
.دئ العمل اإلنساني بالشراآة مع األطراف الوطنية والدوليةهي التعبئة والتنسيق الفعال لمبا) أوتشا(مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   
http://ochaonline.un.org 

1 

 

 

  اضطرابات–الجماهيرية العربية الليبية 
  عن الوضع6التقرير رقم 

 2011مارس / آذار6
 

 

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

 .مارس/ آذار7ويصدر التقرير القادم في . سمار/ آذار6مارس حتى / آذار4ويغطي الفترة من . ونيويورك
 

I .األولويات الرئيسية/هم األحداثأ 
 .قام األمين العام بتعيين وزير الخارجية األردني األسبق، السيد عبد اهللا الخطيب، آمبعوثه الخاص إلى ليبيا •
ل إلى مصراته في غرب ليبيا بعد تقارير فاليري آموس إلى مدخل إنساني عاج. دعت منسقة األمم المتحدة لإلغاثة العاجلة السيدة •

 .العنف والقتل في المنطقة
وأشادت بجهود المستجيبين لتجنب أزمة على . التونسية ومخيمات العبور في يوم السبت-قامت السيدة آموس بزيارة الحدود الليبية •

 .الحدود
 . شخص200,000وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد غادر ليبيا اآلن حوالي  •
 . مليون دوالر استجابة لألزمة10 مليون دوالر أمريكي وتعهدت الجهات المانحة بـ 62.2ي قيمة لمت المساهمة بإجمات •

 
II .استعراض عام للوضع 

 
 

د اهللا                 سيد عب ة األردني األسبق، ال قام األمين العام بتعيين وزير الخارجي
ة مع   سيضطلع باالستشارات   . الخطيب، آمبعوثه الخاص إلى ليبيا     العاجل

ل        ساني العاج ف اإلن شأن الموق ة ب ي المنطق رابلس وف ي ط سلطات ف ال
 .واألبعاد األوسع لألزمة

 
سيد     ي، ال ة الليب ر الخارجي ام ووزي ين الع ين األم ة ب ة تليفوني ي محادث  ف

ال             / آذار 6 آوسا في    يموس ة األعم شدة نهاي ام ب ين الع ارس، ناشد األم م
رار مج   ل بق زام الكام ة وااللت ام  العدائي ن لع س األم ث  . 1970ل ا ح آم

دول             ع ال السلطات في طرابلس على احترام حقوق اإلنسان لمواطني جمي
ام          . ورفع الحظر على اإلعالم    ين الع راح األم ووافق السيد آوسا على اقت

 .باإليفاد الفوري لفريق تقييم إنساني إلى طرابلس
 

ي  ارس، / آذار6ف سيدةم ة ال ة العاجل سقة اإلغاث الير قامت من ي آموس ف
ساني عاجل        .  التونسية -بزيارة منطقة الحدود الليبية    دخل إن ودعت إلى م

 .إلى مصراته في غرب ليبيا بعد تقارير العنف والقتل في المنطقة
 

ة اآلن       : "قالت ة وصول عاجل راد  . تحتاج المنظمات اإلنسانية إلمكاني األف
ة        ساعدة الفوري اجون للم وف   أناشد   . جرحى ويموتون ويحت سلطات لت اذ                     ال ساعدة في إنق ى الم ساعدة عل ال الم سماح لعم أخير لل دون ت دخل ب ير م

 ."سأظل أيضًا مهتمة بالتأآد من أن المدنيين في حماية من األذى. رواحاأل
 

ى                          يارات إسعاف إل ة، ويحاول الهالل األحمر الليبي إدخال س  وفقًا للهالل األحمر في بنغازي، مصراته تحت الهجوم من قبل القوات الحكومي
 .طرابلس لجمع الموتى والجرحى

 
ة والمعارضة           وات الحكومي ين الق ساحل      . أفادت وسائل اإلعالم بتصاعد القتال في خالل األيام الثالثة الماضية ب ى طول ال ادون عل وترآز المع

عوبا            ه ص ه يواج ي أن ر الليب الل األحم ال اله ث ق صراته، حي ة، وم ة، والزاوي دن البريق ي م رت، وف وف وس ين رأس الن يل  ب ي توص ت ف
ساعدات ي . الم ين   /آذار5وف د ب ة يوج ي الزاوي ه ف ة بأن صادر إعالمي ت م ارس، قال يهم 35 و 30 م ا ف وا، بم د قتل وات   شخص ق دنيين وق م
 .ووفقًا لإلعالم، فقد ُقتل العشرات في انفجار لمستودع ذخيرة في وادي قطرة، شرق بنغازي. المعارضة

 
ى مصر       203,756ولية للهجرة بأن هناك حوالي مارس، أفادت المنظمة الد / آذار 5في   ا إل روا الحدود من ليبي ، و )90,306( شخص قد عب

 ).3,119(و النيجر ) 110,331(تونس 
 

ستجيبين لتجنب    . قابلت السيدة آموس الهيئات والسلطات في الميدان واألشخاص الذين هربوا من االضطرابات في ليبيا       ود الم بينما أشادت بجه
 :دود، وعبرت عن قلقها حيال األحوال داخل ليبيا قائلةأزمة على الح
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ا           " ادرة ليبي م حاولوا مغ وا التخويف ألنه أنهم واجه ساني أساسي يجب        .األفراد الذين يعبرون الحدود هنا قد أفادوا ب ة هي حق إن ة الحرآ  حري
 ."ة، وبخاصة إذا تدهور الوضع في غرب البالدوال يزال هناك الكثير لعمله في األيام واألسابيع المقبل. احترامه تحت جميع الظروف

 
أطلع شرآاء التنمية والشرآاء اإلنسانيين مارس و/آذار 6إلى القاهرة في ) بنغازي(عاد الفريق المشترك لألمم المتحدة للتقييم في شرق ليبيا 

 .آما سينتهي تقرير التقييم قريبًا. في مصر
 

ة خدمات العمل الخارجي األوروبي لال        سانية             أرسلت هيئ ود اإلن يم الجه ا لتقي ى ليبي ائق إل ة تقصي حق ات بعث سيق العملي ستجابة للخدمات وتن
 .كون بحاجة إليهتوجهود اإلجالء في الميدان، ولتقييم الدعم اإلضافي الذي قد 

 
 .فرين عالقون هناكوبرغم ذلك، فقد تعرضت رحالت الطيران إلى تأخير آبير وظل اآلالف من المسا. ظل مطار طرابلس الدولي مفتوحًا

 
راً                سية خطي ى الحدود التون سية من                    . ظل الطريق بين طرابلس و رأس أغادير عل ى الحدود التون سفر إل ع األشخاص من ال ارير بمن اك تق فهن

ى طول الطريق               .  طرابلس ة حواجز الطرق عل ارير           . وقد تم اإلبالغ عن إقام ى تق سيدة آموس إل ذين يحاولون        بوأشارت ال ترهيب هؤالء ال
 .مغادرة ليبيا

 
III .االحتياجات اإلنسانية واالستجابة 

 

 تحرآات السكان/ العمالة المهاجرة / اإليواء العاجل  
 

و تونس ) 90,306( شخص قد عبروا الحدود من ليبيا إلى مصر 203,756مارس، ذآرت المنظمة الدولية للهجرة بأن / آذار5في 
 ).3,119(نيجر وال) 110,331(
 

 مهاجر فقط من جنسيات مختلفة إلى نفس   1,400مارس، بينما وصل    / آذار 3 مصري وغير مصري إلى السلوم في        5,800وقد وصل قرابة    
ازي                     من بينهم   . مارس/ آذار 4الحدود في    ا في بنغ اء ليبي ة للهجرة من مين  كل ذ المئات من المهاجرين الذين تم إجالؤهم من قبل المنظمة الدولي

 . بنجالديشي لمغادرة البالد نحو الحدود المصرية، ودعمهم باإلسعافات األولية والطعام340آما ساعد أيضًا الهالل األحمر الليبي . اليوم
 

ى                            بجالديشي   850هناك إجمالي    ة للهجرة إلعادتهم إل ة الدولي ل المنظم سجيلهم من قب م ت د ت د  تقطعت بهم السبل على الحدود مع مصر وق بل
 .منشأهم

 
 :االحتياجات

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :ليبيا
 

ونس  ة       :ت ر قراب سية، عب ة التون ونس في     110,000في الحدود الليبي ى ت ة   . مارس/ آذار6 شخص إل ر قراب سبت و   3,000وعب وم ال  في ي
 .رسما/ آذار2 شخص عبروا في 9,726وهذا في تناقص مقارنة بـ .  يوميًا في اليومين السابقين1,800

 
 . بنجالديشي في مخيم العبور14,000ال تزال األولوية إلجالء 

 
 . شخص ال يزالون على الحدود في رأس إدجير25,000مارس، أشارت مصادر من وزارة الصحة التونسية بأن هناك قرابة / آذار3في 

 
رى في المخيمات            شكلة آب اك حتى   . الزال الصرف الصحي م اؤهم    450فهن ع بن ة    مرحاض من المتوق ابيع القادم ع   .  خالل األس ومن المتوق

 .وصول مواد ومستلزمات محلية في رحالت الطيران القادمة
 

ى الحدود  وهم يحتمون في المباني الفارغة  .  شخص تقطعت بهم السبل في السلوم 5,000 هناك   وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة،    :مصر م  . عل وه
دة  .  بترآيب مراحيض متحرآةطلبت السلطات على الحدودآما . بحاجة للطعام والماء ومرافق الصرف الصحي  آما ستوفر منظمة األمم المتح

 .أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية، مثل الصابون) اليونيسيف(للطفولة 
 

ى   ا  أثر تزايد الطلب على النقل الجوي على الجانب التونسي من الحدود عل ى الحدود       رثت القون عل  مع   إتاحة الطائرات إلجالء األشخاص الع
 .مصر

 
معظمهم من النيجر، قد وصلوا إلى نقطة استقبال المهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، ومرآز         مهاجر،   500هناك ما يزيد عن      :النيجر

ال             70وتشمل المجموعة حوالي    . العبور في ديرآو   ساء وأطف نهم ن ًا       .  مالي، و سنغالي، و بورآيني، وغاني، بي  683ويستضيف المرآز حالي
 .آما تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة الغذائية والغير غذائية. مهاجر

 
اجر  683ويستضيف المرآز حاليًا    .  شخص آخر من النيجر عبر مرآز المنظمة الدولية للهجرة في ديرآو           1,154تم نقل    ة    .  مه دم المنظم وتق

 . شخص400مرآز بطاقة استيعابية آما أن هذا ال. الدولية للهجرة المساعدات الغذائية والغير غذائية
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 :االستجابة

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :ليبيا
 

ة في   . تخفيف الزحام في مناطق االستقبال في غاية األهمية، ومعدل االستقبال من تونس في تزايد            :تونس غادرت ستين رحلة طيران من جرب
 .دولية للهجرة والدول األعضاءوهي تشمل رحالت تجارية ورحالت من قبل المنظمة ال. مارس/ آذار5
 

ة                   د  . ُيوزع برنامج األغذية العالمي البسكويت عالي الطاقة على األشخاص الذين يعبرون إلى تونس، وهؤالء العالقون على المناطق الحدودي وق
ا           . تم تسليم ثمانين طن متري منذ خمسة أيام     سكويت ع سة طن متري من الب المي خم ة الع امج األغذي يوفر برن ا س ة حاجة    آم ة لتغطي لي الطاق

 . مستفيد لمدة أسبوع واحد8,000
 

توفر              . ستشتري خدمة اإلغاثة الكاثوليكية التمر والماء لتوزيعها على األفراد العالقين          ا س ى أنه ة اإلسالمية إل ة   1,000آما أشارت اإلغاث  وجب
 .يوميًا

 
ين    5,000ُتضاعف المنظمة الدولية للهجرة المساعدات من الغذاء والمياه إلى            حصة في اليوم، و مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئ

 . حصة3,000إلى 
 

 عبوة نظافة شخصية،  1,000، و مياه حصة طعام وزجاجة 45,000مارس، وزع فريق اإلغاثة اإلسالمية على الحدود التونسية  / آذار 4في  
ـ     21يق أيضًا بترآيب آما قام الفر.  سلة مهمالت15 بطانية، و 1,000 فرشاة، و   500و   أ ل وفير الملج رة لت  مرحاض متنقل، وسرادقات آبي

 . شخص400
 

ة      3,290مارس، بلغ المجموع التراآمي للمرضى الذين تم عالجهم  / آذار 3فبراير إلى   / شباط 23منذ   صحية الحدودي ى المراآز ال  شخص عل
ات صحية أخرى                 . بين ليبيا وتونس   يم العسكري أو هيئ شفى المخ ى مست انون مريض إل ذ  . وتمت إحالة واحد وثم ى   / شباط 23من ر إل  3فبراي

ى أحد                  .  مريض في مستشفى المخيم العسكري     2,713 مارس، تم استقبال  /آذار د إل ا بع وتمت إحالة أربعة وعشرين من هؤالء األشخاص فيم
 .المستشفيات اإلقليمية

 
ستلزمات                    دان، مع م ة في المي واد االستهالآية في المراآز الطبي ة والم سي باألدوي صليب األحمر التون دعم ال صليب األحمر القطري ب ام ال ق

 .طبية للمخيماتاإلغاثة الغير 
 

 .قدمت منظمة الصحة العالمية المساعدة لوزارة الصحة التونسية
 

ذ     صحي من ز ال ي المرآ دود ف ال ح اء ب ة أطب ي لمنظم ق الطب ل الفري ان يعم ارس/ آذار3آ سية  . م ساعدة النف ديم الم ضًا لتق ون أي م يخطط وه
 .والمساعدات الخاصة للنساء ضحايا االغتصاب

 
م المت      ة األم ة     قدمت منظم دة للطفول سيف (ح ة                   ) اليوني اه الوطني يم العسكري وعملت مع شرآة المي ى  ) SONEDE(المراحيض في المخ عل

 .ترآيبها
 

ة        :مصر ا معطوب          50مرآز االستقبال بالسلوم به قراب ر منه دد آبي ة             .  مرحاض، وع م المتحدة للطفول ة األم د التزمت منظم سيف (وق ) اليوني
 . ساعة القادمة48خالل بإعادة تأهيل المراحيض التالفة في 

 
توفر  .  زجاجة مياه، باإلضافة إلى الخبز والعناصر الغذائية األخرى، لهؤالء العالقين على الحدود 3,000قدم الصليب األحمر المصري      آما س

دار من البط            .  بطانية 5,000المنظمة الدولية للهجرة     ين نفس المق شئون الالجئ سامية ل دة ال ى    وستوفر مفوضية األمم المتح ات، باإلضافة إل اني
 .األغطية البالستيكية وآمية غير محددة من ماسحات األيدي

 
صحة المصرية  ع وزارة ال ة م صحة الدولي ة ال ل منظم ة  تعم دود الليبي ن الح ب الوصول م ى جان ة عل صحية المتنقل رق ال ود الف ز وج - لتعزي

 .ها بأربعة لغات على األقلوهي تقدم قائمة فحص سريع للصحة العامة ليتم ترجمتها وتوزيع. المصرية
 

ين في مجال                تنشر منظمة الصحة العالمية     اثنان من خبراء دعم النظام اللوجستي الوطني للمساعدة على إدارة عدد آبير من المتطوعين المهني
 .الصحة

 
 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :النيجر

 
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود
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 المواد الغذائية 
 

الشرقي من يعود مسئولي منظمة الصحة العالمية من بعثة تقييم في بنغازي قائلين بأن الطعام ليس القضية األساسية في القطاع  :االحتياجات
 .ليبيا ولن يكون آذلك لألشهر الثالثة القادمة

 
ازي في              65آان ُيرسل برنامج األغذية العالمي شحنة         :االستجابة ى بنغ ري من التمر إل ة احتياجات       / آذار 6  طن مت  27,000مارس لتغطي

سليم         . مستفيد لمدة شهر واحد    المي لت ة الع ـ          70ويخطط برنامج األغذي ري أخرى من التمر ل ستفيد آخرين، و   29,000 طن مت  طن  150 م
 .متري من دقيق القمح

 
ري من التمر الُمحسن من        70غادرت أول قافلة من خمسة شاحنات تحمل        مارس،  / آذار 6في   اهرة  طن مت ازي     . الق ى بنغ ة إل وتوجهت القافل

 .عبر معبر السلوم
 

 .ل على إمكانية الدخول إلى ليبياوحصال قام برنامج األغذية العالمي بالتعيين المسبق لفريق عمل إلعداد استجابة عاجلة عند
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود
 

 الصحة 
 

ق       ل لمدخويظل ا. الرعاية الطبية والصحية الطارئة هي األولوية العاجلة في ليبيا        :اتاالحتياج ا مصدر قل صحية في ليبي ستلزمات ال للمياه والم
 .للصحة العامة

 
سيق مع     ستعمل منظمة الصحة العالمية عن قرب مع القضايا الصحية مع لجنة الصحة المحلية ومنظمة الهالل األحمر الليبي                 :االستجابة ، بالتن

ة للهالل األحمر     ة الدولي ة      . اللجن ى الحدود الليبي ا عل ضًا من ظهوره ا ستعزز أي د       -آم ا عن سلطات الصحية في ليبي دعم ال داد ل المصرية لإلع
 .الحاجة

 
ستلزمات عالج   10التي بها خمسة مجموعات إمدادات جراحية، و تلقت منظمة الصحة العالمية تأآيدًا بأن الشحنة الطبية         10الجروح أ، و   م
 .مستلزمات عالج الجروح ب قد وصلت إلى بنغازي

 
 

سبب            في حاجة ماسة إلى      عضوال :الثغرات والقيود  زة، ب ة المرآ دة العناي إنهاك الفريق   أخصائيي الصحة، وبخاصة فريق عمل تمريض وح
سلطات         . غير المعدية وهناك حاجة آبيرة لمواد ومعدات جراحة العظام، واألدوية لعالج األمراض           . الطبي الليبي  سيق مع ال ز التن وينبغي تعزي

 .للمزيد من تصاعد العنف في ليبيا وينبغي إعداد خطة طوارئ. الصحية المحلية وإدارة معلومات الصحة في الشرق
 

 الغسيل 
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :االحتياجات
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :االستجابة
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود
 

 الحماية 
 

وات           ًا من الهالل األحمر     رمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية باألمم المتحدة تقري      تلقى   :االحتياجات ل الق أن مصراته تحت الهجوم من قب بنغازي ب
 .إدخال سيارات إسعاف من طرابلس لجمع الجرحى والمرضىالحكومية، وأن الصليب األحمر الليبي يحاول 

 
ة والمعارضة           وات الحكومي ين الق ى    تو. أفادت وسائل اإلعالم بتصاعد القتال في خالل األيام الثالثة الماضية ب ادون عل ساحل  طول  رآز المع ال

ر ا         الل األحم ال اله ث ق صراته، حي ة، وم ة، والزاوي دن البريق ي م رت، وف وف وس ين رأس الن يل     ب ي توص عوبات ف ه ص ه يواج ي أن لليب
ساعدات ي . الم ة ي /آذار5وف ي الزاوي ه ف ة بأن صادر إعالمي ت م ارس، قال ين وم د ب يهم 35 و 30ج ا ف وا، بم د قتل وات   شخص ق دنيين وق م
 .وفقًا لإلعالم، فقد ُقتل العشرات في انفجار لمستودع ذخيرة في وادي قطرة، شرق بنغازيو. المعارضة

 
اليري آموس   منسقة اإلغاثة العاجلة السيدة دعت  مارس،  / آذار 6 في :االستجابة د            ف ا بع ى مصراته في غرب ليبي ساني عاجل إل دخل إن ى م إل

 .تقارير العنف والقتل في المنطقة
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ة      . تحتاج المنظمات اإلنسانية إلمكانية وصول عاجلة اآلن      : "قالت وفير  ال د  ش أنا. األفراد جرحى ويموتون ويحتاجون للمساعدة الفوري سلطات لت
 ."سأظل أيضًا مهتمة بالتأآد من أن المدنيين في حماية من األذى. مدخل بدون تأخير للسماح لعمال المساعدة على المساعدة في إنقاذ األرواح

 
 .تتطلب الهيئات اإلنسانية تأآيدًا على وجود إمكانية وصول آمنة وبدون عوائق إلى غرب ليبيا :االحتياجات

 
IV .التنسيق 

 
 .انعقد أول اجتماع لوجستيات في دربة، في تونس مع الشرآاء األساسيين

 
داد الخرائط              اإلنسانيةُينسق مكتب تنسيق األمم المتحدة للشئون        ة من إع شارآة في األشكال المختلف سيد   . 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-crisis/org.interaction.www 

 
V .التمويل 

 
غ        وفقًا لخدمة التعقب   ساهمة بمبل غ      62.2 المالي، تمت الم د بمبل م التعه ون دوالر أمريكي، وت ل الجهات      10 ملي ون دوالر أمريكي من قب  ملي

 .المانحة استجابة لألزمة
 

 .مارس/ آذار7سيتم إطالق نداء إقليمي عاجل لألزمة الليبية في جنيف في يوم االثنين 
 

ساعدات                 ة عن الم ة المالي ة المتابع ستفيدة، إلبالغ خدم يتم تشجيع جميع الشرآاء في المجال اإلنساني، بما يشمل الجهات المانحة والجهات الم
 .int.reliefweb@fts: 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 
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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. 
 


