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  اضطرابات–الجماهيرية العربية الليبية 
  عن الوضع3التقرير رقم 

 2011مارس / آذار2
 

 

 
ويغطي . وقد تم إصدار هذا التقرير من القاهرة ونيويورك. تم إعداد هذا التقرير بمعرفة مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية بالتعاون مع شرآاء إنسانيين

 . مارس3ويصدر التقرير القادم في . مارس/ آذار2فبراير حتى / شباط28الفترة من 
 
 

I .األولويات الرئيسية/اهم األحداث 
 .الليبية إلى مصر جوًا وبحرًا - شخص من الحدود التونسية12,000مارس، تم إجالء / آذار1في  •
 .حاجات اإلنسانيةبعثة األمم المتحدة المشترآة للتقييم السريع موجودة حاليًا في شرق ليبيا متوجهة إلى بنغازي لتقييم ال •
 مليون دوالر أمريكي من الصندوق المرآزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لبدء جهود 5خصص ُمنسق األمم المتحدة للطوارئ واإلغاثة إجمالي  •

 .عاجلة لمساعدة األشخاص الفارين من العنف في ليبيا
 

II .استعراض عام للوضع 
 

وات حك         ارير عن ق اطق      في شرق ليبيا، وردتنا تق ى المن ًا عل ًا جوي شن هجوم ة ت  ومي
توجد  . وال يزال األثر اإلنساني للهجمات غير واضح . سيطر عليها المعارضة  تالتي  

شئون              سيق ال ادة مكتب تن سريع، بقي يم ال شترآة للتقي م المتحدة الم سانية  بعثة األم اإلن
 .اآلن في شرق ليبيا متجهة إلى بنغازي لتقييم الحاجات اإلنسانية

 
الليبية ال يزال   -لمنظمة الدولية للهجرة إلى أن الوضع على الحدود المصرية        أشارت ا 

 .هادئًا
 

ى        األمم المتحدة إل وصل فريق من خمسة أعضاء من مكتب تقييم وتنسيق الكوارث ب
 .تونس لالنتشار على طول الحدود الليبية

 
صوى      ة الق و األهمي رى ه دان األخ ا البل الء رعاي زال إج دأت المم . ال ي د ب ة وق لك

ى الحدود        سبل عل م ال المتحدة عملية لنقل الالجئين المصريين جوًا والذين تقطعت به
ارس / آذار 2غادرت الرحلة األولى من المملكة المتحدة في          . التونسية الليبية  ا  . م آم

فينة رآاب و فرقاطة إلجالء               ا س  مصري من طرابلس       1,200تنشر حكومة ترآي
ود              آما سترسل آندا فرق   . إلى اإلسكندرية  ساعدة في جه اطة إلى البحر المتوسط للم

ا ن ليبي ا م إجالء . إجالء رعاياه ا قامت ب ية أنه ة الروس د أعلنت وزارة الخارجي وق
 صيني قد وصلوا 9,000حوالي   شخص من ليبيا، بينما قالت الصين بأن نحو  653

 .إلى الصين من ليبيا
 

III .االحتياجات اإلنسانية واالستجابة 
 

 تحرآات السكان/ العمالة المهاجرة / اإليواء العاجل  
ى حوالي                .  مليون مهاجر  1.5في حين عدم توفر إحصاءات دقيقة، فمن الُمقدر أن ليبيا تستضيف             ه باإلضافة إل اهرة أن سفارة في الق  1وقد أآدت مصادر ال

ي، و  26,000 بنجالديشي، و 50,000 سوداني، و 59,000 باآستاني، و 80.000مليون مصري يعملون في ليبيا، فالدولة أيضًا تستضيف حوالي    فلبين
 .وعدد آخر من العمال المهاجرين الوافدين من بلدان أفريقية وآسيوية نيبالي، 2,000

 
 :االحتياجات

 .عت بهم السبل مهاجر صومالي في طرابلس وقد تقط2,500أشارت شبكة المعلومات اإلقليمية المتكاملة إلى وجود : ليبيا
 

 200 مارس، آما فعل حوالي   1 مصري قد عبروا الحدود من ليبيا إلى تونس في 7,000لمنسق األمم المتحدة الُمقيم في تونس، هناك حوالي          وفقًا   :تونس
ستمر عل     24,000وهناك ما يزيد عن . ، وبنجالديش، وجنسيات اخرى  )معظمهم من مالي  (أفريقي   ل الم نهم   . ى الحدود  شخص ينتظرون اآلن للنق د م العدي

 . فيتنامي1,000في مخيمات بما يشمل 
 

ى نحو حوالي                      : مصر اء إل ام والم دم الطع سيطرة، وأن الجيش يق زال تحت ال على الحدود الليبية المصرية، أشارت المنظمة الدولية للهجرة بأن الوضع ال ي
 . أن يتم تسجيلهم حتى يستطيعوا المغادرة إلى وجهتهم النهائيةالحاجة هي.  شخص ال يزالون في انتظار أن يتم إجالئهم7,000 و 5,000

 
ا     4,000 تم إبالغ المنظمة الدولية للهجرة بوجود        :النيجر ا اتصاالتنا   .  مهاجر آخر معظمهم من النيجيريين تقطعت بهم السبل في مدينة مصراته بليبي وأبلغتن

صحراء ا ة ال ن أفارق د من اآلالف م ا بوجود العدي داخل ليبي اذ  ب ام ونف اع أسعار الطع ى ارتف ًا إل ك جزئي ى النيجر، ويرجع ذل ال إل ستعدون لالنتق ة ي لجنوبي
 .اإلمدادات
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 :االستجابة
 .ال يوجد ما يلزم التنبيه : ليبيا

 
 بإجالء ما يزيد وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة.  مصري من تونس إلى مصر8,250 رحلة جوية وسفينتين بإجالء 40مارس، قامت / آذار1في  :تونس
ة     وهناك طائرات مستأجرة    . مارس/آذار1 غادروا في    2,700من هؤالء األشخاص    .  آخرين بحراً  1,450 مهاجر جوًا و     2,400عن   ا وزارة التنمي وفرته

إجال                        سمح ب ين ست شئون الالجئ األمم المتحدة ل سامية ب ة للهجرة و المفوضية ال ة الدولي ى المنظم ة المتحدة إل ى    الدولية بالمملك ا يصل إل اجر  8,800ء م  مه
ى مصر          .  في تونس إلى القاهرةةمصري من جرب  ونس إل شردين من ت اجرين المصريين الُم ال المه ى العم رحالت األول ر    .ستنقل ال ل المصريون أآب  ويمث

 .مجموعة من المهاجرين الذين دخلوا إلى تونس
 

ساعد في ا                ة لت ة الفوري واد اإلغاث ى        ُترسل اليونيسيف أول دفعة من م ا يصل إل ة م ونس و      10,000لبداي اجر في ت د وعامل مه  شخص في   25,000 عائ
ى       (اإلمدادات  سيتم نقل   . مصر د عل ا يزي ري    160م ان من العواصم المجاورة في                )  طن مت ى اثن ع أن تصل إل ستأجرة التي من المتوق ر الطائرات الم عب

ادمين ومين الق شمل . الي ستلزماتت دادات م واإلم ة الشخصية لح ة لحوالي 25,000الي  النظاف واد غذائي سية 20,000 شخص، وم ة نف واد إغاث ل، وم  طف
 .سيتم استخدام هذه اإلمدادات لالستجابة الفورية لحاالت مستقبلية في الدول المجاورة، والسكان المتأثرين بداخل ليبيا.  طفل35,000وترفيه لما يزيد عن 

 
 .التونسية- لتقييم الحالة الوبائية والطبية على الحدود الليبيةانتشرت بعثة منظمة الصحة العالمية لحاالت الطوارئ

 
ونس               5,500تلقى حوالي    ى ت د وصولهم إل ة،             .  شخص مساعدة عاجلة من اإلغاثة اإلسالمية عن وات األطعم ا عب م توزيعه واد المساعدات التي ت شمل م وت

 .والماء، ومستلزمات النظافة الشخصية، والحفاضات، والمناديل المبللة
 

النتائج األولية إلى تقديم السكان المحليين والمنظمات المدنية إلى وتشير .  األغذية العالمي، وبعثة اللوجستيات حاليًا في جربة على الحدود الليبيةبرنامجيوجد 
ستقبل القريب من                        . إمدادات طعام، وماء، ومأوى رائعة     ونس في الم ذاء في ت أمين الغ يم مشترك لت داد تقي ة والزراعة         ومن المخطط إع ة األغذي ل منظم  قب

 .برنامج األغذية العالمي)/ الفاو(
 

اآن استحمام في               راحيض وأم سيف م تقدم اليوني ة للهجرة، س ة الدولي ين و المنظم شئون الالجئ سامي ل ارس لمساعدة   / آذار2لدعم مفوض األمم المتحدة ال م
 .المهاجرين والالجئين على طول الحدود التونسية

 
اً   370 مهاجر غير مصري للعودة ألوطانهم، مع 216ظمة الدولية للهجرة   ساعدت المن  :مصر ادرتهم قريب رر مغ شمل هؤالء األشخاص    .  آخرين من المق ي

دعم             . بنجالديش، وغانيين، وفلبينيين   ال        باالشتراك مع الصليب األحمر المصري، تتوسع اليونيسيف اآلن في برنامج ال ساء واألطف ة الحدود للن سي لمنطق النف
 .وعند الضرورة، سيتسع هذا ليشمل الدعم اقتفاء األسر وإعادة لم شمل األطفال الغير مصحوبين بذويهم. الذين عبروا من ليبيا

 
 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :النيجر

 
 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود

 

 المواد الغذائية 
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :جاتاالحتيا
 

ة أشهر                      38.7 عملية إقليمية بقيمة     العالميأيد برنامج األغذية     :االستجابة رة ثالث ونس، ومصر طوال فت ا، وت راد في ليبي ساعدة األف تمت  .  مليون دوالر لم
ة          عمليةتم الموافقة على    و.  دوالر 700,00الموافقة على مشروعي استجابة فوريين، بقيمة إجمالية         ة إضافية بقيم ة   500,000 استجابة فوري  دوالر لتغطي

 مليون دوالر حتى 1.2هذا يضع إجمالي موارد برنامج األغذية العالمي لالستجابة العاجلة لهذه األزمة بحوالي . مارس/آذار1 في االحتياجات في شرق ليبيا
ازي         1,182تحويل سفينة تحمل     قام برنامج األغذية العالمي ب     ولتلبية االحتياجات الفورية،  . يومنا هذا  ى بنغ ع   .  طن متري من دقيق القمح لتتجه إل من المتوق

 .أن تصل السفينة إلى بنغازي في خالل اليومين أو الثالثة القادمين
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود
  

 الصحة 
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :االحتياجات
 

. وقد قام بتسليم قافلة من اإلمدادات الطبية والمنتجات الغذائية إلى بنغازي. فريق اإلغاثة اإلسالمية لالستجابة للطوارئ على أرض شرق ليبيا :االستجابة
 .ستعمل المدينة آمحور إقليمي لتوزيع المستلزمات الطبية

 
 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود

 

 الحماية 
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :االحتياجات
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :االستجابة
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 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود

 
IV .التنسيق 

 
 السلطات المحلية في تونس، ولدعم نشر مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية فريق تقييم وتنسيق الكوارث التابع لألمم المتحدة مكون من خمسة أشخاص لدعم

 .الفريق اإلقليمي اإلنساني بتقييم سريع لالحتياجات، وإدارة المعلومات، وتنسيق االستجابة
 

 . لتقييم الوضع اإلنساني، وللتواصل مع الحكومة والمجتمع اإلنساني)تونس ومنطقة الحدود(مدير مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية جون جينغ في تونس 
 

ونس         (شر العاملين بهيئة اليونيسيف على الحدود الشرقية والغربية لليبيا          تم ن  ة في ت سانية        ). اثنان في مصر وأربع يم االحتياجات اإلن ى تقي م سيعملون عل وه
 .لالجئين وسيقدمون المساعدة اإلنسانية

 
 .يات اإلغاثة في الدولة وداخل ليبيامدير حاالت الطوارئ العالمية لليونيسيف موجود في تونس في زيارة لثالثة أيام لدعم عمل

 
ونس، ومصر،    . توجه منسق إمداد برنامج األغذية العالمي إلقليم شمال أفريقيا إلى القاهرة       ى ت آما يستعد مسئولي إمدادات وإدارة معلومات آخرين للتوجه إل

 .وليبيا
 

تجابة للموق  ي االس ة ف شطتهم الحالي شارآة وأن ات الم ضاء الهيئ ن أع يل ع ارة للتفاص م بزي ا، ق ي ليبي crisis/org.interaction.www-ف ف
libya-crisis-respond-members-interaction/list 

 
V .التمويل 

 
صندوق المرآزي لالستجابة لحاالت      5طارئة السيدة فاليري آموس إجمالي مارس، خصصت منسق األمم المتحدة لإلغاثة ال/ آذار2في    مليون دوالر من ال

ا          سية           . الطوارئ  لبدء الجهود العاجلة لمساعدة األفراد الفارين من العنف في ليبي ى طول الحدود التون ات عل وال في األساس نحو العملي ه األم -سيتم توجي
 .ثنينلى النداء اإلقليمي العاجل في ليبيا، والذي سيتم إطالقه للجهات المانحة يوم االوسيتم احتساب هذه المخصصات ع. الليبية

 
دادات         / آذار 1في   وال والمساعدة باإلم داء مشترك لجمع األم مارس، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة و المفوضية السامية لشئون الالجئين باألمم المتحدة ن

د من عشر   التي سُتمكن من إجالء    دول                 العدي د من ال ا، وفي العدي ونس، ومن داخل ليبي سبل في مصر، وت م ال ذين تقطعت به اجرين ال ات اآلالف من المه
 . مليون دوالر7.2آما سُتصدر اليونيسيف نداء لجمع . األخرى

 
امج   . لعنف في ليبيا مليون دوالر لمساعدة األفراد الفارين من ا     38.7أطلق برنامج الغذاء العالمي نداء عاجل لمدة ثالثة أشهر لجمع            ات برن آما ستوفر عملي

 . مليون شخص في مصر، وتونس، وليبيا إن وجد مدخل إنساني آمن2.7األغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى 
 

ة عن                   ة    يتم تشجيع جميع الشرآاء في المجال اإلنساني، بما يشمل الجهات المانحة والجهات المستفيدة، إلبالغ خدمة المتابعة المالي ة والعيني  المساعدات النقدي
 .fts@reliefweb.int: 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 
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 إبراهيم سعيد. السيد
 مسئول أنظمة المعلومات

 +1 917 367 3468: هاتف
 saeedi@un.org: بريد إليكتروني

 
Geneva: 
Mr. Thierry Delbreuve 
Humanitarian Affairs Officer 
Tel: +41 (0) 22 917 1688 
E-mail: delbreuve@un.org 
 

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

www.reliefweb.int 
www.irinnews.org 

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

http://ochaonline.un.org. 


