
 
 

 

 
  الجماهيرية العربية الليبية

  35تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 
 2011 آيار/مايو 9

 بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، وهو يغطي الفترة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – ليبيامن قبل هذا التقرير اد عدتم إ
 . مايو/آيار12. سيصدر التقرير التالي في أو نحو  مايو/آيار9 مايو/آيار إلى 5من 

.I   الرئيسية/ األولويات أهم األحداث 
 ليبي في المجتمعات 50,000أكثر من يعيش ألمم المتحدة،  التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئينلوفقًا  •

 المضيفة في جنوب تونس. 
 سابيع ما لم يتم وضع خطط لتجنب األزمة. أ اإلمدادات الغذائية في غضون ستة إلى ثمانية قد تنفذ •
 ثغرات األمن الغذائي واالحتياجات الطبية. يعم شعور بالقلق بشأن  ،في جبل نفوسة •
االحتياطيات النقدية وعدم الحصول على االئتمان في ليبيا على المواطنين الليبيين ورعايا الدول تضاؤل يؤثر  •

الثالثة على حد سواء. كما و يؤثر نقص الوقود على قدرة الليبيين وغيرهم على العمل والسفر ونقل البضائع في 
 جميع أنحاء البالد.

 في 46  مليون دوالر إلى نسبة 310النداء العاجل لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ وصل تمويل  •
 مليون دوالر أخرى.  5.5 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 143 أي بما يعادل ،المائة

 

 .IIاستعراض عام للوضع 

 وردت تقارير عن  مايو/آيار،7 وفقًا لمصادر عدة. في ،مصراتةمدينة نحاء منطقة الميناء في أفي شتى محتدمًا القتال ال يزال 
 في ظلت، خزاناهجوم عن تدمير ثماني الأسفر ولقد  ، القوات الحكومية من قبلميناءالخزانات الوقود بالقرب من استهداف 

لمدينة.  الوحيدة في اهذه وحدات تخزين الوقود تكون مخاوف من أن 
 

كانت تحلق فوق مصراتة، على الرغم من األحمر  تشبه الصليب األحمر والهالل اً  رموزتحملبأن طائرة هليكوبتر تفيد وردت تقارير 
 أي عنحلف ال قيادة تخطرالمنظمات أن جميع نصح بشدة ي أي منظمة إنسانية معروفة. حلف شمال األطلسي  تتبعأنها ال

عمليات جوية من خالل القنوات المالئمة.  
 

جعل إيصال المساعدات ي القتال الدائر ،الصراع. في نالوت والزنتانعالقين في منطقة الغربية جبل نفوسة زال سكان منطقة يال 
أن القتال في الزنتان إلى  مايو/آيار، أشارت تقارير إعالمية 7. في  قد غادروهانصف سكان هذه البلداتقال أن يوُ . اً العادية صعب

 برنامج األغذية العالمي أعد. تثير القلقالطبية االحتياجات من الغذائي واأل. ثغرات اً حيجر 50تسعة قتلى وسقوط أسفر عن 
 ألف طن متري من دقيق القمح لتوزيعها في الزنتان.  60والهالل األحمر الليبي معًا 

 
/ وازن معبر عدد من الليبيين الحدود إلى تونس عن طريق عبر وازن إلى ذهيبة. في حين من القتال امتد على الحدود التونسية، 

تحركات العدد اإلجمالي لمن الصعب إحصاء دخل البالد عبر طرق غير رسمية، مما يجعل ت، ُيعتقد أن نسبة أكبر يالحدود ذهيبة
داخل المجتمعات المضيفة في جنوب قد نزحوا حتى اآلن  ليبي 50,000ما ال يقل عن أن لسكان في تونس. ومن المعروف ا

تونس.  
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خطط لتجنب تم وضع  ما لم ي،سابيع في ليبياأد الغذائية في غضون ستة إلى ثمانية وا المقد تنفذوفقًا لبرنامج األغذية العالمي، 
 تنسيق وصول المساعدات الغذائية. وقد  فيأزمة إنسانية واسعة النطاق. في بنغازي، أحرز الشركاء في المجال اإلنساني تقدماً 

شرق لسلة الهذه اعتماد وتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ء، وفرت اللجنة الليبية لإلغاثة اإلنسانية قائمة محتويات سلة الغذا
البالد.  

 
ل إلى مصراتة بسبب استمرار القتال في منطقة الميناء. زيادة تكاليف التأمين وتأخير في الوصأن هناك لمجموعة اللوجستية ذكرت ا

إليصال المساعدات إلى مصراتة.  الالزمة السفن نفقات جعل من الصعب على المنظمات اإلنسانية إيجاد وتحمل توالشحن 
 

III  .االحتياجات اإلنسانية واإلستجابة 
 

 السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
  ليبيا:

تفيد الدول الثالثة.   من رعايا150 ، منهمحاجة إلى إجالء بمصراتةفي  شخص في مخيم العبور 500نحو كان  مايو/آيار، 6 في
 الميناء، في وضع بالقرب مناستقر نسبيًا في الجزء الشمالي من المدينة، إال أن القد األحمر التركي أن الوضع الهالل تقارير 

.  اً زال حرجيجنوب المدينة، ال 
 

األسر غالبيتهم من مواطني الدول الثالثة في مخيم مؤقت في بنغازي،  من 75 عائلة ليبية و213 هناك ت مايو/آيار، كان8في 
 اللجنة الليبية لإلغاثة تلنازحين في شرق ليبيا. وقد أكملاالشركاء في المجال اإلنساني تقييم وضع يواصل التشاديين. والعراقية 
مجموعة  عفوية. سكنية في مواقع 58,000 مه بين نازح، من200,000حوالي يعيش  التسجيل. اتأكثر من نصف عملي اإلنسانية

جري تُ حلول المأوى للنازحين الذين يعيشون في المرافق العامة. عدان  / المواد غير الغذائية واللجنة الليبية لإلغاثة اإلنسانية توىالمأ
دار لوافدين الجدد من الكفرة، وهي بلدة في جنوب شرق ليبيا ستقبال ابنغازي الفي استعدادات  اً حالياللجنة الليبية لإلغاثة اإلنسانية 

 قتال.  يجري فيها
 

وردت تقارير عن غرق  مايو/آيار، 9 في القوارب. بواسطة الوصول إلى أوروبا ونحاولي الدول الثالثة داخل ليبيا ومواطنما زال 
 من النساء والرجال واألطفال من أصل أفريقي قبالة ساحل طرابلس. العدد الحالي للوفيات غير واضح 600 حوالي يحملقارب 

قبالة سواحل ايطاليا بالشاطئ مواطني الدول الثالثة من  800 على متنه حامالً قارب آخر غادر ليبيا اصطدم . هالتحقق منجاري و
نقاذ.  إ مايو/آيار، مما يتطلب من خفر السواحل اإليطالية إجراء عملية 7 في
 

الليبيين ومواطني الدول الثالثة على حد المواطنين ى االحتياطيات النقدية وعدم الحصول على االئتمان في ليبيا يؤثران علتضاؤل 
 .لعمل والسفر ونقل البضائع في جميع أنحاء البالدعلى انقص الوقود أيضًا على قدرة الليبيين وغيرهم كما يؤثر سواء. 

 
 تونس: 

لى إطالق النار ، ولقد امتد إتونس ال يزال مستمراً . األمن في المعبر الحدودي ال يزال غير مؤكدإلى تدفق الليبيين من جبال نفوسة 
في مخيم باقين  شخصًا 891كان هناك  مايو/آيار، 4 في.  أبعدداخليةالسكان إلى مناطق ذهيبة، في تونس، مما تسبب في فرار 

عبروا قد  اً  ليبي44,308أن بتقارير المفوضية السامية لشؤون الالجئين تفيد قيمون في رمادة. شخصًا م 1,530، بينما كان ذهيبة
 باستخدام طرق غير أن التقديرات تشير إلى عبور أعداد أكبروازن / ذهيبة، على الرغم من عن طريق معبر  تونس الحدود إلىمن 
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المضيف،  معظم الليبيين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة في جنوب تونس على تضامن المجتمعيعتمد رسمية. 
 من ليبيا، أو مزيج من اإلثنين معاً .  وهاجلبية التي حتياطيات المالالوا
 

 جدير.   من مخيمات رأسئهمجالإل إلى المساعدة ةحاجشخصًا ب 1,729حوالى كان  مايو/آيار، 7 حتى
 

 مصر:
 نقطة السامية لشؤون الالجئين علىلمفوضية تعنى بهم اص اشخأ 609بينهم من  شخص، 1,700نحو كان  مايو/آيار، 7في 

الشركاء في المجال  بمساعدة  ساعة24 البالد خالل ونغادري الدول الثالثة وومواطن، يصل سلوم. في كثير من األحيانالعبور 
تعنى بهم  اً  شخص105مقابالت مع  الحكومة السويدية أجرتقد ل. اً نخفضمعدد العابرين يظل اإلنساني. ومن المتوقع أن 

 في السويد. عرضت الواليات المتحدة من مثل هؤالء األشخاص 150، وتعتزم إعادة توطين السامية لشؤون الالجئينلمفوضية ا
رومانيا في لمفوضية ل التابعة إلى مراكز العبور السامية لشؤون الالجئينلمفوضية تعنى بهم ا شخص 200تقديم الدعم إلجالء 

 في المائة من الذين يعبرون 75 يغادر متوسطفي المصر. ًا إلى  ليبي1,920دخل   مايو/آيار،6 فيوهولندا والبرتغال وبلجيكا. 
مطروح وغيرها من المدن مرسى عددًا غير معروف من الليبيين يعيشون في الحدود إلى مصر في اليوم نفسه، على الرغم من أن 

الليبيون أصبح  مايو/آيار، 7من إعتبارًا  الحدود بحرية، ولكن ونعبركان الليبيون يندالع الصراع، إعلى طول الحدود. قبل 
لدخول مصر.  تأشيرة خروجبالحصول على  ونلباطم
 

 الثغرات والمعوقات:
كثر األوصول يعتبر السلوم. التدفق محتمل من مواطني الدول الثالثة في مواجهة الشركاء في المجال اإلنساني الخطط ليعد 

 أولويات المنظمات اإلنسانية. منفي غرب ليبيا تقييمات االحتياجات انتظامًا و
 

  ئيلغذا ااألمن 
داخليًا والمجتمعات الضعيفة في نازحين ة األمن الغذائي العمل مع السلطات المحلية لالستجابة الحتياجات المجموعتواصل 
تقييم احتياجات السكان. كانت هناك جيوب من انعدام األمن الغذائي قبل األزمة، لضع برنامج األغذية العالمي معايير يبنغازي. 

ة مجموعشركاء المن نظام االستجابة على نحو فعال. عدد النازحين في المنطقة يخلق دينامية جديدة، ويتطلب من أجلها عمل 
المواد الغذائية.  وتسليم لمساعدة في نقل على ا وكالة التعاون الفني والتنميةزيادة االستجابة. وقد وافقت لوضع خطة 

 
، على توفير المواد  للصليب األحمرالمفوضية السامية لشؤون الالجئين، بالتنسيق مع برنامج األغذية العالمي واللجنة الدوليةوافقت 

 مايو/آيار.  9مدنين في ي تطاوين و شخص في محافظت2,500 لالغذائية وغير الغذائية 
 

 ألف طن متري من دقيق القمح لتوزيعها في الزنتان.  60 برنامج األغذية العالمي والهالل األحمر الليبي معًا أعدوقد 
 

 الثغرات والمعوقات:
 أن أن المخزونات الغذائية منخفضة جدًا وإلىوكاالت البعض تشير تقديرات لكن والمنتجات الغذائية األساسية تتوفر في الزنتان، 

وتوزع جمع ت ضوء الوضع األمني. السلطات والمجتمعات المحلية علىشحنات يومية من تونس وصول  يعتمد على هاتجديد
األغذية في جميع أنحاء المدينة. بالتبرعات 
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  الصحة 
تركيز الرعاية ينصب في وحول بنغازي.  اقم التمريضوطبية وطاللوازم مستمر في النقص إلى الصحة مجموعة تقارير أشارت 

عمل مع الشركاء لتحديد االحتياجات من ت. المنظمات الطبية  الخطورةلغةامصابين بجروح باللمعاقين وارعاية على الصحية الحالي 
 اإلمدادات. 

 
. ةالصحفي مجال العاملين في  نقص وجودبعض المناطق ذكرت المستلزمات الطبية ولتوفير في جبال نفوسة، هناك حاجة أيضًا 

رواتب ألكثر من شهر بسبب انهيار النظام أي منهم تلق يلم لكن  وعلى األقل متواجدين،طبي عامل  50 زالفي نالوت، ال ي
يضطر تقريباً . وكثيرًا ما صحي جميع العاملين في المجال التشير التقارير إلى مغادرة المصرفي الليبي. في مستشفى يفرن، 

.   الطبيةلحصول على الرعايةمن أجل االذين يحتاجون إلى عالج للسفر مسافات طويلة األشخاص 
 

لهيئة الطبية الدولية تقديم الخدمات في مستشفى ذهيبة. الجيش التونسي ، يواصل مكتب صحي تابع لذهيبة/ وازن في على الحدود 
مزيد من العالج.  لذا كانت هناك حاجة إ ،لجرحى واإلحالة إلى الهيئة الطبية الدوليةل المسؤول عن الفرز األولي وه
 

  الحماية 
نجحت العنف الجنسي في المنطقة. وقد مواجهة  مجموعة الحماية على وضع استراتيجيات لحماية األطفال وتركزفي بنغازي 

 60مشروع تجريبي إلعادة فتح بعلى مراحل، بدءًا  إعادة فتح المدارسفي الحصول على موافقة على ت اليونيسيف افاوضم
.  مدرسة

 
 األلغام األرضية للتوعية بمخاطرلمنظمة الدولية للمعوقين حملة إعالمية وااألمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام خدمة ت شند

وزيع المعلومات من خالل المساجد ومحطات اإلذاعة واللوحات، مع التركيز بشكل خاص على عن طريق توالذخائر غير المنفجرة، 
 األطفال.

 

المياه والصرف الصحي   
 تغطية التقييم.  بغرض تحسينمصراتة مدينة لطوارئ ة المياه والصرف الصحي في بنغازي خطة مجموعشركاء ُيعد 

 
ؤثر على قدرة ي، ولكن نقص الوقود في ليبيا سوف  واحد أو شهرين شهر المياه لمدةاد تحليةومخزون ميكفي في بعض المناطق، 
 محطات تحلية المياه.

 

 التصاالت في حاالت الطوارئا 
 برنامج األغذية عين. وقد بذلك ياألمنإذا سمح الوضع سيتم توسيع نطاق مرافق االتصاالت في حاالت الطوارئ في بنغازي، 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تونس. ًا في ليبيا وخبيرفي العالمي منسقًا 
 

اللوجستية  الخدمات  
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يواصل برنامج األغذية العالمي تقديم خدمات النقل للمجتمع اإلنساني من اإلسكندرية / القاهرة إلى بنغازي / طبرق على أساس 
تابعة لألمم المتحدة   وكالة20 مايو/آيار ركابًا من 1منذ لألمم المتحدة التابعة لخدمة الجوية اإلنسانية  نقلت ااسترداد التكاليف.

  وبنغازي. القاهرة ومالطاوالسلك الديبلوماسي والمنظمات غير الحكومية بين 
 

 IV   التنسيق.    

وجودها في نطاق األمم المتحدة توسع   مايو/آيار.18 ه في إطالقالمتوقع  ومنتنقيح النداء العاجل لألزمة الليبيةيجري حاليًا 
لجهود اإلنسانية. معلومات مدينة الخاصة باخريطة طرق الوصول رسم  لاً مشروعوكالة التعاون الفني والتنمية بنغازي. وقد بدأت 

المجتمع اإلنساني.  تقاسمها مع بنغازي كاملة ومتوفرة ل
 

 مايو/آيار 8ي فجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والمنتدى اإلنساني في تنظيم االجتماع اإلنساني الثاني شاركت 
لمناقشة الوضع اإلنساني في ليبيا. وحضر االجتماع المنظمات غير الحكومية اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت 

ق العمل يتم تشكيل فروالهالل األحمر والجهات المانحة والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى. جمعيات الصليب واألمم المتحدة و
 .ة ومجموعة مخصصة لتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني الليبي،وسائل اإلعالم والمعلوماتوة مناصرالفريق الطبي، و

 
 االستجابة اإلنسانية شاملة حولمعلومات لحصول على جميع التحديثات بشأن تنسيق المجموعات العنقودية وجداول االجتماعات ول

  U/http://libya.humanitarianresponse.info.U  الموقع التالي:، يرجى زيارةلألزمة الليبية
 

 V التمويل.   

 46  مليون دوالر إلى نسبة 310النداء العاجل لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ وصل تمويل وفقًا لخدمة المتابعة المالية، 
 في الشركاء جميع تشجيع يتم  مليون دوالر أخرى.5.5 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 143 أي بما يعادل ،في المائة

-FTS)في ذلك الجهات المانحة والوكاالت المستفيدة، على إبالغ خدمة المتابعة المالية الخاصة بأوتشا  بما اإلنساني، المجال

Uhttp://fts.unocha.orgU) :عن المساعدات النقدية والعينية عبر البريد اإلليكتروني Ufts@reliefweb.int U. 
 

 

قائمة اإلتصال .      VI 

http://fts.unocha.org/�
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  األزمة في ليبيا - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةعن وضعتقرير 

 
مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) هي تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ بالشراكة مع األطراف 

 http://ochaonline.un.org الوطنية والدولية. 
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أوتشا ليبيا 
 

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

 
 دوبليسي جيسيكا التقارير: إعداد مسؤولة

  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

 
 قطاعات تنسيق قسم األوسط، والشرق الوسطى وآسيا وأوروبا الكاريبي ومنطقة الشؤون اإلنسانية في األمريكيتين هايدي ُكتاب: مسؤولة

 اإلستجابة
 3365 367 917 1+ :تلفون، kuttab@un.org :االلكتروني البريد

 
 االعالم ومسؤولة المتحدثة بنكر؛ ستيفاني

 5126 367 917 1+ :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

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

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

www.reliefweb.int 
www.irinnews.org 

 
   أو زيارة الموقع التالي:ochareporting@un.org  إلضافة أو حذف أحد من هذه القائمة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:

http://ochaonline.un.org 
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