
 
 

 

 
  الجماهيرية العربية الليبية

  42تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 
 2011 حزيران/ يونيو2

 بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، وهو يغطي الفترة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – ليبيامن قبل هذا التقرير اد عدتم إ
 . يونيو/حزيران5. سيصدر التقرير التالي في أو نحو 2011 حزيران/ يونيو2 مايو/أيار إلى 31من 

.I   الرئيسية/ األولويات أهم األحداث 
يحتاج حوالي الخمس وزليتن. ومشتركة بين الوكاالت تقييم االحتياجات اإلنسانية في طرابلس البعثة ال واصلت •

الخمس إلى بعض المساعدة اإلنسانية، وفقًا لنتائج ب في المناطق المحيطة نازح من مصراتة يعيشون 49,000
 بعثة. الالدراسة األخيرة التي قامت بها 

لبرنامج األغذية العالمي في التابعة  من المواد الغذائية اً  مترياً  طن149 عهمم تعاقدذين تم الن الوالموردخزن  •
  مايو/أيار. 31جبال نفوسة يوم نالوت بمطقة بلدة 

مقارنة مع بال ، ضحايا الحرب في مستشفيات مصراتةفي أعداد في المائة 90 ردت تقارير عن انخفاض يبلغو •
  في ذروة القتال. استقبلتهم المستشفياتعدد المرضى الذين 

وصلوا الذين مواطني الدول الثالثة عداد أ، إذ أن نخفضيسكان المخيمات من رعايا الدول الثالثة ما زال عدد  •
 ليبي في 63,000ما ال يقل عن كما يعيش .  إلى الوطن مستمرةدةاحديثًا ال تزال منخفضة وأنشطة اإلع

 المجتمعات المضيفة في جنوب تونس.
  مليون دوالر إلى 407لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ المنقح العاجل اإلقليمي النداء وصل تمويل  •

 مليون دوالر أخرى.  3.6 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 185 أي بما يعادل ، في المائة46نسبة 

 

 .IIاستعراض عام للوضع 

تشارك في البعثة  في طرابلس إجراء تقييمات لالحتياجات اإلنسانية في وحول العاصمة.مشتركة بين الوكاالت البعثة تواصل ال 
شؤون الالجئين واليونيسيف السامية لمفوضية  والمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وٕادارة السالمة واألمنوالمنظمة الدولية للهجرة 

ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي.  
 

في األسابيع األخيرة. هناك  قتال ، بعد ورود تقارير عن نشوبفريق شرق طرابلس إلى الخمس وزليتنال مايو/أيار، سافر 31في 
حاجة إلى مساعدات إنسانية. ب شخص 49,000حوالى وهناك سرة داخليًا، أ 7,000نزوح ن عوتمكنت البعثة من تأكيد تقارير 

 في تقديم اً  دورتلعبمساعدة هؤالء النازحين، ولكن وكاالت المعونة التابعة لألمم المتحدة قد بنها ملتزمة أقالت الحكومة الليبية 
 ليبيا. في مختلف أنحاءالمساعدات 

 
 1 مايو/أيار ووصلت صباح 31أبحرت البعثة األولى المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة إلى مصراتة من بنغازي في 

في المدينة إلجراء تقييمات، وسيعد تقريرًا عن االحتياجات التي تم تقييمها يونيو/حزيران  2و 1 يونيو/حزيران. قضى الفريق يومي
 شخص، من 25,000كانت تحمل أيضًا أغذية تكفي لنحو استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة التي سفينة ال . إلى بنغازيتهعودفور 
 ة متريانطنأ 10 من الزيوت النباتية، واً  مترياً  طن30و طنًا متريًا من البقول، 60 ألف طن متري من دقيق القمح، و 320بينها 

 الذي سيركز على توفير الغذاء للفئات ،من البسكويت عالي الطاقة. ويجري توزيع المواد الغذائية عن طريق الهالل األحمر الليبي
 خاصة النساء واألطفال.  ،الضعيفة
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الجهات تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والممنهج من خالل الشراكة مع ستقوم ببعثة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) 
 الوطنية والدولية. ةعلاالف

 منسقال عاماً من العمل اإلنساني بعشرينحتفل ن

 

 

 للوصول إلىالجهود مستمرة ال تزال فهم االحتياجات في جبال نفوسة ال يزال يشكل تحديًا بسبب الوضع األمني في المنطقة. 
من أجل إجراء تقييمات.   منطقة جبل نفوسة

 
 المهاجرين اءثنإل األمم المتحدة صاو ت، في حينأوروباإلى  رعايا البلدان الثالثة تغادر األراضي الليبية التي تنقلقوارب ال تزال ال

بعد تعطل قاربهم أثناء  مهاجر في عداد المفقودين في البحر المتوسط 200أكثر من لقد أصبح ن مغادرة ليبيا على هذا النحو. ع
 آخرين في عداد 270 شخصًا، ولكن ال يزال حوالي 570محاولة الوصول إلى أوروبا. أنقذ خفر السواحل والجيش التونسي 

  مهاجرًا إلى إيطاليا ومالطا منذ بداية األزمة. 15,964المفقودين. وقد وصل نحو 
 

ثالثة الول الد من رعايا 277,680 مه بين شخص، من633,431، وهو  ولم يعودوالم يتغير عدد األشخاص الذين غادروا ليبيا
ير و د رأس جتونس في ٪ من المواطنين الليبيين الذين يعبرون حدود 61 من مواطني الدول المجاورة. عاد حوالي 250,200و

 يمونقي ليبي في تونس ومصر، و100,000ليبيا. هناك أكثر من إلى سلوم، الفي مصر  ٪ من الليبيين الذين يعبرون حدود 87
في الغالب مع األهل واألصدقاء.  

 
القوات الحكومية في إلى استنتاج أن توصلت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، التي أوفدها مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 

ن الحقائق التي من شأنها أن تصل إلى حد عددًا عجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وتلقت اللجنة تقارير أقل  قد ارتكبت ليبيا
فعال التي من شأنها أن تشكل جرائم حرب.  األد رصارتكاب جرائم دولية من قبل قوى المعارضة، إال أنها لم ت

 
. لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو  يونيو/حزيران1في بنغازي مساء يوم تيبستي انفجرت قنبلة في موقف للسيارات في فندق 

هذا ن وعدد من الصحافيين في وموظفو األمم المتحدة والدبلوماسييقيم . فقطلسيارات على إتالف االضرر إصابات واقتصر 
الفندق. 

 

III  .االحتياجات اإلنسانية واإلستجابة 
 

 المأوى في حاالت الطوارئ / المواد غير الغذائية   
 

 ليبيا: 
 وترهونةوليد وبني سرت مدن  نازح من مصراتة في 49,000حاليًا في طرابلس الموجود حدد فريق التقييم المشترك بين الوكاالت 

 في حاجة إلى المساعدة ة، عائل7,000ي الحو من ونتألفالذين ين، و. هؤالء النازح وجفرانطوارقةالخمس وو والجفرةطرابلس و
. مستوى المساعدة مأوى مساعدات إنسانية ولقوات نهم قدأ نازحة في الخمس وزليتن قالوا ت فريق التقييم مع عائاللتقىاإلنسانية. وا

  .المواد غير الغذائيةبعض مساعدات غذائية مستهدفة وإلى ال تزال هناك حاجة ولكن  يكاف
 

 جبال نفوسة بمنطقة بلدات في عدةوالكهرباء النقال تغطية شبكات الهاتف تمت استعادة ال يزال القتال مستمرًا في جبال نفوسة. 
القتال قد خفت حدته نوعًا ما إلى أن . وتشير التقارير اإلعالمية  تلك الخدماتدونمن عدة أيام قضاء  بعد ، يونيو/حزيران1يوم 

 . شكشوكفي مدينتي قصر الحاج و
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 منسقال عاماً من العمل اإلنساني بعشرينحتفل ن

 

 

 
 تونس: 

 في المائة من المواطنين 61الحدودي. عاد في المتوسط جدير أس من معبر ر إلى تونس ون الحدودعبرذين يزاد عدد الليبيين ال
الليبيين الذين عبروا الحدود إلى ليبيا. عدد سكان المخيمات من مواطني الدول الثالثة مستمر في االنخفاض، ألن  أعداد مواطني 

 ال تزال أعدادذهيبة، بمنطقة جنوب ال. وفي  إلى الوطن مستمرةدةاأنشطة اإلعو ،ًا ال تزال منخفضةالدول الثالثة الذين وصلوا حديث
 شخص في 1,400ما يزيد قليًال عن يوجد يومياً . شخص  600 إلى 500 بمتوسط يبلغ عادية، الذين يعبرون الحدودالليبيين 

.  به شخص يقيمون400 أن تطاوين، وُيقال في اً  ثالثاً  الحكومة القطرية مخيمفتحتذهيبة ورمادة، في حين الكائنة في مخيمات ال
  ليبي في المجتمعات المضيفة في جنوب تونس.63,000ما ال يقل عن يعيش 

 
 مصر:

السامية لشؤون الالجئين لمفوضية ًا تعتبرهم ا شخص788 ، من بينهمسلوم بمصرال شخصًا في 863 مايو/أيار، كان هناك 29ي ف
من و ،إلى مصر على حالهون الحدود عبرين الذيعدد الليبيين ال يزال نهم. اوطأالعودة إلى يستطيعون قد ال جديرين باالهتمام، و

 في المائة مرة أخرى إلى ليبيا. 87، يعود أولئك الذين يعبرونبين 
 

  :تشاد
 من تونس ومصر. وسافر جواً  عادوا 25,000أكثر من من بينهم تشادي من ليبيا منذ بدء األزمة، مواطن  64,000عاد أكثر من 

وأيضًا كااليت، نجامينا وهي ط الدخول الرئيسية اعن طريق البر إلى الحدود الشمالية الشرقية والشمالية الغربية. وكانت نقالباقون 
.  طقةفي كل من الحتياجاتهم بيستجتوفايا. الجهات الفاعلة اإلنسانية زواركي من خالل 

 
 سبها والكفرة ، بين تقطعت بهم السبل في جنوب شرق ليبياتشادي قدل  عام40,000 و30,000 ما بينوتشير التقارير إلى أن 

األمم تخطط  عبر الحدود في شمال تشاد. ،حيث ينتظرون اإلجالء في ظروف صعبة. هناك حاجة إلى المساعدات اإلنسانية هناك
 في األيام المقبلة.  موردي وزواركي بعثة تقييم إلى إلى إرسال المتحدة والمجتمع اإلنساني 

 
 التعليم 

أفادت .  تلك الزيارة وقد نظمت السلطات الليبيةت مدرسة،زار حاليًا في طرابلسوالموجودة ألمم المتحدة التقييم التابعة لبعثة 
المتحانات. يتم دمج الطالب من العائالت النازحة في اآلن في مرحلة ا والطالب ، في المائة80 ة الحضور بلغتالمدرسة أن نسب

  بعض الطالب االمتحانات النهائية في المدرسة التي تمت زيارتها. ذكرلم يحضر. وةضيفمالمناطق الب الموجودةالمدارس 
نتائج تقييم التعليم في طرابلس المزيد من ل ارسيتم إ الحالة الراهنة. وسوف إزاءالقلق ب يشعرونبعض األطفال المعلمون أن 

في األيام المقبلة.  المناطق المحيطة بها و
 

 مجلس التعليم تسيطر عليها المعارضة، تم تحديد بناء قدرات المعلمين كأولوية ملحة. عالوة على ذلك، أشارالتي مناطق الفي 
كما سيتبع . ة فتح جميع المدارس لألنشطة / الترفيهية النفسيإلى قرب صدور إعالن عنلمجلس الوطني االنتقالي الليبي التابع ل

الكامل الستكمال العام الدراسي في وقت قريب.  المدارس بافتتاح عن  االعالن الرسمي ذلك
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 منسقال عاماً من العمل اإلنساني بعشرينحتفل ن

 

 

السكن قامة النازحين في وفير أمكان إلنهم يبحثون عن حلول مثل تإ. مدرسة 43 في نازحةال تعائالقيم الوفقًا لمجلس التعليم، ت
خالل ساعات الصباح لألنشطة اآلن خاصة مفتوحة ال لمدارسا  عامة وعدد قليل منةمدرس 50هناك الجامعة. المخصص لطالب 

 .اً تقييم المدارس في بنغازي مستمرال يزال الترفيهية فقط، بدعم من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية. 
 

 التصاالت في حاالت الطوارئا 
إجراء تقييم تكنولوجيا المعلومات عن طريق البعثة في طرابلس، بدعم االتصاالت في حاالت الطوارئ قامت مجموعة عمل 

توفير تواصل مجموعة العمل واالتصاالت لتحديد الثغرات واالحتياجات في مجال االتصاالت األمنية وربط البيانات في طرابلس. 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما يتم تقديم خدمات األمن واالتصاالت السلكية والالسلكية والبيانات للمجتمع اإلنساني. خدمات 

 التردد إعادة اإلرسال ذات أجهزةخدمات إضافية مثل لتقديم األساسية في مواقع على الحدود مع مصر وتونس، ويجري التخطيط 
  شوشة في تونس.مخيم في وجرجيس في المحطات الطرفية خدمة بيانات العالي جدًا و

 
 المشتركة بين الوكاالت تعمل بشكل أجهزة إعادة اإلرسال، و العالي والعالي جداً الترددالمحطات القاعدية ذات خدمات االنترنت و

 بما في ،الشركاء في المجال اإلنساني أن قضايا االتصاالت السلكية والالسلكية ذكر األمم المتحدة في بنغازي.مركز كامل في 
 ال تزال تؤثر على التنسيق. ، التي هاتف واضحة في بنغازيدمةذلك صعوبة الحصول على خ

 

 ئي لغذا ااألمن 
د استنزاف المخزون الغذائي في المنطقة الواقعة الصراع، زا مدة تلا طه كلما بالقلق ألنونشعريشركاء مجموعة العمل ال يزال 

بالقلق إزاء عدة أسابيع فقط. كما تشعر مجموعة العمل ل ، المخزون يكفيفي بعض المناطق تحت سيطرة الحكومة. ويعتقد أنه
 المواد الغذائية. وينتمي  علىومواطني الدول الثالثةنازحين داخليًا صول الحو ، على الغذاء في مناطق القتالالسكان صول ح

لوصول إلى نظام التوزيع العام.  فرصة لالعديد من مواطني الدول الثالثة إلى الجزء من السكان األقل دخًال وليس لديه 
 

تسليم المواد الغذائية التي قدمها برنامج األغذية العالمي إلى بسفينة استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة قامت  مايو/أيار، 31في 
 10 من الزيوت النباتية و اص مترياً  طن30و طنًا متريًا من البقول 60 من دقيق القمح و اً  مترياً  طن320 بما في ذلك ،مصراتة

 في توزيع األغذية في المناطق التي يستطيعون مجموعة العملشركاء يساعد ). HEBs من البسكويت عالي الطاقة (نطناأ
 ألف طن متري من المواد الغذائية 149األغذية العالمي  برنامج خزن الموردون الذين تعاقد معهم. في اليوم نفسه،  إليهاالوصول
جبل نفوسة.  نالوت بمنطقة  بلدة فيلبرنامج األغذية العالمي التابعة 

 
 ليبيا، وهو ما يكفي إلطعام أكثر من في من المواد الغذائية اً  مترياً  طن19,396بتعبئة   األغذية العالمي برنامجقامحتى اآلن، 
 شخص.  417,000

 
 المواد جديد مخزون والسكر منخفضة. لم يتم تزيوتغذائي كاف في الوقت الراهن، على الرغم من أن مخزونات الالمخزون ال

 الشهر المقبل. أن تنمية القدرات محدودة وتكفي فقط حتىفي الوقت الراهن المواد الغذائية المخزنة وقد تكون المستوردة، الغذائية 
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 منسقال عاماً من العمل اإلنساني بعشرينحتفل ن

 

 

ألشهر ا  تنفيذها فيني للحكومة بشأن قضايا األمن الغذائي وتعزيز نظام التوزيع العام هي من بين األنشطة المقررفلتوفير الدعم ال
المقبلة.  

 
 طوابير طويلة عند محطات ، كما وردت تقارير عنأسعار السوق السوداء تزداد بشكل ملحوظوفي طرابلس ًا البنزين شحيحال يزال 

الوقود. الحصول على النقد أو االئتمان لشراء السلع محدودة.  
 

في مخيمات في جنوب تونس. يتعاون برنامج األغذية العالمي أيضًا مع الهالل األحمر  ساخنة مستمراً الوجبات الال يزال توفير 
مدنين وتطاوين. محافظتي  المقيمين في المجتمعات المضيفة في ينالتونسي لتوفير الخبز الطازج لالجئين الليبي

 

  الصحة 
 في المائة مقارنة مع عدد المرضى في ذروة 90 قد انخفض بنسبة ضحايا الحرب في مستشفيات مصراتة أفادت التقارير أن عدد

 بعد الجراحة، فترة ماالعناية المركزة وممرضات  نقص في ظل الجراحية في مصراتة أكثر تحديدًا، االحتياجاتأصبحت لقد القتال. 
الوجه والفكين. لم تعد لجنة جراحة  وتجميليةالالجراحة جراحة األعصاب واألوعية الدموية، وفي مجاالت والحاجة إلى الخبرة 

 ،العام في مصراتة مستقروضع الجراحي  أو اللوازم الجراحية. الة العامةجراحأخصائيي المصراتة الطبية تطلب على وجه السرعة 
 على حالها.  استمرت األمور إذا ، يوماً 45تكون كافية لمدة س. وتفيد التقارير أن اللوازم الجراحية استمرارية خطورتهعلى الرغم من 

 
عد لم ي. ةمجاالت الصحياليؤثر على العمليات الجراحية وغيرها من ، مما منذ بداية األزمة كان هناك نقص في عدد الممرضات

الهيئة تواصل . ينلعديد من الموظفين الليبيعودة ا، على الرغم من هعملإلى  ؤعايا الدول الثالثة صحي تقريبًا منأي موظف 
 مصراتة، وتقييم في)، JHAS(ة األردنية جمعية يالصحاإلغاثة ة عيمجها، تكيالطبية الدولية توفير الممرضات من خالل شر

ية.  لاحاالحتياجات ال
 

ب مخزونات اللقاحات وأدوية ون نضعأفادت بعثة التقييم المشتركة بين الوكاالت في طرابلس أن الحكومة الليبية قد أبلغت 
لى إصول ولضعف اليبيا والمنطقة. في عواقب طويلة األجل التطعيمات ستكون له وقف  أن المزمنة، وفقًا للحكومة ليبيا.األمراض 

هذه اللقاحات.  عدم تجديد مخزون  لذكورةالنقد واالئتمان من بين أسباب الم
 

 الثغرات والمعوفات:
في مصراتة، بما في ذلك األشخاص الذين  مزمنةالذين يعانون من أمراض لمرضى الخاصة باهناك حاجة إلى اللوازم الطبية 

واألمراض النفسية. والقلب السكري والكلى والسرطان أمراض يعانون من 
 

اللوجستية  الخدمات  
 الميناء منذ بداية األزمة. وخالل فقط في ولكن رست سفينتان يعمل،ذكرت بعثة التقييم المشتركة بين الوكاالت أن ميناء الخمس 

.  مدادات طن متري من اال6,000فرغ سفينة واحدة تحتوي على يميناء ال كان ،الزيارة
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 البضائع في المنطقة الحرة جميع مايو/أيار. تم ت31قدم برنامج األغذية العالمي الشحنات اإلنسانية إلى جبال نفوسة من تونس يوم 
الهالل األحمر التونسي والهالل األحمر الليبي متاح يوجد مستودع خاص ب حيث ،تبادل في مدنينخط الإلى ثم نقلها في جرجيس، 

 على سعة التخزين في هذه بناءلخدمات اللوجستية لكمراكز الزنتان جادو وولمجتمع اإلنساني. ويجري استخدام نالوت ستخدام اال
ثالثة المراكز اللى إالنقل  بعمليات الهالل األحمر التونسي والهالل األحمر الليبيقوم بي. ويياألحمر اللهالل  الهاتاحتي أالمواقع ال

 بالتنسيق مع قادة المجتمعات المحلية،الحقًا إلى القرى والمجتمعات ، ثم يسهل الهالل األحمر الليبي إرسال االمدادات في ليبيا
ها مجموعة العمل.  وزعريطة للمنطقة، وستحاليًا رسم خالمحلية. يجري 

 
 كيلومترًا 25، على بعد قنفودةفي  متر مربع 20,000يستمر تقديم خدمة تخزين مجانية للمنظمات اإلنسانية في مستودع مساحته 

 تونس يئانيمالداخلة إلى لإلمدادات اإلنسانية تجمع كمنطقة تعمل المنطقة الحرة في جرجيس في تونس، ومن مدينة بنغازي. 
قوم الهالل األحمر التوننسي من خالل الشراكة مع الهالل األحمر الليبي بتوفير  حيث ي،السلع إلى مدنينثم يتم نقل  ،وصفاقس

غرب ليبيا. السلع المقرر إرسالها إلى  مرافق لتخزين 
 

إلى بيانات الشحن يجري اآلن تقديم حالة جيدة. بتم االنتهاء من تقييم حديث ألجدابيا، في شرق ليبيا. وذكرت تقارير أن الطريق 
في مرحلة من طبرق الواردة مراقبة تدفق البضائع التجارية إلى ليبيا. ال تزال البيانات في  لمساعدة مجموعة العمل اً بنغازي يومي

سيتم مطلع األسبوع المقبل. في بنغازي ومصراتة إلى ن مالطا ستبحر مبرنامج األغذية العالمي سفينة أخرى  تجميع. استأجرال
 من السلع المشتركة بين الوكاالت اً  مكعباً  متر3,272مساحة على هذه السفينة مجانًا للمنظمات اإلنسانية األخرى. تم نقل توفير 

حتى اآلن.   من خالل هذه الخدمة
 

 55 من اً كبار UNHAS (364، نقلت خدمة النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدة (مايو/أيار 29 إلى 1خالل الفترة من 
. بنغازيجربة وبين مالطا والقاهرة و رحلة 12على متن السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية وألمم المتحدة ل ة تابعةوكال

 توجد تفاصيل أخرى حول الحصول على هذه الخدمات، باإلضافة إلى جدول الرحالت المنقح، متاحة للتحميل على الموقع التالي:
Uhttp://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-formsU 

 
 على أساس استرداد التكاليف للمجتمع ةضوعرمخدمات النقل البري النطاق  ةاللوجستيعمل الخدمات وقد وسعت مجموعة 

 عملية نقل أول تم إجراء لتشمل النقل داخل ليبيا من بنغازي وطبرق. و،اإلنساني من االسكندرية / القاهرة إلى بنغازي / طبرق
لمنظمة الصحة العالمية إلى التابعة رسال األدوية والمستلزمات الجراحية ، وذلك الخدمة هذا األسبوعال في إطار هذهسلسلة التبريد ل

بنغازي. 
 

  الحماية 
اإلجراءات المتعلقة باأللغام يواصل فريق وبدأت في مصراتة. وأجدابيا  في بنغازي ةستمرم تهامخاطر األلغام وٕازالبعية والتأنشطة 

 تقديم الدعم إلزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة.  ؤهشركاو
 

 جرائم حرب ت ارتكبةليبيالحكومة الاألمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا أن قوات التي أمرتها لجنة قالت ال
 المظاهرات المناهضة للحكومة. وقد توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن التي شنتها ضدحملة الوجرائم ضد اإلنسانية خالل 

http://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-forms�
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من شأنها أن أقل عددًا عن حقائق قد ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. وتلقت اللجنة تقارير  القوات الحكومية في ليبيا
أفعال من شأنها أن تشكل جرائم حرب. ويمكن أية تصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية من قبل قوى المعارضة، إال أنها لم تجد 

: على الموقع التالياالطالع على التقرير الكامل 
Uhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdfU 

 
 ات والمعوقات:ثغرال
حتاج إلى مزيد من التعزيز. ي، ومجموعة العملمصدر قلق ليعتبر  هاتقديم تقارير عنوزال فهم احتياجات الحماية يال 
 

 الصحية  والنظافةالمياه والصرف الصحي 
لمياه والصرف الصحي الموجودة في ليبيا عرضة لالضطرابات الحالية، واالعتماد الكبير على شبكة المياه تعتبر البنية التحتية ل

لمياه والصرف على اطلب نزوح إلى زيادة ال اللقد أدى. مواطن الضعفيضيف إلى في األمور الخاصة بالصيانة تدار مركزيا التي 
في بعض األطفال حفاضات وبما في ذلك الصابون األساسية، النظافة مستلزمات نقص في تشير التقارير إلى وجود الصحي. و

 القمامة في أحياء بنغازي.  بسبب تراكميد ازتمتمثل مصدر قلق النفايات الصلبة كما أصبحت المناطق من البالد. 
 

اضطرت وحدات معالجة المياه وشبكات ضخ المياه في بعض األماكن للحد من إمدادات المياه يوميًا بسبب نقص الوقود والمواد 
موجات جديدة من االعتبارات الخاصة بتوقع الموظفين، وانعدام الصيانة. التهديدات األمنية المستمرة، ووغياب الكيميائية األساسية، 

المياه والصرف الصحي.  في قطاع نقاط ضعف النظام تتطلب استجابة عاجلة، فضًال عن التخطيط للطوارئ النزوح و
 

هناك حاجة ملحة لجمع النفايات الصلبة وٕادارتها في مدينة بنغازي. النظام الحالي يتطلب مزيدًا من التمويل والموارد البشرية. تقدم 
عمل ق ي فرتكوين. سيتم مالاليمكن اقتراح أسلوب العمل مقابل .  في هذا المجال الدعمفيلق الرحمةاإلغاثة اإلسالمية ومنظمة 

 النفايات الصلبة ضمن مجموعة عمل المياه والصرف الصحي.إلدارة 
 

 IV   التنسيق.    

 االستجابة شاملة حولمعلومات لحصول على جميع التحديثات بشأن تنسيق مجموعات العمل العنقودية وجداول االجتماعات ول
U/http://libya.humanitarianresponse.info  الموقع التالي:، يرجى زيارةاإلنسانية لألزمة الليبية U.  

 
 ال يزال التنسيق مستمرًا مع الجهات اإلنسانية الفاعلة في جرجيس والقاهرة وبنغازي.

 V التمويل.   

 407لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ المنقح النداء العاجل 
 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 185 تلقىمليون دوالر 

ة حاطلضمان تنسيق الموارد، يرجى إو  مليون دوالر أخرى.3.6
Ufts@un.orgخدمة التتبع المالي ( U( خدمة التتبع المالي تحديثات يومية لتمويل عد تُ .جميع قرارات التمويل والتبرعات العينيةعلمًا ب 

االستجابة اإلنسانية األخرى لألزمة الليبية.  أوجه هذا النداء و
 

  مليون407
 (دوالر أمريكي) مطلوب

46% 
 نسبة التمويل

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf�
mailto:fts@un.org�
mailto:fts@un.org�
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قائمة اإلتصال .      VI 
 

أوتشا ليبيا 
 مكدونا مايك: ليبيا أوتشا فريق رئيس
 1511441923(0) 20+: تلفون Umcdonaghm@un.org،U :االلكتروني البريد

 
 دوبليسي جيسيكا التقارير: إعداد مسؤولة

Uduplessisj@un.org :االلكتروني البريد U، 885 445 1511(0)20+ :تلفون  
 

:  نيويورك
 اإلستجابة قطاعات تنسيق قسم األوسط، والشرق الوسطى وآسيا أوروبا عن المسؤولة: جولي بيالنجر

Ubelangerj@un.org :االلكتروني البريد U 
 

 اإلستجابة قطاعات تنسيق قسم األوسط، والشرق الوسطى وآسيا الشؤون اإلنسانية في أوروبا هايدي ُكتاب: مسؤولة
 3365 367 917 1+ :تلفون، Ukuttab@un.orgU :االلكتروني البريد

 
 االعالم ومسؤولة المتحدثة بنكر؛ ستيفاني

Ubunker@un.org :االلكتروني البريد U ،5126 367 917 1+: تلفون 
 

:  جنيف
 إنسانية شؤون مسؤول: ديلبروف تييري
Udelbreuve@un.org :االلكتروني البريد U، 1688 917 22 (0) 41+: تلفون 

 
  االعالم ومسؤولة المتحدثة: بيرز اليزابيث

Ubyrs@un.org :االلكتروني البريد U، 2653 917 22 41+ :تلفون  
 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: 
Uhttp://ochaonline.un.org U 

Uwww.reliefweb.int U 
Uwww.irinnews.org U 

 
Uochareporting@un.org إلضافة أو حذف أحد من هذه القائمة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:  U  

 Uhttp://ochaonline.un.orgU  أو زيارة الموقع التالي:
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