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

 .مارس/آذار 8ويصدر التقرير القادم في . ارسم / آذار7 حتى مارس/ آذار6ويغطي الفترة من . ونيويورك
 

I .األولويات الرئيسية/هم األحداثأ 
 . في جنيفمارس/آذار 7زمة الليبية في مريكي لألأ مليون دوالر 160 بقيمة لجاع قليميإنداء األمم المتحدة لإلغاثة طلق منسق أ •
هبة االستعداد في أن تكون على أنسانية يلزمها  اإلن الوآاالتأ تقالة للتقييم المشترك من شرق ليبيا، ود المتحاألممعادت لجنة  •

 . اطولزمنيةو استمراره لفترة أحالة تدهور الموقف 
 .جانب قد غادروا البالد حتى االن بالمائة من سكان ليبيا األ15ما يقرب من هناك فان  للهجرة الدوليةوفقا لمنظمة  •

 
II .استعراض عام للوضع 

 
 

دت أ مع دة والاألم شارآة و  المتح ات الم ة  هيئ ة الدولي  المنظم
داء للهجرة  ةلجاع اقليمي ن ة الليبي ي .  لالزم سعى الخطة الت وت
ا  ون دوالر 160 قيمته ي أ ملي ىمريك الزم إل ل ال ان التموي  بي

ة         ات الحالي ة االحتياج ل تلبي ن اج ة م ثالث القادم شهور ال لل
راد  الذين فروا    لألفرادوالمتوقعة   ين في    االخرين المتضرر    ولألف

ا سق   . ليبي ق من د اطل ة   وق دة لإلغاث م المتح داء األم ي ن  7 ف
 . في جنيفمارس/آذار

 
داء  ويقوم ال  ا يصل        ن ادرة م ع مغ يناريو يتوق ى تخطيط س ى  عل  إل

 غادروا حتى   200,000 بما في ذلك   - فرد من ليبيا   400,000
م     600,000االن و  ع انه ن المتوق ا م ل ليبي رين داخ رد اخ ف

 .انيةنساال تادمساعال نم مختلفة درجات إلىيحتاجون 
 

:  جهة معونة17 من  االجراءات الحالية والمنتظرةنداء ويشمل ال
ACF- ،اسبانيا CARE الدولية، الفاو، منظمة المعوقين 

 و  للهجرةالمنظمة الدولية والدولية، الفريق الطبي العالمي و 
 األمم الدولي و االغاثة االسالمية العالمية ومكتب األحمرالهالل 

 وهيئة ،انقاذ االطفالهيئة و، نسانيةلشئون اإلالمتحدة لتنسيق ا
 األمم و معهد ، المتحدة لالجئيناألمم المتحدة للطفولة ومفوضية األمم و منظمة ، المتحدة للسكاناألمممن والسالمة وصندوق  المتحدة لألاألمم

 . و برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية،المتحدة للتدريب واالبحاث
 

 إلى  2,205 مصر و إلى  98,188 تونس و إلى 112,169 شخص االراضي الليبية، من بينهم 218,010 غادر مارس/آذار 7وحتى 
 . الجزائرإلى  5,448النيجر و 

 
انية  االزمة االنسنإ إلىوتشير التقارير المبدئية . مارس/آذار 6 القاهرة من شرق ليبيا في إلى المتحدة للتقييم المشترك األمموقد عادت بعثة 

 ان تكون على اهبة االستعداد اذا تدهور إلىورغم ذلك فان الهيئات االنسانية بحاجة . ليست حادة في االجزاء التي زاروها في شرق ليبيا
 .الموقف او اذا استمرت حالة عدم االستقرار لفترة زمنية اطول

 
معاقين حيث ان الكثير من الممرضات في شرق ليبيا آن  الممرضات بما فيهم الممرضات المتخصصات في رعاية الإلىوهناك حاجة ملحة 

 .اجانب وغادروا البالد
 

 . آم غرب بنغازي نتيجة للقتال في المنطقة50س النوف على بعد أ السكان آانوا يفرون من بلدة ميناء النفط رنإ إلىوهناك تقارير تشير 
 

III .االحتياجات اإلنسانية واالستجابة 
 

 تحرآات السكان/ العمالة المهاجرة / اإليواء العاجل  
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االجانب غادروا البالد، وعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من من سكان ليبيا % 15فان ما يقرب من   للهجرةالدوليةوفقا لمنظمة 

 6وتقدر منظمة الهجرة العالمية انه حتى . لحدود الليبية بالدهم اال ان االالف يظلون مشتتون عند اإلىالمهاجرين تم مساعدتهم في العودة 
) 1,250(والنيجر ) 14,250(وتونس ) 7,000(وهم من مصر .  اجالءإلى مهاجر في حاجة  22,500 آان اليزال اآثر من مارس/آذار

 ).14,000(وبنجالديش 
 

 وقد اقام مرآز تنسيق عمليات في مارس/آذار 4في  UNDAC)( المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق األمموعلى الحدود التونسية وصل فريق 
 .االنسانية تادمساعالالموقع لدعم تقييم وتنسيق 

 
ويبدو .  في برنامج الغذاء العالمي في جربا بتونس فانه يبدو ان بالمطار السعة الكافية للتعامل مع سلع االغاثة القادمةاللوجستياتووفقا لمنسق 

 الدولية األحمروتجمع منظمة الصليب .  وطاقة عربات تجارية محلية (m2 500-200)تودعات صغيرة ايضا انه يتوافر هناك بشكل آاف مس
 .قائمة بشرآات النقل في المنطقة

  
 المواطنين الذين ليس لديهم مستندات والذين إلىصدار مستندات السفر  إلأمع سفارات دول المنش  للهجرةالدوليةلمنظمة اوفي مصر تتفاوض 

 .ند الحدود في السلوميظلون عالقين ع
 

. مارس/آذار 3 الجزائر في دبيب وتارات وتين الكوم منذ إلىعبروا الحدود قد شخص   2,721ووفقا للسلطات الجزائرية فان ما يقرب من 
 21 شخص اخر عبروا الحدود بين 2,727ان هناك الجزائري  واالعالم األحمروتشير االرقام المجمعة على ارض الواقع من خالل الهالل 

 من الذين عبروا من الليبيين  ويتم ترحيل ما يزيد عن 548  على االقلو.  شخص5,448 إلى ليصل العدد االجمالي مارس/آذار 3فبراير و 
 . شخص في ثالث مخيمات عبور عند الحدود770 يظل مارس/آذار 7وحتى .  مهاجر غير شرعي في جنوب الصحراء500

 
 ميناء تانجير على إلى االحد اوصلو شخص بما فيهم العديد من السيدات واالطفال 4,000ن حوالي  اإلىوفي المغرب تشير وسائل االعالم 

 المغربي األحمروقد استقبلهم عاملين من الهالل . وقد تجمع المغربيين االساسيين الذين تم اخالءهم في طرابلس. متن سفينتين مغربيتين
 .ومؤسسة محمد الخامس

 
  :االحتياجات

جالء ما إ إلى الحاجة إلىويرجع هذا بصفة اساسية .  مليون دوالر49.2 إلىالزمة الليبية ل هانداءمن   للهجرةالدوليةلمنظمة ارفعت : ليبيا
 . مهاجر واالستمرار في تقديم المساعدة االنسانية 65,000 إلىيصل 

 
تباطا تدفق المهاجرين عبر الحدود اال انه يتم تسجيل وبينما .  مساعدةإلى مواطن من الدولة الثالثة بحاجة 14,250اليزال ما يقدر بـ : تونس

 . حالة وصول آل يوم3,500 و 2,000ما بين 
 

وقد تم ترآيب المزيد من الخيام .  المتحدة لالجئين وشرآاهااألمميتوسع مرآز شوشا للعبور والذي يديره الجيش التونسي بدعم من مفوضية 
 . في المخيمالمرافق/ مدادات زيادة اإلإلىولكن هناك حاجة 

 
 شخص عالقين عند الحدود المصرية، غالبيتهم عند  5,800 يظل ما يقرب من مارس/آذار 6نه حتى أ  للهجرةالدوليةلمنظمة اشارت أ: مصر

 .وقد تحسنت االجراءات الصحية ولكن تظل سيئة. معبر السلوم
 

  . ال يوجد ما يلزم التنبيه: النيجر
 

 االستجابة
 .لتنبيهال يوجد ما يلزم ا :ليبيا

 
 آم 7 ببناء مرآز عبور جديد على بعد ما يقرب من األحمر التونسية واالتحاد الدولي للصليب األحمرتقوم جمعيات الهالل والصليب : تونس

  شخص مع توفير االيواء والرعاية الصحية ومواد االغاثة10,000وسوف يتسع هذا المخيم الجديد لـ .  آم من مخيم شوشة2من الحدود و 
 .والغذاء ومرافق الغسيل

 
وقد انشات منظمة الصحة العالمية نظام .  مريض في المرآز الطبي الحدودي3,650 تم عالج مارس/آذار 4 فبراير و 23وفي الفترة بين 

 .بة اطقم صحية للطوارئ في المستشفى االقليمي في درريفوانذار مبكر و قامت بت
 

 .وقد اآتمل المبنى االول تقريبا.  جديدة لتخزين الغذاء وتشمل المستودعات المتنقلةتمنشئاويقوم برنامج الغذاء العالمي بتشغيل 
 

والصين ) 236( مصر إلىساسية أوآان الجزء االآبر من الرحالت يتجه بصفة .  شخص من تونس61,537 تم ترحيل مارس/آذار 6وحتى 
)32.( 
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وسوف .  االخيرةمايلوم، ارتفاعا من ست حمامات في اال في حدود الس62ين  حمام من ب38االن وفقا لتقييم اليونيسيف السريع يعمل : مصر
 2000( الصحية وتقوم بنشر عمال النظافة وشراء ست خزانات مياه اضافية لألعمالوتضاعف اليونيسيف الماء . تكتمل بقية الحمامات قريبا

 .ومضختين) لتر
 

واستلمت مفوضية . جوة المحشية على االشخاص على الحدود المصرية الليبية طن متري من شرائح الع4.4 تم توزيع مارس/آذار 6ومنذ 
 . المصرياألحمر المتحدة لالجئين الشرائح ووزعتها من خالل الهالل األمم

 
  ال يوجد ما يلزم التنبيه:النيجر

 
 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود

 

 المواد الغذائية 
 

 ت قطعدق حالياالتقييم والمعلومات من السلطات المحلية فان هناك امداد غذائي يغطي اربع شهور فقط في البالد ووفقا لنتائج : االحتياجات
 .عواقب بشرية وخيمة في القريب العاجلل يدوي  انلهذا ويمكن. سلسلة توريد الغذاء

 
. في ليبيا او في اي مكان اخر ةاجحلا عند ظهور توجيهه إلعادة يقوم برنامج الغذاء العالمي في ليبيا بتوريد دقيق القمح في مصر :االستجابة

 .وتقوم وآالة التعاون الفني والتنمية بتجميع بيانات اسعار السلع الغذائية على اساس اسبوعي من بنغازي
 

 .ال يوجد ما يلزم التنبيه :الثغرات والقيود
 

 الصحة 
 

وقد حذرت منظمة الصحة . يبيا هناك مخاوف من عدم آفاية فريق العمل الطبي ونقص في العقاقير واالمدادات الطبيةفي داخل ل: االحتياجات
ويجب ان تعمل االطراف المعنية سريعا . العالمية من ان المخزون الطبي المتوافر في ليبيا غير آاف وسوف يستنزف خالل اسابيع قليلة

 .دات وانه يتم توفير المساعدة االنسانية من اجل سد الفجوة وتجنب العواقب االنسانية الوخيمة من انه يتم استكمال التوريللتأآد
 

بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية تقوم منظمة الصحة العالمية بنشر عيادات متنقلة مع وحدات اشعة سينية متنقلة ووحدات فوق : االستجابة
وتكفي .  ليبياإلىوقد عبرت عشرة اطقم طبية الحدود المصرية الليبية .  حدود السلومصوتية واطباء متخصصين على الجانب الليبي من

 . شخص لمدة عشرة ايام10,000االطقم الممولة من حكومة النرويج لتغطية 
 

ية  طن من االدو20 بنغازي الدفعة االولى من توريدات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تتكون من إلىوقد وصلت 
 .والتوريدات الطبية

 
الطبية والجراحية الفرق  جراحين وممرضين، انضموا إلى 10انضم فريقان من منظمة الهالل األحمر العالمية يتألفان من  آذار مارس، 6في 

لجالء في بنغازي، والتي تلقت عدد تم إرسال الفريق األول إلى مستشفى ا. الليبية في بنغازي وأجدابيا وهم يعالجون األفراد الجرحى في القتال
وتم إرسال الفريق اآلخر إلى مستشفى أجدابيا المرآزي، والتي تلقت أيضًا العشرات من الجرحى في . آبير من الجرحى منذ بدء األزمة

عد مناقشات مع جميع وتم اتخاذ هذه اإلجراءات بالتنسيق مع الهالل األحمر الليبي ولجنة الصحة في بنغازي ب. االشتباآات حول المدينة
 .المعنيةالجهات 

 
ر      المتخصصينداهإج في ليبيا هناك تأآيد على    :الفجوات والقيود  اقير لعالج األمراض غي ة  الصحيين وهناك نقصًا في العق صًا في   الُمعدي  ونق
 .اإلمدادات الطبية

 

 الحماية 
وهذا يطرح مخاوف .  وجود قتال وحشي بين قوات الحكومة والمعارضة في جميع أنحاء البالديةاالعالم أآدت مختلف المصادر :الحتياجاتا

 .ا بما فيهم مواطني البلد الثالث الذين قد يكونوا بالقرب من االشتباآاتيحماية خطيرة لجميع المدنيين في ليب
 

 مصاب بإصابات حادة في 90 متوفي وأآثر من 22من بين نقًال عن مصادر إعالمية فإن األطفال والمسنين في مصراته لطبيب ووفقًا 
  .مصراته

 
.  إلي أن المدنيين آانوا يضربون بكل العنفا عبر األمين العام عن قلقه الشديد بشأن القتال في غرب ليبيا مشيرمارس/آذار 6في  :االستجابة

 غير المميزة على األهداف المدنية آما أآد أن من يخالفون القانون ودعى إلي وقفًا عاجل الستخدام الحكومة غير المتكافئ للقوة والهجمات
وتوفير إمكانية الدولي اإلنساني أو يرتكبون جرائم خطيرة يجب أن يحاسبوا وطالب أيضًا السلطات بضمان سالمة جميع المواطنين األجانب 

 .المنظمات اإلنسانية إلي المحتاجين دون أي عوائق أو عراقيلوصول 
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وباإلضافة إلي ذلك . المعدات واألنشطة النفسية واالجتماعية لألطفال عند حدود السلوم) اليونيسيف( المتحدة للطفولة األمممت منظمة وقد قد
 . المصري على الدعم النفسي والصحة والتغذية واالتصاالت والمراقبة في الطوارئاألحمر متطوع من الهالل 25قفد تم تدريب 

 
 الطوارئ حاجات األطفال، ويقدمون المساعدة ويحافظون على وأخصائي تغذية  أخصائيي حماية األطفال بما فيهم يراقب اثنان من مسئول

 .التنسيق مع السلطات المحلية عند الحدود في السلوم
 

 .لب الهيئات اإلنسانية تأآيدًا بوجود إمكانية وصول آمنة وبدون عوائق إلى غرب ليبياطت :الثغرات والقيود
 

IV .لتنسيقا 
 

سية                 ُتحسن   ل    . مفوضية األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ومكتب األمم المتحدة للشئون اإلنسانية تنسيق اآلليات على الحدود التون د انتق وق
ا               يم شوش ساهم ظهور األطراف األس    . الفريق إلى منطقة دولية جدية تم إعدادها من قبل الحماية المدنية اإليطالية في مخ ا سي ة   آم ية والحماي اس

 . التنسيق بين األطراف الدولية والسلطات المحلية تعزيزالمنطقة فيالمدنية التونسية في 
 

ى            مالتقييسيقوم منسق    ات عل ى أخذ العين د عل يم يعتم ديم تقي يم شوشا،    الحدود ، من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية، بتق ، وفي مخ
ا    ومطار دربة للوصول إلى فهم أف      داخل ليبي ساني ب يم مع م     . ضل للموقف اإلن ذا التقي شة ه يتم مناق ين، و      س شئون الالجئ دة ل م المتح فوضية األم

ضايا   . والشرآاء اإلنسانيين اآلخرين في األيام المقبلة، والتي سيتم خاللها إنهاء المنهجية  للهجرة المنظمة الدولية  يم لق آما سينظر أيضًا هذا التقي
 .ال يرغبون في العودة إلى دول منشأهمالمهاجرين الذين قد 

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

 
 هيئات المشارآة وأنشطتهم الحالية في االستجابة للموقف في ليبيا، قم بزيارةللتفاصيل عن أعضاء ال

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

V .التمويل 
 

ة               األممأعدت   ة الليبي داء اإلقليمي لألزم ة للهجرة، ومؤسسات شريكة الن ة الدولي ة     .  المتحدة، والمنظم د خطة بقيم م تحدي ون دوالر  160ت  ملي
 .مطلوبة للتمويل لألشهر الثالثة المقبلة للوفاء باالحتياجات الحالية والمتوقعة لألفراد الفارين، واآلخرين المتأثرين في ليبيا

 
غ        دمة التعقب وفقًا لخ  ساهمة بمبل غ      83.5 المالي، تمت الم د بمبل م التعه ون دوالر أمريكي، وت ل الجهات      10 ملي ون دوالر أمريكي من قب  ملي

 .المانحة استجابة لألزمة
 

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



OCHA Situation Report 
 

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

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

http://ochaonline.un.org. 
 


