
 
 

 

 
  الجماهيرية العربية الليبية

  39تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 
 2011 أيار/مايو 24

 بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، وهو يغطي الفترة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – ليبيامن قبل هذا التقرير اد عدتم إ
 . مايو/أيار26. سيصدر التقرير التالي في أو نحو  مايو/أيار23 مايو/أيار إلى 19من 

.I   الرئيسية/ األولويات أهم األحداث 
منظمة الصحة العالمية وٕادارة شؤون والمنظمة الدولية للهجرة يضم فريق ومنسق الشؤون اإلنسانية سافر  •

لوجود ا مايو/أيار لمناقشة عودة 22 إلى 20 لألمم المتحدة إلى طرابلس في الفترة من ةالسالمة واألمن التابع
  العاصمة. إلىاإلنساني الدولي 

 عة وكيكال. لالقو هم المقيمون في المناطق المحيطة بيفرينالسكان األكثر تضررًا ُيعد جبل الغربي، الفي منطقة  •
 وفاة أربعة من سكان المخيم وجرح إلى في معسكر شوشة على الحدود التونسية الليبية ليالً  انري النندالعأسفر إ •

 . شخص واحد
 طن متري من 300سليم قامت بت شخصًا من مصراتة، و785لمنظمة الدولية للهجرة تابعة لسفينة أجلت  •

 . أخرى بما في ذلك مستشفى ميداني ولوازم طبية،البضائع
 44  مليون دوالر إلى نسبة 407لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ المنقح النداء العاجل وصل تمويل  •

 مليون دوالر أخرى.  3.6 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 179 أي بما يعادل ،في المائة

 

 .IIاستعراض عام للوضع 

التابعة المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية وٕادارة شؤون السالمة واألمن يضم سافر منسق الشؤون اإلنسانية وفريق 
وزير الشؤون الخارجية و مايو/أيار. واجتمعت البعثة مع رئيس الوزراء 22 إلى 20لى طرابلس في الفترة من إألمم المتحدة ل

لألمم تابع تمكين عودة فريق دولي  لحوساس باألت امناقشدارت الومسؤولين كبار آخرين، فضًال عن البعثات الدبلوماسية، و
 طرابلس.  إلىلشؤون اإلنسانية ومختص باالمتحدة 

 
في انخفاض نقص الوقود خطيرة، وأن المخزونات الغذائية واللوازم الطبية الناجمة عن ر اثاأل أن للفريق ةليبيالأوضحت الحكومة 

األمم المتحدة أن تتمكن  في م عن أملهواممتلكات األمم المتحدة وأعربعلى  للهجوم ممسؤولون عن أسفهالعرب أ. ومستمر
 لالحتياجات اإلنسانية، بما في ذلك توفير المواد الغذائية األساسية والمستلزمات الطبية لجميع الليبيين.  االستجابة من ؤهاوشركا

 
جرحى من  56 من رعايا الدول الثالثة و726جالء بإالمنظمة الدولية للهجرة قامت نيسان، أبريل/ السابعة منذ منتصف ا مهمتهفي

 طن متري من المساعدات اإلنسانية، بما فيها 300 مايو/أيار. كما تم تسليم أكثر من 23ن سفينة من مصراتة في تمعلى الحرب 
سيارات إسعاف واسطوانات أوكسجين.  ثالث مستشفى ميداني و

 
القصف في مصراتة اآلن ُيسمع أقل كثيرًا وبعيدًا عن وسط أصبح وفقًا لتقارير الشركاء في المجال اإلنساني ووسائل اإلعالم، 

التي تشير إلى أن الوضع في مصراتة مستمر في التحسن. دالئل المدينة. الكهرباء متاحة لنحو ثلثي المدينة. وهناك عدد من ال
زال مصدر قلق خطير.   يومع ذلك، فإن وجود الذخيرة غير المنفجرة ال

 



  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. 

2 

 

صابة إربعة قتلى وأ مايو/أيار إلى سقوط 22 في معسكر شوشة في ليالً  انري النعالندعلى الحدود التونسية مع ليبيا، أسفر إ
 من رعايا الدول الثالثة، تدهورًا بسبب تفجر العنف 3,000في المخيم، الذي يحتوي على أكثر واحد. ازداد الوضع األمني شخص 

 هاديء وتحت السيطرة. المفوضية السامية لشؤون الالجئين اآلن مايو/أيار. الوضع 23بين سكان المخيم خالل مظاهرات يوم 
دث.  تراقب األحداث عن كثب وجاري التحقيق في تلك الحوا

 
 مايو/أيار. كما تضررت البنية التحتية بما فيها شبكات مياه 23 إلى 19 خالل الفترة من استمر القتال قرب ذهيبة / وازن والزنتان

عددهم يبلغ تشير التقديرات إلى أن والذين عة وكيكال، لالقو بيفرين في المناطق المحيطة م المقيمون. السكان األكثر تأثرًا هالشرب
ر كمية غير مؤكدة يوفقوم بتفترة طويلة. مجموعات الشتات الليبية تمقطوعة منذ  طرق اإلمداد أن حيث ، شخص45,000نحو 

 في حين ال تزال هناك وفرة،ُيقال إن اإلمدادات الطبية ال تزال متكما المنطقة بانتظام. إنها تصل إلى تلك  ُيقالومدادات ن االم
 الجراحية والوقود ومياه الشرب والمواد الغذائية.لوازم حاجة ل

  

III  .االحتياجات اإلنسانية واإلستجابة 
 

 السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
 ليبيا: 

كثير من الناس من المدن والقرى نتيجة القتال تشير إلى فرار مجموعات الشتات التي تعمل في منطقة جبال نفوسة ال تزال تقارير 
 اآلالف من ت تقارير عن مغادرةالقلعة، ورديفرين وفي ومستلزمات النظافة في نالوت وجادا. من  560نحو ع يوزتم تالدائر. 

ة المحلية.  ون وفقًا للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المع،الناس. وقد ارتفعت أسعار المواد األساسية
 

 السابعة منذ منتصفبذلك رحلتها  ةستكململمنظمة الدولية للهجرة من مصراتة إلى بنغازي، تابعة لسفينة عادت  مايو/أيار، 23في 
 الجهات ون عنممثلكما كان هناك  الحرب.  من جرحى56 الدول الثالثة ومن رعايا 729 نحو ءجالقامت بإنيسان. وأبريل/

لهالل العبور التابع ل الدول الثالثة اآلن في مخيم رعاياة. ويقيم سفينعلى متن ال المنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالموالمانحة 
 األحمر الليبي. 

 
 تونس: 

ًا ال يزالوا  ليبي595كان  مايو/أيار، 21 إلى تونس عبر نقطة عبور ذهيبة. في اً ليبيمواطنًا  55,674عبر حتى اآلن، أكثر من 
 55,000أكثر من  تستضيف  في رمادة. تُقدر المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن المجتمعات المحلية793 في ذهيبة و باقين

 .شخص
 

 مصر:
 باالهتمامين جدير األشخاص المن 678، من بينهم سلومالفي نقطة عبور باقين  شخصًا 846  هناككان مايو/أيار، 22في 

.  باالهتمام ولكن لم يتم تسجيلهم بعدين  جدير شخصاً 46و، المسجلين
 

  تشاد والنيجر:
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تم إجالء معظم .  مايو/أيار، وفقًا لسجالت حكومة النيجر23حتى من ليبيا  أجنبيًا، 3,134مهاجرًا، من بينهم  82,983عاد 
)، حيث تتم مساعدة األشخاص األكثر ُعرضة للمخاطر، كاألطفال والنساء والمهاجرين 70,334المهاجرين برًا عن طريق ديركو (

  وشركائها.المنظمة الدولية للهجرةالمرضى، من قبل 
 

 ئي لغذا ااألمن 
 المجتمعات المحلية في مفهيتضالذين تس ينالجئين الليبيعلى ال الغذائية عبوات المواد توزيع األمن الغذائية مجموعشركاء يواصل 

الخيرية الحرة ة ليبيا جمعي. تبرعت عبوة 6,000المفوضية السامية لشؤون الالجئين أكثر من ت تطاوين ومدنين وجرجيس. وقد وزع
في مخيم رمادة.  الليبيين حمولة شاحنة من المواد الغذائية الجافة لالجئين ب
 
من تونس من قبل جماعات الشتات الليبي في مستودعات في نالوت المرسلة مساعدات ال يتم تخزين، نفوسةفي منطقة جبل و
لكن هناك حاجة إلى مزيد و ون إليها،الشركاء في المجال اإلنساني في توزيع المواد الغذائية في المناطق التي يصليساعد . الزنتانو

من المساعدات الغذائية. 
 
كفي إلطعام أكثر من ت ي ليبيا، وهلتوزيعها داخل من المواد الغذائية اً  مترياً  طن18,928  األغذية العالمي حتى اآلن برنامجأعدقد ل

 طعام عبوة 50,000تضم شحنة أخرى وصول في بنغازي، يتوقع الهالل األحمر التركي  و شخص لمدة ثالثة أشهر.407,000
في جنوب طبرق.  مستمر عات الضعيفة في بنغازي. توزيع المواد الغذائية وين داخليًا والمجمنازحلل
 

  الصحة 
 من جرحى الحرب من مصراتة إلى بنغازي. وكان ستة من هؤالء 56جالء بإالمنظمة الدولية للهجرة قامت  مايو/أيار، 23في 

ال تزال القدرة على المرضى في حالة حرجة. قدمت الهيئة الطبية الدولية الدعم الطبي لبعض السجناء المحتجزين في مصراتة. 
الهيئة الطبية الدولية بعض الحاالت إلى المستشفى.  لقد أحالت  وةلسجناء محدودا اء إلىاألطبوصول 

 
مراقبة وٕادارة المخزون الطبي  لمن أجالطبية  اإلمدادات إعداد قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ جميعبمنظمة الصحة العالمية ستقوم 

الحكمة والهالل في مصراتة.  مستشفيات جراحية لة معدات  تخطط الهيئة الطبية الدولية إلرسال مجموع.في مصراتة
 

أيام  10جراحية واللعمليات ا ىمرضمن  500نحو كفي لتجبال نفوسة إلى رسال مجموعات جراحية إتعتزم منظمة الصحة العالمية 
اع صر المناطق المتضررة من الفيالعديد من المنظمات غير الحكومية تقديم الرعاية الطبية الطارئة يواصل ة. زكرمن الرعاية الم

 وستنشئ مجموعة يين،منظمة أطباء بال حدود المشورة النفسية واالجتماعية لالجئين الليبتقدم في جبال نفوسة. في جنوب تونس، 
معونة الكنيسة النرويجية أيضًا اختصاصي نفسي هيئة ت أرسلقد لة لتنسيق االستجابة الصحية في مخيم رمادة. ويعمل صح

واجتماعي.  
  

 الثغرات والمعوقات:
في المرافق الصحية مستمرًا نقص في اإلمدادات الطبية ال يزال الهناك حاجة إلى مركز إلعادة تأهيل جرحى الحرب في مصراتة. 

جبال نفوسة. بمنطقة 
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  الحماية 
 150يشارك نحو مخيم شوشة. بمتكامل ت ال) في مركز العائال عاماً 18 إلى 8عمر من ألطفال (ام يمؤقتة لتعلتم تشغيل مساحة 

في عن آبائهم أطفال منفصلين أربعة  طفًال غير مصحوب و99حوالي يقيم طفًال مسجًال في أنشطة التعليم االبتدائي والثانوي. 
 رأس جدير في إلىغير مصحوبين عامًا  17 و12 تتراوح أعمارهم بين اً صرطفًال قا 50نحو مخيمات قرب رأس جدير. وقد وصل 

الدول الثالثة في ليبيا الذين حاولوا في السابق السفر إلى أوروبا عن طريق من رعايا  مالي وكانوا هم مناألسبوع الماضي. العديد من
 وجهود إعادتهم إلى ولم شمل األسرأوضاعهم القوارب. تقدم اليونيسف الدعم اللوجستي والنفسي واالجتماعي لألطفال، وتنسق 

مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين.  أوطانهم 
 

رصد  لمن أج شخصًا من ذوي االحتياجات الخاصة. تتطلع المفوضية إلى إنشاء نظام لإلحالة 40في مخيم رمادة، تم تحديد 
حاالت المعرضة للخطر.  ال
 

   والنظافةالمياه والصرف الصحي 
من أن إمدادات المياه من اآلبار الخاصة غير كافية كحل لتوفير المياه على المدى الطويل في هم قلقعن أعرب سكان الزنتان 

كما ُتعد . في خزاناتلنقل المياه الالزم وقود ال انقطاع شبكات التوزيع أو نقص هالمنطقة. نقص المياه في بعض المناطق سبب
اآلبار العامة الملوثة مصدر قلق أيضاً . السكان يستخدمون البغال والحمير لنقل المياه.  

 
ية والوقود ئايالكيمالمواد مخزونات في تقييم النظر يالوضع المائي في مصراتة. وسوف الشرب ات مياه هيئة ومجموعشركاء اليحلل 

لى أكثر عمجموعة من مستلزمات النظافة  1,050الهيئة الطبية الدولية الصرف الصحي. وقد وزعت / النظافة القضايا الخاصة بو
من مستلزمات النظافة أخرى  مجموعة 10,500ين داخليًا في ليبيا. وسيتم توزيع نازحمواقع ال موقعًا من 14 أسرة في 500من 

 موقعاً . مرافق المياه والصرف الصحي في العديد من المدارس بحاجة إلى اعادة 19 عائلة نازحة في أكثر من 4,700لى ع
تأهيل.  

 
ة مجموعشركاء اليواصل االستحمام. أماكن في تونس، تم تركيب أضواء قريبة من المراحيض و في مخيمات قرب رأس جدير

اليونيسف ووزارة  تقوم ب وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي في مخيم شوشة، المخيم األكثر اكتظاظًا بالسكان في تونس.ركيت
 بخ في مخيمات بالقرب من رأس جدير.امطالتنظيف وتطهير المراحيض وتعقيم مناطق بالصحة التونسية 

 
 التعليم 

مستمرة عن األنشطة ال تزال ل. ان األنشطة في المدارس واألماكن الصديقة لألطفم طفل 300 و250  يستفيد ما بينفي بنغازي،
مجلس التعليم يخطط جدابيا ومصراتة. أين داخليًا من نازح متطوعين من المجتمع المحلي في سبع مدارس، وتشمل األطفال الطريق

خاصة) كمشروع تجريبي.   10 عامة و50 (ةمدرس 60عادة فتح إل
 

رس.  افي مدمسجلين  طالبًا 150في مخيم شوشة يوجد 
 

.  نفوسةجبال في ومن المقرر إجراء تقييم الحتياجات األطفال التعليمية 
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 التصاالت في حاالت الطوارئا 
اإلنترنت متاحة. وقد تم عن طريق تم تركيب البنية التحتية لالتصاالت في مجمع األمم المتحدة في بنغازي وخدمات االتصال 

أربعة يقوم . الرخص معلقة على موافقة من السلطات المختصة.  العاليتركيب المحطات القاعدية ذات التردد العالي جدًا والتردد
نقل  ويةتصاالت الصوتاالتوفر لهم مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ من طبرق وبالعمل من موظفي األمم المتحدة اآلن 

الربط باألقمار الصناعية.  عن طريق البيانات 
 

 على اتصاالت بال حدود خدمات المحطات الطرفية لمجتمع المنظمات غير الحكومية في بنغازي وفي مواقع معينةتقدم منظمة 
لمنظمات غير الحكومية. اتصاالت إضافي لخدمة اإنشاء مركز  لمن أج مستعدة أيضًا لالنتشار في مصراتة المنظمةالحدود. 

 

اللوجستية  الخدمات  
غير الحكومية ومندوبي المجتمع في جرجيس ة اللوجستية مع منظمات الشتات الليبيالخدمات  مايو/أيار، اجتمعت مجموعة 21 في

عبر الذي يمر استخدام طريق االمدادات البري ب ات توصية المنظملقتت غرب ليبيا.تي تقع لمناقشة الحالة السائدة في المناطق ال
.  الزنتانإلى خالل نالوت من  نفوسة إلى جبال ذهيبةفي الحدود 

 
ر الحدود، وعببإذن المركبات بالحصول على لب اطتسلوم الالسلطات الليبية والمصرية على حدود وردت تقارير تشير إلى أن 

.   على حدةعلى أساس كل رحلةبالعبور  هاسمح لوت
 

جرجيس، ب متر مكعب في المنطقة الحرة 50,000تبلغ سعته  مجمع داخلتوفر في تونس للمنظمات اإلنسانية فتوح مالتخزين الم
نقلة متخمس وحدات تخزين لديه  برنامج األغذية العالمي . متر مكعب3,400 ة للتخزين المغطى تسع إضافيباإلضافة إلى مساحة

 تخزين يفي المنطقة الحرة. هناك وحدتمغطى إضافي، تخزين إلى حاجة ، في حالة اللطوارئالستخدام في حاالت امتاحة ل
 شوشة للمنظمات األخرى.  خيم في متينمتنقل

 
 متر مكعب في 20,000المخزن الذي يسع لمنظمات اإلنسانية في لمجاني التخزين البرنامج األغذية العالمي تقديم خدمة يواصل 

يواصل برنامج األغذية العالمي تقديم خدمات النقل البري من اإلسكندرية / القاهرة   كيلومترًا من مدينة بنغازي.25، على بعد قنفودة
إلى بنغازي / طبرق على أساس استرداد التكاليف. 

 
السلك وألمم المتحدة ل ة تابعةوكال 40 من اً كبار UNHAS (189لقد نقلت خدمة النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدة (

 1 منذ تدشين الخدمة في بين مالطا والقاهرة وبنغازي رحالت 7ووسائل اإلعالم خالل الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية 
 يتوافر المزيد من التفاصيل بشأن الوصول إلى هذه الخدمات، باإلضافة إلى جدول الرحالت المنقح، على الموقع التالي: .مايو/أيار

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

 IV   التنسيق.    

 االستجابة اإلنسانية شاملة حولمعلومات لحصول على جميع التحديثات بشأن تنسيق المجموعات العنقودية وجداول االجتماعات ول
U/http://libya.humanitarianresponse.info  الموقع التالي:، يرجى زيارةلألزمة الليبية U.  

 

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


  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 
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 V التمويل.   

  مليون دوالر إلى 407لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ المنقح النداء العاجل وصل تمويل ، ة الماليةبعاتموفقًا لخدمة ال
لضمان تنسيق و  مليون دوالر أخرى.3.6 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 179 أي بما يعادل ، في المائة44نسبة 

Ufts@un.org (ة الماليةبعاتمة خدمة الحاطالموارد، يرجى إ U( ة الماليةبعاتم خدمة ال.جميع قرارات التمويل والتبرعات العينيةعلمًا ب 
االستجابة اإلنسانية األخرى لألزمة الليبية.  أوجه  تحديثات يومية لتمويل هذا النداء وعدتُ 
 

قائمة اإلتصال .      VI 
 

mailto:fts@un.org�
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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 أوروبا عن المسؤولة: جولي بيالنجر

 belangerj@un.org: االلكتروني البريد
 

 اإلستجابة قطاعات تنسيق قسم األوسط، والشرق الوسطى وآسيا الشؤون اإلنسانية في أوروبا هايدي ُكتاب: مسؤولة
 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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