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قبل األزمة :٦٠٠,٠٠٠
تشير التقديرات  إلى استضافة ليبيا 

٢٫٥ مليون مهاجر:
١ مليون   من مصر

٨٠,٠٠٠  من باكستان
٥٩,٠٠٠  من السودان
٥٠,٠٠٠  من بنغالدش

٢٦,٠٠٠  من الفلبين
٢,٠٠٠    من تيبال

 ومهاجرون من أفريقيا وآسيا
 يشمل فلسطينيون وتشاديون.٨

١٩٣,٧٨٣

٣٨١,٨٨٨
منهم

٦٠,٨٦٣
ليبيون

١٥,٦٤٧

٩,٩٨٧

٢,٨٠٠

يتوقع احتياجهم
لمساعدات إنسانية١

إجالء الى مواطنهم

من الصعب تقييم اإلحتياجات 
اإلنسانية داخل ليبيا لعدم التمكن

من الوصول لداخل ليبيا.١

٧,٣٠٠ شخص عالقون
               (حتى ٢٣ آذار/مارس)

١,٥٠٠ شخص عالقون
               (حتى ٢٣ آذار/مارس)

١,٥٠٠ شخص عالقون                                                                       

المجموع

غادروا ليبيا

منهم 
٢٨,١٨٤
ليبيون ٢

١٥٦,٤٧١
 منهم
٣٢,٦٧٩
ليبيون٢

٢,٢٠٠

إجالء الى مواطنهم

في النيجر والجزائر
(حتى ١٨ آذار/مارس)

مناطق النزاع ب
معبر حدودي

العدد التراكمي للمغادرين من
ليبيا (حتى ٢١ آذار/ مارس)ا

عدد المؤسسات اإل
(حتى ٢١ آذار/ مارس)د

٥٠
٢٥

١

التعداد السكاني
c( ٢٠٠٦)

١٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

xxx

عدد األشخاص الذين يعبرون من ليبيا:أ

تونس

١ آذار/ مارس

٢٥,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

الجزائر
٢٢ شباط ٢٢ آذار

٧ آذار/ مارس

النيجرمصر

١٨ آذار/ مارس

تشادالسودان
٢٢ شباط ٢٢ آذار ٢٢ شباط ٢٢ آذار ٢٢ شباط ٢٢ آذار ٢٢ شباط ٢٢ آذار ٢٢ شباط ٢٢ آذار

١٦ آذار/ مارس ١٦ آذار/ مارس

٢٤ شباط

الحدود واألسماء والتسميات المستعملة 
في كل الخرائط ال تعني التاييد الرسمي 

أو الموافقة والقبول لها من قبل األمم 
المتحدة.

 
تاريخ اإلصدار: ٢٨ آذار ٢٠١١

 Glide:
OT-2011-000025-LBY
 UNCS, :مصادر المعلومات

 Libyaب ,IOMأ  ,UNOSAT
 Governmentج ,Crisis Map

 OCHAد ,of Libya
المصادر:

 1UN. Regional Flash
 Appeal for the Libyan

.Crisis. 7 Mar 2011
.2IOM,  22 Mar 2011

.3Government of Egypt
للتعليق: 

romenaca@un.org
http://ochaonline.un.org

www.reliefweb.int
http://northafrica.humanitar

/ianresponse.info

بينما تدخل األزمة الليبية أسبوعها الخامس يستمر العنف في الجزء الغربي من 
البالد بينما تقوم قوى التحالف بتنفيذ الحظر الجوي.  ال يزال الوصول إلى 

المناطق حيث يستمر القتال صعبًا مما يشكل تحديًا إلجراء التقديرات عن حجم 
المساعدات األنسانية وتقديمها.

(حتى ٢٨ اّّذار/مارس ٢٠١١) لمحة عن الوضع اإلنسانياألزمة في الجماهيرية العربية الليبية: 

NEIGHOURING COUNTRY

AFFECTED COUNTRY

Capital

Area with Lord’s Resistance 

Ni
le

Central
Sudan

4.6 

١٧ شباط/ فبراير: مواجهات  بين 
قوات األمن  والمتظاهرين 

المعارضين، أسفرت عن انتشار 
هجوم مسلح ضد المحتجين. وقد لقي 

عدد من المتظاهرين مصرعهم في 
الوقت الذي بدأ فيه آالف المواطنين 
و خاصة العمال المهاجرين  الفرار 

إلي البالد المجاورة.

٢٦ شباط/ فبراير: فرض مجلس 
األمن حظر على األسلحة والسفر 

وتجميد أرصدة العقيد القذافي 
وآخرون في نظامه.

٧ آذار/ مارس : أطلق نداء إقليمي 
يطالب بمائة وستون مليون دوالر 
لمدة ثالثة أشهر من أجل مساعدة 

أربع مائة ألف شخص تركوا البالد 
وستمائة ألف شخص داخل ليبيا قد 

يحتاجون لمساعدات إنسانية.

١٧ آذار/ مارس: أقر مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة حظر جوي 

بموجبه على الدول األعضاء القيام 
بالخطوات الالزمة لحماية المدنيين. 

١٩ آذار/ مارس: بدأ التحالف 
الدولي في تطبيق الحظر الجوي 
وشن هجمات جوية على قوات 

الحكومة الليبية. 

٢٣ آذار/ مارس: وصول تقارير عن 
استمرار أعمال العنف في مصراتة، 

واجدابيا والزنتان. 

أهم األحداث 


