
 
 

 

 

   الجماهيرية العربية الليبية

   25تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 
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.I   أه� ا���اث /�� ا�و����ت ا����

 في الرسو من السفن ومنع ضحايا، عدة وقوع إلى نيسان/أبريل 14 في مصراتة ميناءل العنيف القصف أدى •
  .مصراتة

 يحتاجونو مصراتة في عالقين اللجوء وطالبي الثالثة البلدان ورعايا واألطفال النساء من مئات عدة زالي ال •
  .التوطين وإعادة عاجل الءجإ إلى

 ،ليبيا شرق في ةوبلد ةنيمد 11 في ئيةالغذا المواد من طن 500 من شخص 136,000 من أكثر ستفادإ •
  .الغذائي األمن احتياجات تلبية العالمي األغذية برنامج يواصل حيث

 41 نسبة الى حاليا دوالر مليون  310 مبلغ لجمع إطالقه تم الذي الليبية لألزمة العاجل النداء تمويل يصل •
 هناك. أخرى دوالر مليون 1.4 بدفع تعهدات إلى باإلضافة دوالر، مليون 128 يعادل بما أي ،المائة في

  .اإلنسانية االستجابة قطاعات لجميع إضافية ألموال ماسة حاجة

 

 .II����� اض ��م����  ا

 ليزا ال. التوالي على السابع سبوعألل القتال ستمرارإو مصراتة في مدنيين ضحايا سقوط عن اليوم تقاريرال من المزيد ورد
 النزوح عن تقاريرال. ليبيا غرب في والمعارضة الحكومة قوات بين القتال إلستمرار نتيجة شديد خطرل معرضون المدنيون
 والمجتمع المتحدة األمم سلمت ،ذلك ومع. إضافية إنسانية مساعدة إلى الحاجة بشأن مخاوفال أيضاً تزايدت كما تزايدت الداخلي

 ةنقذملا المساعدات من طن 400 من أكثر اإلنساني
 عن الثالثة الدول رعايا من 600 حوالى تجلأو ،لحياةل

 يزال ال المعونة تقديم. مصراتة من القوارب طريق
 تونس مع الحدود طول وعلى ليبيا شرق في مستمراً
 لمحة اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب أصدر. ومصر
 :التالي الموقع على متاحة وهي مصراتة نع انسانية

http://libya.humanitarianresponse.info.  
  

 أعرب ،العربية الدول جامعة إلى وجهها كلمة في
 ،بالغال هقلق عن مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين
 والالجئين الثالثة الدول مواطني وضع إزاء خاصة
 إلى الدولي المجتمع العام األمين ودعا. ليبيا داخل

 االستجابة في اًمتحد يظل أنو ةمشاركال استمرار
 في ستمريس هأن االطلسي شمال حلف ذكر. لألزمة
 المتحدة األمم مع الوثيق بالتشاور أعماله تنسيق

  . الدولية والمنظمات األخرى اإلقليمية الفاعلة والجهات
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 عدة يزال ال. األصلية بلدانهم إلى الثالثة الدول مواطني من 99,718 من أكثر الدولي المجتمع عادأ نيسان،/أبريل 12 حتى
 الدول. بلدانهم إلى العودة على قادرين غير ألنهم ليبيا وداخل العبور ونقاط المخيمات في الثالثة الدول مواطني من آالف

 المئات صفوفهم في يضمون الذين ،الالجئين هؤالء لبعض التوطين إعادة فرص تقديم تدرس األوروبي االتحاد في األعضاء
 لشؤون السامية يةمفوضال من لكل إضافي تمويل إلى حاجة هناك. والصومال العراق مثل بلدان من واألطفال النساء من

 للهجرة الدولية المنظمة أفادت. الثالثة الدول ومواطني الالجئين إجالء عمليات تنفيذ لأج من للهجرة الدولية والمنظمة الالجئين
  . الرحيل في تهمرغب عن أعربوا قد مصراتة في الثالثة الدول واطنيم نم 10,000 نأ

  
 من كان. ليبيا شرق أنحاء جميع في شخص 136,000 على ئيةالغذا المواد من متري طن 500 العالمي الغذاء برنامج وزع
 وأوجال أجدابيا في للمخاطر ضةمعرال الفئات من وغيرهم ،داخلياً نازحينال واألشخاص الثالثة الدول مواطني المستفيدين بين

  .مرجالو ودرنة طبرقو وسلوق جالوو والبيضاء سلطانو جفارة بنغازيو
  

III  .�تا� ���� ��!��$�#�و ا"!�  ا"

 

  السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
   :ليبيا

 هؤالء من العديد أنو ،المدينة من فروا قد نسمة 120,000 عددهم البالغ أجدابيا سكان معظم أن اإلغاثة منظمات ذكرت
 اإلنسانية والمساعدات لإلغاثة الليبية اللجنة حددت وقد. آذار/مارس منذ قبل، من واحدة مرة األقل على شُردوا قد النازحين
 طبرق في أجدابيا من نازح 6,000 يلاحو الالجئين لشؤون السامية المفوضية وحددت ،بنغازي في أجدابيا من نازح 35,000

 وكاالت. أخرى مؤقتة مالجئ في أو مضيفة عائالت مع يقيمون
 الماء جراكن قدمت اإلنساني المجال في والشركاء المتحدة األمم

  . للنازحين الغذائية غير المواد من وغيرها النظافة ومستلزمات
  

 الدول ومواطني المدنيين للسكان بالنسبة الوضع ،مصراتة في
 10,000 حوالي أعرب. متزايد نحو على بالخطورة يتسم الثالثة

 المغادرة، في تهمرغب عن مصراتة في الثالثة الدول مواطني من
 وكالة أفادت نيسان،/أبريل 12 في. للهجرة الدولية لمنظمةل وفقاً

 عليه يسيطر الذي ميناءال قرب منطقة ضرب القصف أن رويترز
 يوم صباح في. إصابات قوعو عن تقارير ورود عدم من الرغم على ،الثالثة الدول مواطني من 4,000 يقيم حيث ،المتمردون

 ،المساء ذلك في. لضحاياا عن مؤكد غير عدد وسقوط الميناء منطقة حول عنيف قصف نع أنباء دتور نيسان،/أبريل 14
 من 600 حوالي جالءإو اإلنسانية اإلمدادات من طن 400 لتسليم مصراتة إلى للهجرة الدولية المنظمة استأجرتها سفينة وصلت
 عددهم البالغ مصراتة في الثالثة الدول مواطني ثلثي أن للهجرة الدولية المنظمة ذكرت. األمان بر إلى الثالثة الدول مواطني
. وتونس والعراق اغانو الدشغبنو النيجير من أخرى كبيرة مجموعات هناك أن حين في ،المصريين من شخص 6,000

 إلى يحتاجون مصراتة في اللجوء وطالبي الثالثة الدول ومواطني ،واألطفال النساء من مئات عدة يزال ال ،ذلك إلى وباإلضافة
 . المهشمة األفراد لهذه االجالء أولوية تعطى أن يجب. توطين وإعادة عاجل الءجإ
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   :تونس
 ذهيبة تينيمد في والبقاء ،جدير رأس جنوب ،ذهيبة من الحدود عبور نفوسة جبل منطقة من القادمة الليبية سراأل تواصل
 شخصاً 172 قدرها بزيادة ،ذهيبة مخيم في يقيمون ،طفالً 102 بينهم اً،ليبي اًمواطن 442 أن اليونيسيف تقارير أفادت. ورمادة

. والمياه النظافة ومستلزمات والخيام األطفال وحليب والدواء الغذاء لهم قدمت اإلنسانية المنظمات. الماضيين اليومين مدى على
  . الصحية االحتياجات تقييم الدولية الطبية الهيئة وتوصل

  
 يوم الحدود عبروا شخصاً 2,550 أصل من المائة في 86 كان. مرتفعة تزال ال تونس مع الحدود يعبرون الذين الليبيين نسبة
 . شخص 5,200 الليبية التونسية الحدود عند السبل بهم تقطعت الذين فراداال عدد بلغ. الليبيين من نيسان/أبريل 12
  

   :مصر
 ،المتوسط في. تسجيلهم نظام تقييم وإعادة مصر في سلومال من الثالثة الدول مواطني جالءإ للهجرة الدولية المنظمة واصلت

 16 بحلول شخص 1,000 من أكثر جالءإ تتوقع للهجرة الدولية المنظمة. الواحد اليوم في شخص 500 من أكثر يغادر
 هناك يزال ال ،نيسان/أبريل 14 حتى. سلومال عبور نقطة في شخص 400 عن قليالً يزيد ما سيتبقى وبالتالي نيسان،/أبريل
 حلها يجري عابرينال ألولئك المأوى بتوفير المتعلقة لكاشالم. بهم ىعنالم األشخاص ذلك في بما ،العبور نقطة في شخص 910
 الثالثة الدول مواطني فيهما ستستضيف مبنيين تجديدب إذن اآلن لديها الالجئين لشؤون ساميةال مفوضيةالو خيام، إقامة تتم. اآلن
 العائالت هذه معظم. مصر لىإ الحدود عبري الليبية األسر من متزايداً عدداً أن أيضاً المفوضية تدافأو. إجالؤهم يمكن ال الذين

  . أصدقاء أو أقارب مع تقيمو إنسانية اتلمساعد تحتاج ال مبيتلل خططت يتال
  

   :والمعوقات الثغرات
 تُجري التي المنظمات لدعم إضافية موارد إلى حاجة وهناك اإلجالء، أجل من المساعدة إلى بحاجة لثالثةا البلدان رعايا زال ما

 الحماية أنشطة لدعم عاجلة نقدية تبرعات تقديمل المانحة الجهات تناشد الالجئين لشؤون السامية المفوضية. اإلجالء عمليات
 الكافي المال تمتلك ال للهجرة الدولية المنظمة أن كما. والالجئين اللجوء وطالبي الثالثة الدول مواطنيل مقدمةال والمساعدة

 مخيم في المفوضية أجرته تقييم صوخلُ. مصراتة من شخص 6,000 ب عددهم يقدر الذين الثالثة الدول مواطني جميع جالءإل
 يسهل مراحيض إنشاءو ليالً اإلضاءة ذلك في بما ،المخيم في الخدمات بعض مستوى لرفع حاجة هناك أن إلى تونس في شوشة

  .إليها الوصول لمعاقينا على
  

   ئيلغذااألمن ا 
 التيو للهجرة الدولية المنظمة استأجرتها التي سفينةال. ليبيا غرب في سيما ال ،ليبيا في الغذاء قديمت اإلنسانية المنظمات تواصل
 من وغيره ليبيا نداء فريق بها تبرع التي الغذائية المواد من اًطن 108 ملحت ،مصراتة ميناء في نيسان/أبريل 14 ومي رست

 من طن 500 بتوزيع العالمي األغذية برنامج قام. المختلطة الغذائية السلع من اًطن 195 عن فضالً االنسانية، وعاتجممال
 48,400 من ألكثر ساخنة ةوجب 584,000 حوالي البرنامج قدم ،تونس في. شخص 136,000 على موقعاً 11 في الغذاء

 وجبات تقديم المصري، األحمر الهالل مع بالتعاون العالمي، األغذية برنامج ويواصل. جربة ومطار شوشة مخيم في شخص
 في كاريتاس/  الكاثوليكية اإلغاثة خدمات تقدم كما. السلوم في يةمصرال الحدود على الغذاء لتكملة المحسنة التمر قطعو هيةمط

 . تونة ةعلب 3,000 ذلك في بما ياً،يوم ةوجب 2,648 المتوسط
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   الصحة 
. مصراتة في يومياً المتوسط في باألسلحة متصلة ةإصاب 30و 20 بين ما وقوع إلى الصحة مجال في الشركاء تقارير تشير

 ستو سرير 120 بسعة ،العاملة الصحية المرافق أهم بمثابة أصبحتا تينخاص ينعيادت بأن تفيد العالمية الصحة منظمة وتقارير
 فرز منطقة نشئتُأ كما .المائة في 90 إلى هناك يالسرير شغالاإل نسبة تصلو. المركزة لعنايةل أسرة وسبعة تاعملي غرف

 ،المساعدات من طن 400 ب مملوءة للهجرة الدولية المنظمة استأجرتها سفينة رست. الحكمة مستشفى مدخل عند خيمة في
 الطبية والمستلزمات األدوية عن فضالً األخرى، مداداتواإل األطفال وأغذية المعبأة والمياه ئيةالغذا المواد تشمل التي

  . نيسان/أبريل 14 يوم مصراتة ميناء في ،للمستشفيات
. ليبيا شرق إلى مركزة عناية ممرضات ةالدولي ةالطبي هيئةال أرسلت ،تخصصاً أكثر ممرضات وجود إلى لدعوةل واستجابة

 ةالنفسي األنشطة تتواصل كما. والمصرية التونسية الحدود على العادية الخدمات تقديم الصحية المجموعة شركاء يواصل
  . الحدود على أيضاً الطفل حماية وأنشطة ةواالجتماعي

  
   :الثغرات والمعوقات

 مصراتة لجنة وذكرت. مصراتة مستشفى في األساسية واألدوية األطباء في كبير نقص هناك أن ةالدولي ةالطبي هيئةال أفادت
 الطبية االستجابة تعوق تزال ال والالسلكية السلكية االتصاالت انقطاعو المياهو الكهرباء نقص أن الدولية الطبية الهيئةو الطبية

 الثالثة الدول مواطني بين إلسهالا تفشي إلى مصراتة في الصحة مجال في عاملينوال اإلغاثة جماعات أشارت. مصراتة في
 يمكن المدينة في جيد بشكل المعالجة غير المياه استهالك استمرار بأن نصحواو بالمخيمات شبيهة مستوطنات في يعيشون الذين

 القلب أمراضو والتخدير الدم ضغط رتفاعإ أدوية إلى ماسة حاجة لديها مصراتة مستشفى. سهالاإل تفشي زيادة إلى يؤدي أن
 دعم على لحصولا إلى أيضاً والتغذية الصحة مجموعتي شركاء يدعو كما. والمورفين الطيف واسعة الحيوية والمضادات

 التي األم حليب لبدائل الضرورية غير التبرعاتو االستخدام من ونويحذر ،صغارال األطفالو الرضع تغذية ممارساتل مناسب
   . الوضع مراقبة المجموعة في الشركاء يواصل وسوف. ضارة تكون قد
  

   الحماية 
 الجنسي العنف ذلك في بما ،العنف إزاء العميق قلقها عن المتحدة لألمم التابعة اإلنسان لحقوق السامية المفوضية تأعرب

 الوضع بشأن خاص بشكل قلقة أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق حماية لجنة. الثالثة الدول مواطني ضد والتمييز
 إلى ويفتقرون العبور مراكز في عالقين أو مأوى دونب أصبحوا الذين أسرهم وأفراد المهاجرين العمال من آلالف اإلنساني
 أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق حماية لجنةو اإلنسان لحقوق السامية المفوضية توصي. األساسية المرافق
 إنقاذ منظمة دربت ،ذلك مع يوازبالتو. أسرهم وأفراد المهاجرين للعمال نيفوال قتصادياإل الدعم تقديمب الدولي المجتمع
 إجراء حالياً وجاري. مصر في وثمانية ،ليبيا شرق في المقيمين لاطفاأل حماية احتياجات تقييم على شخصاً 19 الطفولة
  . لاطفاأل حماية الحتياجات ةمتعمق تقييمات

  
 مستهدفة القسري والتوظيف الخطف تمارس مصراتة في الحكومية القوات أن نيسان/أبريل 11 يوم الطبية مصراتة لجنة ذكرت

 . القتال ستمرارإ ظل في بالغ قلق مصدر زالت ال مصراتة في المدنيين حماية. والشيوخ والنساء األطفال
  

   المياه والصرف الصحي 
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 ،جدير رأس في. ومصر تونس في والمخيمات العبور نقاط في الناس احتياجات تلبيو مستمرة الصحي والصرف المياه أنشطة
 المياه مرافق في الصحي الصرف خدمات مثل الصحية المرافق أنشطة تقديمو دعم التونسية الصحة ووزارة اليونيسيف تواصل

 من لتر 100,000 قدمت اليونيسيف. كبير حد إلى يةمصرال الحدود على السلوم في االحتياجات تلبية يتم. الصحي والصرف
  . الشرب مياه توفير كاريتاس تواصل بينما الصحي، الصرف غراضأل يومياً المياه

  
  :الثغرات والمعوقات

 الطفل نظافة مستلزمات من مجموعة 1,000 تشمل االحتياجات أن تبين طبرق، في الصحي والصرف المياه خدمات تقييم بعد
 وفي. الشخصية النظافة مستلزمات من وغيرها الحفاضات من جداً محدودة مخزونات بها التجارية المحالت. النازحة للعائالت

 غير اآلبار مياه يستخدمون السكان فإن وبالتالي يوماً، 45 من أكثر منذ البلدية المياه شبكة من المياه إمدادات انقطعت مصراتة،
. القتال استمرار بسبب هناك إلى الوصول منع من الرغم على المياه، تحلية محطة هو للمياه اآلخر الوحيد المصدر. المعالجة

 .المحددة الصحي والصرف المياه احتياجات على للوقوف المناطق من وغيرها مصراتة إلى الوصول إلى حاجة هناك
  

  الخدمات اللوجستية 

 أساس على طبرق/  بنغازي إلى القاهرة/  االسكندرية من اإلنساني للمجتمع النقل خدمات تقديم العالمي األغذية برنامج يواصل
 الالجئين لشؤون السامية المفوضية تقوم. للمستخدمين بنغازي في المجانية التخزين خدمات عن فضالً التكاليف، إسترداد

 مواد والتنمية الفني التعاون وكالة أرسلت. العالمي األغذية لبرنامج التابع بنغازي مخزن في اإلغاثة مواد بتخزين واليونيسيف
 . طاقتهما بكامل يعمالن وبنغازي طبرق ميناءي أن إلى التقارير وتشير. نيسان/أبريل 13 يوم القاهرة من بنغازي إلى إغاثة

  
  :الثغرات والمعوقات

ستيراد المواد األساسية والمساعدات إتسهيل  لمن أجالتجارية إلى طبرق وبنغازي  رحالت السفنهناك حاجة ملحة الستئناف 
 .محدودة للغاية الوصول إلى مناطق واسعة من ليبياالقدرة على . اإلنسانية

 

    .%�&� IV   ا�

   :التالي الموقع زيارة يرجى الليبية، لألزمة اإلنسانية االستجابة حول المعلومات من لمزيد
/http://libya.humanitarianresponse.info  

 من يومياً وتحديثها اإلنساني المجال في الشركاء يقدمها التي األخرى التشغيلية والوثائق والخرائط الوضع عن تقارير نشر يتم
  . ليبياب المختص اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب فريق قبل
  

 اللجنة. تهاتلبيو اإلنسانية االحتياجات تقييم يجري حيث ،بنغازي في دولي وجود المتحدة األمم أنشأت نيسان،/أبريل 9 منذ
 نشطون نهمإ. الليبي نتقالياإل للمجلس المقدمة المساعدة وتنسق اإلنسانية القضايا مع تتعامل اإلنسانية والمساعدات لإلغاثة الليبية

 خالل اإللكترونية البوابة على متاحة ستكون وبنغازي سلوموال القاهرة في جتماعاتلإل الزمنية الجداول. وطبرق بنغازي في
 .المقبلة ياماأل
  

   .'��(� V ا�

في  41مليون دوالر بنسبة   310تم تمويل النداء العاجل لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ وفقاً لخدمة المتابعة المالية، 
ل �� ا���آء �
�� 	���� ��� .ن دوالر أخرىوتعهدات بدفع مليإلى  مليون دوالر، باإلضافة 128أي بما يعادل  ،المائة�
 ا�
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 VI ا",+�ل(��)� .     

  

  أوتشا ليبيا

  مصر - القاهرة 

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

  
  توما جولييت: االعالم مسؤولة

   ،toumaj@un.org: االلكتروني البريد
+ 20(0) 1511 445 657 : تلفون   

 
  دوبليسي جيسيكا ،ياسين مي :التقارير إعداد فريق
  369 442 1511(0)20+ :تلفون ،yassinm@un.org: االلكتروني البريد
 885 445 1511(0)20+  :تلفون ،duplessisj@un.org: االلكتروني البريد

  
   :نيويورك

  اإلستجابة قطاعات تنسيق قسم األوسط، والشرق الوسطى وآسيا وأوروبا الكاريبي ومنطقة األمريكيتين عن المسؤول: كاردن ديفيد
  5699 963 212 1+ :تلفون ، carden@un.org: االلكتروني البريد

  
  االعالم ومسؤولة المتحدثة ؛بنكر ستيفاني

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

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

  
   االعالم ومسؤولة المتحدثة :بيرز اليزابيث/ السيدة
   2653 917 22 41+ :تلفون ،byrs@un.org :االلكتروني البريد

 
  :التالية المواقع زيارة يرجى المعلومات من لمزيد

  http://ochaonline.un.org 
  www.reliefweb.int 
 www.irinnews.org 
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