدنيين من األذى. مارس، دعت السيدة/ آذار9في 
 

  جويترز، و المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيدنطونيوأ  آان المفوض السامي لألمم المتحدة لشئون الالجئين السيد آذار مارس،8في 
 .ويليام السي سوينج، في تونس للقاء الحكومة وزيارة المنطقة الحدودية

 
 ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود

 
IV .التنسيق 

 
 لألمم المتحدة، بتنسيق التقييم وإطالق تقييمات جديدة لألزمة يتم إعداد تقييم للمجموعات العاملة، وعلى رأسهم مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية

 وقد تمت دعوة الجهات المانحة، والمنظمات الغير حكومية، وهيئات األمم المتحدة، وهيئات الصليب األحمر والهالل األحمر لالجتماع .الليبية
والهدف من ذلك هو جمع المعلومات بشأن قضايا الموقف، . شوشةستبدأ المجموعة في يوم الجمعة في مخيم . لمناقشة منهجية وتقييم األدوات

 .والمناطق، واإلمدادات، والحماية بداخل ليبيا
 

داد الخرائط                      ينسق   ة من إع شارآة في األشكال المختلف سيد    . مكتب تنسيق األمم المتحدة للشئون اإلنساني التفاعل مع المجموعات الم اتصل بال
 .org.un@verityآندريه فيرتي على 

 
 للتفاصيل عن أعضاء الهيئات المشارآة وأنشطتهم الحالية في االستجابة للموقف في ليبيا، قم بزيارة

 libya-crisis-respond-members-interaction/list-scrisi/org.interaction.www 
 



OCHA Situation Report 
 

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

ل الجهات   10.5 مليون دوالر أمريكي، وتم التعهد بمبلغ 100.4 المالي، تمت المساهمة بمبلغ   وفقًا لخدمة التعقب    مليون دوالر أمريكي من قب
 .المانحة استجابة لألزمة

 
ساعدات           يتم تشجيع جميع الشرآاء في المجال اإلنساني      ة عن الم ة المالي ة المتابع ستفيدة، إلبالغ خدم ، بما يشمل الجهات المانحة والجهات الم

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

VI .قائمة االتصال 
 
New York: 
Mr. David Carden 
Officer in Charge 
Americas & the Caribbean, Europe, Central Asia and Middle East (ACAEME) Section 
Coordination Response Division, OCHA New York 
Tel: +1 212 963 5699 
E-mail: carden@un.org 
 
Ms. Heidi Kuttab 
Humanitarian Affairs Officer 
Americas & the Caribbean, Europe, Central Asia and Middle East (ACAEME) Section 
Coordination Response Division, OCHA New York 
Tel: +1 917 367 3365 
E-mail: kuttab@un.org 
 
Ms. Stephanie Bunker 
Spokesperson and Public Information Officer 
Public Information Unit, OCHA New York 
Tel: +1 917 367 5126 
E-mail: bunker@un.org 
 
Geneva: 
Mr. Thierry Delbreuve 
Humanitarian Affairs Officer 
Tel: +41 (0) 22 917 1688 
E-mail: delbreuve@un.org 
 
Ms. Elisabeth Byrs 
Spokesperson and Public Information Officer 
OCHA Geneva 
Tel: +41 22 917 2653 
byrs@un.org  
 

 :للمزيد من المعلومات يرجى زيارة
http://ochaonline.un.org 

www.reliefweb.int 
www.irinnews.org 

 
ى        ي إل د إليكترون ال بري ى إرس ة، يرج ة البريدي ذه القائم ن ه ذف م افة أو الح ارة  ochareporting@un.orgلإلض  أو زي

http://ochaonline.un.org. 
 


