
 
 

 

 
  الجماهيرية العربية الليبية

  37تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 
 2011 مايو/آيار 17

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – ليبيا بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، وهو يغطي الفترة 
  مايو/أيار.19 مايو/أيار. سيصدر التقرير التالي في أو نحو 16 مايو/أيار إلى 12من 

.I  أهم األحداث / األولويات الرئيسية 
 عن يقل ال ما وقضى. ومالطا إيطاليا إلى ليبيا من البحرً  طريق عن شخص 14,000 حوالي اآلن حتى وصل •

 . الرحالت تلك أثناء ُفقدوا أو نحبهم شخص 1,200
 . ليبيا أنحاء مختلف في مستمرة الوقود ندرة تزال ال •
 2,375 إلى تونس، حدود على جدير، رأس من بالقرب المخيمات في الموجودين األشخاص عدد وصل •

 . األزمة بداية منذ له مستوى أدنى وهو شخصًا،
 المحلية المجتمعات داخل معظمهم ويقيم ذهيبة، حدود نقطة من تونس إلى الحدود ليبياً  51,647 نحو عبر •

 .المضيفة
 يوم جنيف في الليبية لألزمة المنقح العاجل النداء بإطالق اموس فاليري الطارئة اإلغاثة شؤون منسقة ستقوم •

.  أيار/مايو 18

 

 .IIاستعراض عام للوضع 

. ويفرن والزنتان بنالوت المحيطة المنطقة ذلك في بما نفوسة، جبال منطقة وفي بمصراتة المحيطة المناطق في دائراً  القتال يزال ال
.  نفوسة وجبال والبريقة طرابلس على جوية غارات عدة شن عن تقارير وردت. مؤكد غير المدنيين الضحايا عدد يزال ال
 

 ذهيبة معبر من تونس إلى الحدود عبروا قد ليبياً  51,647 أن المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون السامية المفوضية أفادت
.  الحدودي

 
 جرجيس مدينة قبالة أفريقيا، من معظمهم ، ليبيا غادروا الذين من الثالثة الدول رعايا من 222 إنقاذ تم أيار،/مايو 14 في

 من بالقرب شوشة معسكر إلى نقلهم اإلنساني المجال في والشركاء التونسية السلطات سهلت. بالغرق قاربهم بدأ أن بعد التونسية،
 100 بعد على أيار/مايو 13 في وأطفال، نساء بينهم من األفارقة، المهاجرين من 150 إنقاذ تم ذلك، إلى وباإلضافة. جدير رأس
 على شخص 14,000 حوالي وصل اآلن حتى أنه الالجئين لشؤون السامية المفوضية تقارير أفادت. طرابلس شمال بحري ميل
 للمفوضية، وفقاً . الرحالت تلك خالل شخص 1,200 عن يقل ال ما ُفقد أو مات وقد ، ومالطا إيطاليا إلى ليبيا من قوارب متن

 خالل الموت خطر لإلبحار صالحة غير قوارب متن على ليبيا يغادرون الذين الثالثة الدول رعايا من عشرة كل من واحد يواجه
.  الرحلة

 
 على أوروبا إلى طواعية السفر بقصد ليبيا إلى األخيرة األسابيع في ومصر تونس إلى ليبيا من فروا الذين األشخاص مئات عاد لقد

 مع تونس حدود من بالقرب شوشة مخيمات في يقيمون كانوا واريتريا واثيوبيا الصومال من الجئين هؤالء بين من وكان. قوارب متن
 عليها تنطوي التي المخاطر على الضوء لتسليط المجموعات هذه مع مناقشات الالجئين لشؤون السامية المفوضية وُتجري. ليبيا
.  الليبية الحدود عبور عند يواجهونها التي المخاطر عن فضالً  البحر، عرض في الرحلة هذه
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 ضرورة لمناقشة طرابلس في الليبية السلطات مع الخطيب اإلله عبد المتحدة لألمم الخاص المبعوث التقى أيار،/مايو 15 في
 وتثبيت كامل، بشكل اإلنسانية المساعدات بوصول السماح أجل من ،1973و 1970 الدولي األمن مجلس لقرارات الكامل التنفيذ
.  السياسية العملية وبدء النار إطالق وقف

 
.  أولوية يشكل طرابلس في المتحدة لألمم إنساني لوجود موقع تحديد إعادة على العمل يزال ال
 

 مشاكل بسبب بنغازي في الوقود ندرة تقاريرعن هناك أن كما. مستمرة ليبيا غرب في أسعاره وارتفاع الوقود ندرة عن الواردة التقارير
 السوداء السوق في الوقود أسعار أن إلى التقارير وتشير. قريب وقت في المخزون تجدد توقع من الرغم على التوريد، سلسلة في

 الحصول أجل من أيام لعدة طوابير في يقفون طرابلس العاصمة سكان أن ُيقال. الرسمي السعر ضعف خمسين إلى تصل أن يمكن
 ال. األزمة تنتهي حتى اإلنتاج تستأنف لن أنها للنفط، العربي الخليج شركة وهي ليبيا، في نفط شركة أكبر ذكرت. البنزين على
 .العام والوضع المهاجرين ورحيل النقدية السيولة ونقص األمن انعدام بسبب بالشلل مصاباً  ليبيا في االقتصادي النشاط يزال

  

III  .االحتياجات اإلنسانية واإلستجابة 
 

 السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
:  ليبيا

 في الحال كان كما. األسبوع هذا مصراتة من الثالثة الدول لرعايا سابعة إجالء عملية إلجراء للهجرة الدولية المنظمة خططت
 الغذائية غير والمواد الغذائية، المواد من طناً  150 ستوصل للهجرة الدولية المنظمة استأجرتها سفينة فإن السابقة، الست العمليات

 للهجرة الدولية المنظمة تقديرات أن من الرغم على. الحرب وجرحى الثالثة الدول رعايا بإجالء تقوم ثم ومن الطبية، واإلمدادات
 ينتظرون شخص 500 أن اإلنساني المجال في الشركاء يقول مصراتة، في الثالثة الدول رعايا من 150 نحو بقاء إلى تشير

.  مصراتة ميناء من بالقرب الليبي األحمر الهالل مخيم من االجالء
 

:  تونس
 شخص، 1,000 أقصاه عدد الستقبال أصالً  ُأنشئ والذي رمادة، في الالجئين لشؤون السامية للمفوضية التابع المخيم توسيع يجري

 زالت ما المضيفة المحلية المجتمعات. ذهيبة في 898و رمادة في شخص 700 حالياً  يوجد. شخص 10,000 استيعاب بغرض
 من الفترة خالل. نيسان/أبريل شهر منذ شخص 51,000 من بأكثر تونس جنوب في عددهم يقدر الذين الليبيين معظم تستضيف

 قوات سيطرة تحت يقع الذي ذهيبة، معبر طريق عن تونس إلى الحدود الليبيين من أقل عدد عبر أيار،/مايو 14 إلى 1 من
 أعداد أيضا زادت حين في المتوسط، في يومياً  يعبرون ليبياً  657 أن الالجئين لشؤون السامية المفوضية ذكرت. المعارضة
 السامية والمفوضية العالمي األغذية برنامج تضم مشتركة بعثة عقدت. الماضية القليلة األيام خالل ليبيا إلى العائدين األشخاص

 على اإلنسانية المساعدات توزيع لمناقشة وقابس مدنين في المحلية السلطات مع اجتماعاً  أخرى أطراف بين من الالجئين لشؤون
.  الليبيين الالجئين

 
 يزال ال. االزمة بدء منذ عدد أقل وهو شخصًا، 2,375 تونس في الُمقامة المخيمات في الثالثة الدول رعايا عدد إجمالي بلغ

 .الوطن إلى العودة انتظار في شخصاً  1,165 تضم مجموعة أكبر يشكلون السودانيون المواطنون
  

: مصر
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 بهم ُتعنى الذين األشخاص من 671 بينهم من السلوم، عبور نقطة في باقين شخصاً  934 هناك كان أيار،/مايو 15 في
 للتقارير وفقاً  مغلق، الكفرة معبر ألن السلوم عبر المرور الجدد الوافدون اختار. شخصاً  62 قدرها بزيادة اإلنسانية، المنظمات

 لقد. قريباً  السلوم إلى مصراتة من إجالؤهم تم شخص 900 نحو يصل أن المتوقع ومن. تشاديون مواطنون هؤالء معظم. الواردة
 تفويضاً  السلوم ميناء هيئة طلبت. االنتهاء على الثالثة، الدول لرعايا المأوى بمثابة ستكون التي الكبرى، الخيام إقامة عملية قاربت
.  الكبرى الخيام في اإلنسانية المنظمات بهم ُتعنى الذين األشخاص الستضافة القاهرة في الخارجية الشؤون وزارة من رسمياً 

 
  :والنيجر تشاد
 خالل من تشاد إلى وعادوا ليبيا اآلخرين الثالثة الدول رعايا من 261و تشادي مواطن 24,331 غادر الدولية، الهجرة لمنظمة وفقاً 

 الفترة خالل. ونجامينا وأبيشي فايا بين مكوكية جوي نقل خدمة تأسيس تم العودة، تيسير أجل ومن. الحدوديين وكااليت فايا معبري
.  وأبيشي العاصمة إلى الحدود من شخصاً  1,506 إجالء تم أيار،/مايو 12 إلى 9 من
 

 جنوب تقع التي ديركو، خالل من النيجر إلى الحدود األخرى الثالثة الدول ورعايا النيجر مواطني من 62,429 من أكثر عبر
 وٕاجهاد جفاف من الثالثة الدول رعايا معظم يعاني. المقبلة األيام في المزيد يصل أن المتوقع ومن. مباشرة والنيجر ليبيا بين الحدود
 للهجرة الدولية المنظمة جانب من الحدود على المساعدة يتلقون وهم كاف، ماء أو طعام دون أيام لعدة السفر بعد شديدين

. وشركائها
 

  األمن الغذائي وسبل المعيشة 
 هذه. وتونس ومصر ليبيا في الغذائية المواد من مترياً  طناً  24,152 للتوزيع أعد أو العالمي األغذية برنامج خزن اآلن، حتى 

.  أشهر ثالثة لمدة شخص 519,000 من أكثر إلطعام تكفي الكمية
 
 الغذائية السلع من مترياً  طناً  5,223 العالمي األغذية برنامج قدم وقد. وحدها لليبيا مترياً  طناً  16,811 حوالي تخصيص تم

.  موقعاً  17 في مستفيد 242,000 من أكثر على الشرق، في الغذائية المواد من مترياً  طناً  1,091 توزيع تم ليبيا، في المختلطة
 

 التوزيع نقاط وشملت ليبيا، غرب أنحاء جميع في مستفيداً  28,510 إلى الوصول من الغذائي األمن مجموعة شركاء تمكن وقد
 طرابلس وحول ،)وتيجي الزنتان من داخلياً  النازحون فيهم بمن والغنايمة، واالصابع وكيكال ومزدة غريان (نفوسة جبال منطقة

.  وزليطن وليد وبني مصراتة من داخلياً  النازحة واألسر ،)ويفرن الزنتان من والمتضررين النازحين وعائالت واألنلس، تاجوراء(
 

 مليون 1.4 من يقرب ما توزيع تم حيث ومصر، تونس في الثالثة الدول لرعايا ساخنة وجبات العالمي األغذية برنامج يقدم كما
 الساخنة الوجبات يقدمون الغذائي األمن مجموعة شركاء يزال ال. شخص 125,000 حوالي على العمليات بدء منذ ساخنة وجبة

 االحتياجات تغطية أجل من وقسائم نقدية مدخالت العالمي األغذية برنامج ويقدم. الحدود على جدير رأس في المخيمات لسكان
 .تونس جنوب في المحلية المجتمعات في يعيشون الذين الليبيين لالجئين األساسية الغذائية

 

  الصحة 
 إلى حدود بال أطباء منظمة تقارير وتشير. مصراتة في الليبية الطبية الطواقم مع يعملون موظفاً  20 لديها حدود بال أطباء منظمة

 توفير على حدود بال أطباء منظمة تعمل كما. بالمدينة الوحيد الوالدة مستشفى في يومياً  طفالً  15 حوالي والدة في ساعدوا أنهم
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 طاقتها من بأكثر تعمل مصراتة في الطبية الطواقم. الليبيين النفسيين األطباء تدريب خالل من الليبية الطبية للطواقم النفسي الدعم
.  أشهر عدة منذ

 
 المغادرة السفينة مع) متنقل (واحد ميداني ومستشفى مصراتة إلى طبياً  فريقاً  الليبية المعونة وهيئة الدولية الطبية الهيئة أرسلت
 والمناطق مصراتة في الطبية لالحتياجات االستجابة الدولية الطبية الهيئة تواصل. أيار/مايو 16 في للهجرة الدولية للمنظمة التابعة
.  ليبيا أنحاء جميع في األخرى

 
 هذا وسيدعم. الصحة مجموعة قبل من أطرافهم، ُبترت الذين وخاصة الحرب، جرحى تأهيل بإعادة مختص عمل فريق تكوين تم

 حدود بال أطباء منظمة وافقت وقد. بنغازي مستشفيات في الطبيعي العالج أخصائيي قدرات بناء وينظم العظام تقويم مركز الفريق
 بنغازي في الصحة وزارة طلبت وقد. المزمنة االحتياجات لذوي والدعم اإليدز / البشرية المناعة نقص فيروس عقاقير توفير على

.  الطبية والمستلزمات األدوية من السنوية االحتياجات من المائة في 25 لشراء العالمية الصحة منظمة من المساعدة
  

 :والمعوقات الثغرات
. الصناعية األطراف ذلك في بما األساسية، المواد إلى يحتاج العظام لتقويم بنغازي مركز

 

  الحماية 
 بحق توقيف مذكرات إصدار الدولية الجنائية المحكمة من الدولية، الجنائية للمحكمة العام المدعي أوكامبو، مورينو لويس طلب
.  السنوسي عبداهللا مخابراته ورئيس اإلسالم، سيف وٕابنه القذافي معمر الليبي الزعيم

 
 لديها للمعوقين الدولية المنظمة. ليبيا شرق في والسكان النازحين لمصلحة مستمرة األلغام بمخاطر التوعية على التدريب أنشطة
 الكتيبات أن كما. عفوية مستوطنات في يعيشون الذين للنازحين األلغام بمخاطر التوعية على التدريب لتقديم استعداد على فريق

.  للتوزيع جاهزة
 

. مصراتة سجن في الحماية أنشطة تقديم األحمر للهالل الدولية اللجنة تواصل
 

 

المياه والصرف الصحي والنظافة   
 من الصحي والصرف المياه مجال في اليومية التونسية الصحة وزارة أنشطة دعم والنظافة الصحي والصرف المياه مجموعة تواصل

 بعد الصحي والصرف المياه مرافق تركيب على المجموعة تركز مصر، وفي. جدير رأس من بالقرب المخيمات تطهير أجل
 . السلوم عبور نقطة في الكبرى الخيام إقامة من االنتهاء

 

 الطوارئ حاالت في االتصاالت 
 المجال في العاملين من المتزايد العدد مواجهة أجل من المواقع جميع في الطوارئ حاالت في االتصاالت مرافق توسيع يجري

 للمنظمات اتصال مراكز حدود بال اتصاالت منظمة أنشأت ذلك، إلى وباإلضافة. الطارئة الحالة لهذه يستجيبون الذين اإلنساني
 المتحدة األمم شركاء مع التواصل في مستمرة الطوارئ حاالت في االتصاالت مجموعة. وتونس بنغازي في الحكومية غير
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 الطوارئ حاالت في االتصاالت استجابة تنسيق أجل من األرض على الفاعلة والجهات سواء حد على الحكومية غير والمنظمات
.  أفريقيا شمال عبر

 
:  والمعوقات الثغرات

 
 التخزين عمليات تأخير في يتسبب الذي األمر كبيرًا؛ تحدياً  يشكل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا معدات استيراد يزال ال

.  المسبق
 

الخدمات اللوجستية   
 والقيود المحظورة غير البضائع بنقل تلتزم أنها طالما الليبية الموانئ دخول تسطيع التجارية السفن أن إلى والتقارير المعلومات تشير

 معلومات بجمع حالياً  تقوم اللوجستية الخدمات مجموعة. 1973 و 1970 األمن مجلس لقراري وفقاً  إليه، المرسل بالطرف الخاصة
.  الليبية المطارات إلى القادمة الجوية الرحالت وعن الليبية الموانئ تدخل التي السفن عن

 
.  الماضي األسبوع في بنغازي إلى اإلسكندرية من كروزر الند طراز سيارات أربعة تسليم تم
 

 األمم وكاالت من الركاب بنقل) UNHAS (اإلنساني الجوي النقل خدمة قامت أيار،/مايو 1 في الجوي النقل خدمات إطالق منذ
 جدول وضع تم أيار،/مايو 15 من وٕاعتباراً . وبنغازي والقاهرة مالطا بين الحكومية غير والمنظمات الدبلوماسي والسلك المتحدة

 إلى الوصول عن التفاصيل من المزيد. واألحد والخميس الثالثاء أيام الثالثة المواقع هذه بين الطيران خدمات لتقديم منقح زمني
:  التالي الموقع على متوفرة اإلنساني الجوي النقل خدمات

Uhttp://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-formsU 
 

 IV   التنسيق.    

 18 يوم جنيف في 2011 لعام اإلقليمية الليبية لألزمة المنقح العاجل النداء بإطالق الطارئة اإلغاثة شؤون منسقة ستقوم
 األمم فريق من توصية على بناءً  تونس، في جرجيس إلى بليبيا الخاص اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب فريق نقل تم وقد. آيار/مايو

.  واتصال معلومات بمسؤول القاهرة تحتفظ سوف. اإلنسانية بالشؤون المعني الُقطري المتحدة
 

 اإلنسانية االستجابة حول شاملة ومعلومات االجتماعات وجداول العنقودية المجموعات تنسيق بشأن التحديثات جميع على للحصول
  U/http://libya.humanitarianresponse.info.U :التالي الموقع زيارة يرجى الليبية، لألزمة

 

 V التمويل.   

 يتم  مايو/أيار.18ستقوم منسقة شؤون اإلغاثة الطارئة فاليري اموس بإطالق النداء العاجل المنقح لألزمة الليبية في جنيف يوم 
في ذلك الجهات المانحة والوكاالت المستفيدة، على إبالغ خدمة المتابعة المالية  بما اإلنساني، المجال في الشركاء جميع تشجيع

FTS - Uhttp://fts.unocha.org(الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  U عن المساعدات النقدية والعينية عبر البريد (
Ufts@reliefweb.intاإللكتروني:  U. 

 
 

http://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-forms�
http://fts.unocha.org/�
mailto:fts@reliefweb.int�
mailto:fts@reliefweb.int�


 تقرير عن وضع األزمة في ليبيا - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

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

Uwww.reliefweb.intU 
Uwww.irinnews.orgU 

 
 الموقع زيارة أو Uochareporting@un.orgU : إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى القائمة، هذه من أحد حذف أو إلضافة
 Uhttp://ochaonline.un.orgU  :التالي

 

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 األمريكيتين في اإلنسانية الشؤون مسؤولة: ُكتاب هايدي

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

 
 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
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