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 ات المتضررة من الفيضانات في جنوب غرب ليبيا غمدينة نسانيون يزورون اإلشركاء ال

 عزيز عمليات االستجابةدف تهب
 

الممثل الخاص لألمين العام برئاسة  الشركاء اإلنسانيون في ليبياقام  – 2019يونيو حزيران  14طرابلس ، 

غات المتضررة من الفيضانات في جنوب مدينة إلى بزياة رسمية ، لألمم المتحدة في ليبيا غسان سالمة

االستجابة اإلنسانية المستمرة وتحديد االحتياجات  تعزيز، وذلك بهدف الخميس أمس يوم ،غرب ليبيا

 .بالفيضانات األكثر تأثرا  الضروية الالزمة للمناطق 

 

شخص  4،000نزوح أكثر من ، الى البالدجنوب غرب دتها مناطق في هالتي ش زيرةغالفيضانات ال ادتو

، ، بينهم ثالثة أطفالوفاة أربعة أشخاص دتم تأكيحيث . فرد 20،000أكثر من  كان لها تإثير على حياةو

 آخرون بجروح طفيفة. 30 ب إصابةنلى جا، إنتيجة هطول األمطار الغزيرة والفيضانات

 

الفيضانات على المجتمع المحلي وضمان تلبية االحتياجات  تأثير اإلطالع على وتأتي هذه الزيارة بهدف

، تضررت المنازل والبنية مستويات الفيضانات في معظم المناطقفيه تراجعت ففي الوقت الذي  اإلنسانية.

 ، بما في ذلك األراضي الزراعية والطرق والمدارس ومستشفى غات. التحتية العامة

 

 سرعةالفيضانات دليال  آخر على مثل "تباإلنابة:  في ليبيا ، منسق الشؤون اإلنسانيةوقال عبد الرحمن غندور

لتنسيق  أزمةمباشرة خلية  بلدية غات شكلت حيث ،الطارئة زماتلالتهم المحلية اسلطالليبيين و استجابة

نحن قلقون بشكل خاص من األضرار التي لحقت بالبنية التحتية "وأضاف:. االستجابة لحاالت الطوارئ"

حالة من حاالت اإلسهال  22ن خطر تفشي األمراض. لقد تم بالفعل تأكيد ، األمر الذي يزيد مللمياه والتلوث

 ، معظمهم من األطفال ".المائي الحاد

 

اإلمدادات  ، كمية منلجهود االستجابة المحلية دعمهم خطة ، كجزء منأرسل الشركاء في المجال اإلنسانيو

عاجلة مساعدات الالمئات من ال كما تم إرسال. الكوليرا ادوية لعالج، بما في ذلك مناطق المتأثرةالى ال الطبية

توفير الخيام للعائالت و شخص 3،000كثر من تقديم المساعدة اإلنسانية أل ، الى جانبت المتضررةللعائال

 المحلية.المالجئ تستوعبها النازحة التي لم 

 

المجتمع والشركاء وأعضاء  حليةمليبيا باالستجابة السريعة من قبل السلطات الرحب المجتمع اإلنساني و

على أهبة االستعداد لدعم تلك االستجابات الوطنية ء األخرين شركاى وقوفه مع الكد علوأالدولي اآلخرين. 

 عند الضرورة.

 

ة ، في حاجطفل 248،000، بمن فيهم حوالي شخص 823،000ما يقدر بنحو هناك  نأ إلىوتجدر اإلشارة 

منذ  ،طرابلس وحولهاالعاصمة في  المسلح أدى الصراعكما . في كافة أرجاء ليبيا إلى المساعدة اإلنسانية

إال ان اإلنسانية.  حتياجاتاإل زايدتشخص و 100،000إلى نزوح ما يقرب من  ،أبريل نيسان أوائل شهر

تسعى خطة وأجزاء كبيرة من جنوب ليبيا. ، بما في ذلك طرابلس خارجتبقى معظم االحتياجات اإلنسانية 

 552،000مليون دوالر لتلبية احتياجات  202إلى الحصول على  2019لعام  ليبيافي  الستجابة اإلنسانيةا

 .، حتى األنوبطالدعم المفي المائة فقط من  12تم استالم ، حيث شخص
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