
 
 

 

 
  الجماهيرية العربية الليبية

  34تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 
 2011 آيار/مايو/آيار 6

 بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، وهو يغطي الفترة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – ليبيامن قبل هذا التقرير اد عدتم إ
 . مايو/آيار8. سيصدر التقرير التالي في أو نحو  مايو/آيار5 مايو/آيار إلى 3من 

.I   الرئيسية/ األولويات أهم األحداث 
وقامت بإجالء  مايو/آيار، 4 ومي ميناء مصراتة يفاستأجرتها المنظمة الدولية للهجرة التي سفينة رست ال •

  من اإلمدادات اإلنسانية. اً  مترياً  طن180 سليم وتشخصًا، 1,073
القلعة وغيرها من البلدات و يفريناإلمدادات الضرورية إلى تسليم الوصول لويعيق ستمر مالقتال في جبال نفوسة  •

 في المنطقة. 
ن نقص في األدوية والطواقم الطبية والمواد عتلقت منظمة الصحة العالمية تقارير غير مؤكدة من جبال نفوسة  •

 إلى وجود ةوزارة الصحة الليبيكما أشارت أن الوضع في منطقة غرب ليبيا يزداد سوءاً . تفيد التقارير الغذائية، و
  وغيرها من المستلزمات الضرورية في طرابلس. تطعيمنقص حاد في ال

 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 

 من اً  متريا طن180 سليمتوقامت ب مايو/آيار، 4 ومي ميناء مصراتة يفاستأجرتها المنظمة الدولية للهجرة التي سفينة رست ال
جرحى الحرب من  36و ليبي، 200أكثر من ورعايا البلدان الثالثة، من  827 (شخصاً  1,073 وٕاجالء اإلمدادات اإلنسانية

.  )موظفين جددن تم استبدالهم بالهيئة الطبية الدولية الذيثمانية من موظفي و
 

 17 إصابة وسبعة مدنيين مقتللى منطقة ميناء مصراته، مما أسفر عن عة صواريخ يقوات الحكومالقت أطل مايو/آيار، 4في 
 مايو/آيار.  5قصف مدفعي للميناء في كما وردت تقارير عن ح. وجرب
 

القلعة وغيرها من و يفريناإلمدادات الضرورية إلى تسليم وصول لالمنع ينفوسة وجبال في مستمرًا القتال ال يزال وفي الغرب، 
  . في المنطقةبلداتال
 

الوصول إلى ال يزال  نيسان. /بريلألى تونس منذ مطلع لحدود إعبور اعلى  شخص 40,000إجبار لى إأدى القتال الممتد لقد 
منظمة الصحة العالمية تلقت القلعة. يفرين وحالة السكان، ال سيما في القلق بشأن  ويساور المجتمع اإلنساني ًا،هذه المنطقة محدود

 فيأن الوضع أشارت التقارير إلى ن نقص في األدوية والطواقم الطبية والمواد الغذائية، وعتقارير غير مؤكدة من جبال نفوسة 
غرب ليبيا يزداد سوءاً .  مختلف أنحاء 

 
 وغيرها من المستلزمات الضرورية في طرابلس. وتفيد التقارير طعيمنقص حاد في التإلى وجود  ةوزارة الصحة الليبيكما أشارت 

وجود نقص في الوقود.  بأيضًا 
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ق وصول المنظمات يجدابيا ال تزال تعأنفوسة وحول  شبكات الطرق في غرب ليبيا، وجبالعلى القيود األمنية في ميناء مصراتة و
تم اإلبالغ عن نقص كما .  بشكل دوريغلق الطرق في منطقة جبال نفوسةتة يقوات الحكومال إلى أن التقارير شيراإلنسانية. وت

  يفرين.الغذاء في 
 

 على ضرورة ا قد أعلنا موافقتهماليبيفي  الصراع ي المبعوث الخاص لألمم المتحدة في ليبيا، أن كال جانب،قال عبد اإلله الخطيب
 5العملية السياسية ال تزال قائمة. وفي تواجه ي التقتل المدنيين األبرياء، ولكن التحديات من أجل وضع حد لية قتالوقف األعمال ال

الليبي االنتقالي مجلس ساعد الت أن اعلى إنشاء آلية مالية من شأنهليبيا مجموعة االتصال الدولية من أجل افقت مايو/آيار، و
 .التشغيليةتغطية تكاليفه  على المؤقت

 

III  .االحتياجات اإلنسانية واإلستجابة 
 

 السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
  ليبيا:

 عملية أثناءن قصف عنيف في ميناء مصراتة خالل األيام الخمسة الماضية، بما في ذلك عجالؤهم إتم أبلغ األشخاص الذين 
مواطني الدول الثالثة والليبيين بحاجة شخص من  300 و 150بين ال يزال ما المنظمة الدولية للهجرة. التي قامت بها الء جاإل

إلى إجالء.  
 

 ًا، موقع58قدم الهالل األحمر التركي المساعدة إلى ي. اً  عفوياً  استيطانياً  موقع69 داخليًا المساعدة في يتلقى النازحون ليبيا، يشرق
من  128,435 موقعاً . أعادت المنظمة الدولية للهجرة حتى اآلن 11اللجنة الدولية للصليب األحمر مساعدات إلى تقدم في حين 

في  إلى المساعدة ةاجبح مواطني الدول الثالثة ين منآخرشخصًا  5,281يوجد مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم األصلية. 
 األيام إلى بلدانهم األصلية خاللمواطني الدول الثالثة من  1,500في بنغازي، أعادت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من واإلجالء. 

 الليبيين.تهم من يديره الهالل األحمر الليبي، غالبيالذي في مخيم العبور شخصًا متواجدين  262حوالي زال يالثالثة الماضية. ال 
 

 تونس: 
 في مخيم اإلمارات العربية 835و ، في مخيم الحياة454 بواقع: في رأس جديرشخصًا  4,628 كان هناك  مايو/آيار،4 في

. تعنى بهم في مخيم شوشة. وقد حددت المفوضية السامية لشؤون الالجئين نصف سكان المخيم كأشخاص 3,339المتحدة، و
يحتاج الغذاء والخدمات الصحية وحماية األطفال إلى حد كبير في هذه المخيمات. ، التي تشمل  اإلنسانيةتمت تلبية االحتياجات

.  همناوطأمواطني الدول الثالثة إلى العودة إلى من  2,814حوالي 
 

 عبئًا متزايدًا على المؤسسات التونسية والمجتمعات المحلية. الجهات الفاعلة المحلية في المجتمع يفالوضع في جنوب تونس يض
في الشهر فروا إلى تونس الليبيين الذين بين ذهيبة ورمادة. من والمدني والمجتمعات المحلية تستضيف غالبية الليبيين في تطاوين 

 في مخيم ذهيبة. مخيم 989، و في مخيم رمادةمتواجدين 1,501شخص، ال يزال  40,000 نحويقدر عددهم بوالذين الماضي، 
. ويجري حاليًا ينلالجئين الليبيبالنسبة زال بمثابة مخيم المرور العابر على المدى القصير ال ياإلمارات العربية المتحدة في ذهيبة 

  في تطاوين.ستادإنشاء مخيم يديره الهالل األحمر القطري بالقرب من اال
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 مصر:
الشركاء في المجال ُيقدر . ةستمر معمليات اإلجالء اليوميةو  الحدودية،في نقطة عبور السلوم متواجدين  شخصاً 2,686 ال يزال

  مايو/آيار.10 حلول من مواطني الدول الثالثة ب100ه لن يبقى سوى اإلنساني أن
 

  ئيلغذا ااألمن 
 اً  مترياً  طن927 طن متري من السلع الغذائية المختلطة في ليبيا. وقد تم توزيع نحو 4,300حتى اآلن  قدم برنامج األغذية العالمي

ومواطني الدول الثالثة يشمل المستفيدون النازحين داخليًا  موقعاً . 16 مستفيد في 242,000أكثر من على من األغذية في الشرق 
.  المجموعات األخرى المعرضة للمخاطر. وال يزال التوزيع مستمراً 

 
، ثم قام  شخص لمدة شهر16,000كفي إلطعام إلى ليبيا ت من المواد الغذائية اً  مترياً  طن250 بتوصيل برنامج األغذية العالمي قام
وبمساعدة الهالل من مصراتة. ، أغلبهم  نازح4,500لى عطرابلس المناطق المحيطة بفي من المواد الغذائية  اً  مترياً  طن46توزيع ب

ها  معظمتوزيعتم ومنطقة جبل نفوسة،  من المواد الغذائية في ًا مترياً  طن125تسليم األحمر الليبي، قام برنامج األغذية العالمي ب
  شخص يعيشون في مالجئ أو مع أقاربهم. 13,600لى ع
 

م أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ يقدتم  في تونس. واً  مستفيد54,687ما مجموعه في الوصول إلى  برنامج األغذية العالمي نجح
قطع التمر  وهياألمن الغذائي  وجبات الطعام المطمجموعة شركاء يوزع رمادة ومطار جربة. و شوشة ي في مخيم/آذار مارس9

 تقطعت بهم السبل عند الحدود بين مصر وليبيا. الذين ُمعنى بهممواطني الدول الثالثة واألشخاص العلى  المحسنة لتكملة الغذاء
قطع التمر ) من ًا مترياً  طن22(عبوة  2,763حوالي  جاهزة وة وجب106,792آذار، قدم برنامج األغذية العالمي مارس/منذ 

 هذه عند اً  مستفيد61,316 وّصل مساعدات إلىقد األغذية العالمي  مايو/آيار، كان برنامج 3 وبحلول. المحسنة لتكملة الغذاء
مواطني الدول الثالثة  من 2,200الى حوالي الهالل األحمر الليبي المواد الغذائية ومواد غير غذائية قدم بشكل منفصل، والحدود. 

 في بنغازي.هم روعبأثناء 
 

  الصحة 
 العرباء ع، بما فيها اتحاد األطبصراشركاء المجموعة الصحية تقديم المساعدة الطبية في المناطق المتضررة من اليواصل 

الطبية، إلى جانب الطواقم الطبية المحلية.   منظمة أطباء بال حدود ولجنة مصراتةو
 

ر جيدة. معظم المرضى الجدد الذين وصلوا ومخيم العبإلى  ينخلادشخاص الشركاء في السلوم أن الحالة الصحية العامة لألأفاد ال
الصدمات النفسية واالجتماعية.  واإلجهاد  بذات صلةيعانون من األمراض من ليبيا 

 
  ات والمعوقات:ثغرال

 دممراوح المحمولة ومضخات الوال في شاشات رصد حالة المرضىنقص هناك  و،مركزة في مصراتةالعناية ال اتوحدأسرة ل ال توجد
 طبية، بما في ذلك شاشات وحدة العناية إمدادات ة إلىحاجب األشعة السينية المحمولة وأجهزة التعقيم. مستشفى الزنتان أجهزةو

تتضمن مجموعة المطلوبة  الجراحية المواد التجويف. ةثالثياألنابيب المركزية جهاز تخدير وأنابيب القصبة الهوائية ووالمركزة 
جهاز والدم الكامل كرات عد  لتوفير آالت عظام. وهناك حاجة أيضاً وقراضة تصريف، وجبائر توماس الاألوعية الدموية، وأنابيب 

 سعاف في مستشفى الزنتان.إاألشعة السينية المحمول وسيارات 
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  الحماية 
الذخيرة استخدام جرائم خالل األزمة األخيرة في ليبيا، بما في ذلك إلى أدلة تثبت ارتكاب المحكمة الجنائية الدولية توصل تحقيق 

إطالق النار على المتظاهرين السلميين، واستخدام االغتصاب كسالح، والتعذيب والقتل واالختفاء والترحيل القسري، في الحية 
 /شباط في فبرايره مايو/آيار. وذكر التقرير أن4صدر يوم الذي  وفقًا لتقرير المدعي العام ،وتدمير المساجدالمنهجية واالعتقاالت 

 200 تجلعاقد  في بنغازي اتطبيبال ىحدإ داخلياً . وتشير التقارير إلى أن 327,000 ونزح شخص، 700ُقتل ما يصل الى 
غتصاب.  إ ةحال

 
 مايو/آيار، كجزء من جهد متواصل للحد من 3جدابيا في أ الذخائر غير المنفجرة حول للصليب األحمر إزالةبدأت اللجنة الدولية 

 كاملب يعمل فريق التي لديهاهي المنظمة الوحيدة للصليب األحمر خطر تلوث األسلحة. اللجنة الدولية  لالسكان المدنيينتعرض 
  مع اللجنة الدوليةالليبي متطوعو الهالل األحمر يعمل في ليبيا. ذخائرهذه األنواع من ال على إزالة حالياً ولديه القدرة  طاقته

 . تم إطالق حملة إعالمية لزيادة الوعي بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة.للصليب األحمر
 

المياه والصرف الصحي   
بتوظيف اليونيسيف ستقوم زيادة تغطية التقييم. بغرض ة المياه والصرف الصحي في بنغازي خطة لمصراتة مجموعشركاء ُيعد 

منظمة الصحة العالمية بتوفير المدخالت التقنية لنظام ستقوم في مصر، ومتخصص في تحلية المياه في المناطق الحضرية. 
 حمالت توعية حول تلوث المياه والمياه الراكدة.إطالق مناسبة وبطريقة اليونيسيف لضمان استهالك المياه 

 

 التصاالت في حاالت الطوارئا 
مجتمع اإلنساني في بنغازي. انات والخدمات الصوتية للتقديم الدعم لخدمات البية االتصاالت في حاالت الطوارئ مجموع تواصل

 األمن.   من أجل الحفاظ على ساعة24 تغطية توفربنغازي غرفة االتصاالت الالسلكية في 
 

اللوجستية  الخدمات  
كجزء من العملية التي يمولها الصندوق االستئماني رحلتين ) UNHASلألمم المتحدة (التابعة لخدمة الجوية اإلنسانية أكملت ا

 وبنغازي. يمكن الحصول القاهرة ومالطابين تين أسبوعيًا حلالمركزي للطوارئ والجهات المانحة الثنائية. الجدول الزمني الحالي هو ر
: من الموقع التالي عن هذه الخدمات إضافية على تفاصيل

 U/http://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-forms 
  

) مجانًا من مواد اإلغاثة الخاصة بخمس اً  مكعباً  متر753 مليون طن متري (374شحن برنامج األغذية العالمي حتى اآلن 
منظمات إلى مصراتة من موانئ أزمير واإلسكندرية ومالطة على البحر األبيض المتوسط. كما يقوم برنامج األغذية العالمي بتخزين 

مواد اإلغاثة الخاصة بعدة وكاالت، ويواصل تقديم خدمات النقل للمجتمع اإلنساني من اإلسكندرية / القاهرة إلى بنغازي / طبرق 
 على أساس استرداد التكاليف. 

 

 IV   التنسيق.    

 مايو/آيار. 18 النداء المنقح هوطالق إل المتوقع . التاريختنقيح النداء العاجل لألزمة الليبيةحاليًا ب ؤهااألمم المتحدة وشركاتقوم 

http://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-forms/�
http://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-forms/�
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لحصول على جميع التحديثات بشأن تنسيق المجموعات العنقودية وجداول لالتنسيق بين المجموعات العنقودية مستمر اآلن. 

  الموقع التالي:، يرجى زيارة االستجابة اإلنسانية لألزمة الليبيةشاملة حولمعلومات االجتماعات و
 U/http://libya.humanitarianresponse.info.U  
 

 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. 
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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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