
ي  
 ب�ان صح�ف

ق ليب�ا  �ستج�ب وكاالت األمم المتحدة ي �ش
ر�ن من الف�ضانات �ف  ��عة لمساعدة السكان المت�ف

ق ليب�ا  150نزحت أ��� من ):  2021نوفم�ب  11طرابلس ( ي مدن �ش
ح�ث  هذا الشهر. بدا�ة  أ�ة �سبب الف�ضانات المفاجئة �ض

ارا بالمنازل    ألحقت الف�ضانات أ�ض
ّ
ي ذلك المأوى والم�اە والغذاء    ،توف�ي الخدمات األساس�ة رت �شدة ع�  وأث

والخدمات  بما �ض
رة.  الصح�ة ي المناطق المت�ض

 �ض

  للسكان،المنظمة الدول�ة للهجرة، صندوق األمم المتحدة قام كل من   بالنظر إ� التحدي الخط�ي الذي يواجهه السكان النازحون، 
ا�ة مع   ،العال�ي  غذ�ة (اليون�سف)، برنامج األ منظمة األمم المتحدة للطفولة  ،  الهيئة الليب�ة لإلغاثة والمساعدات اإل�سان�ة بال�ش

كاء الوكاالت و  تا تجمع آل�ة االستجابة ال��عة خ�ب ح�ث  ).  RRMآل�ة االستجابة ال��عة (ب�طالق  ض ال�ش  المحليني
�
ن الوصول  وتمك

ي غضون  لتقد�م المساعدة الم
   . ال�وارثحدوث   عقبساعة   72طل��ة �شكل حد�ي و��ــــع �ض

ي ذلك    . التوز�ــــع ال��ــــع للمساعدات مع الوكاالت اإل�سان�ة(أو�شا) تنسيق الشؤون اإل�سان�ة ل  حدةاألمم المت  ق مكتب�ّس 
بما �ض

ض المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون  الليب�ة   الهيئة ،المحل�ة اإل�سان�ة والسلطات المحل�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة  الالجئني
�ة عمالواأل الجمع�ة الليب�ة للمصالحة الوطن�ة  و  لإلغاثة والمساعدات اإل�سان�ة ق  . لعب برنامج األغذ�ة العال�ي دور منّس الخ�ي

ي  غذ�ة أل ل النقل الجما�ي لالستجابة ال��عة وسّه آل�ة ا  ،   وفرها اليت  مجموعات اللوازم الصح�ةا�   باإلضافةبرنامج األغذ�ة العال�ي
  من بنغازي إ� نقاط التوز�ــــع.   ،ليون�سفالمقدمة من ا صندوق األمم المتحدة للسكان والمواد غ�ي الغذائ�ة المقدمة من 

، بتوز�ــــع المساعدات  قامت المفوض�ة السام�ة  ض ي قطاع حما�ة النازحني
، بصفتها الوكالة الرائدة �ض ض لألمم المتحدة لشؤون الالجئني

�كها  ي  الطارئة من خالل �ش
�

ي  ، الليب�ة لإلغاثة الهيئة ، المح�
رة �ض ي  ع� العائالت المت�ض

. حصلت كل أ�ة  منطقة درنةبلد�ة أم الرزم �ض
   تب�ت آمنة ودافئة. �ي ومستلزمات النظافة ومال�س شت��ة ل �ةدوات مطبخ ع� بطان�ات ومراتب وأغط�ة بالست�ك�ة وأ 

ي قدمتها وكاالت آل�ة االستجابة ال��عة، قامت المنظمة الدول�ة للهجرة بجانب ب ومواد اإلغاثة اليت   المواد الغذائ�ة وم�اە ال�ش
منسق، ستواصل المنظمة الدول�ة  الجهد بال . زحت من منازلها �سبب الف�ضاناتعائلة ن  150بتوز�ــــع مواد غ�ي غذائ�ة ع� أ��� من 

   المساعدة اإل�سان�ة الالزمة. للهجرة مراقبة الوضع وتقد�م 

ي المناطق 
رة من الف�ضانات للحفاظ ع� كرامة وصحة النساء والفت�ات �ض مجموعات  ع صندوق األمم المتحدة للسكان ، وزّ المت�ض

ي   77ع�    اللوازم الصح�ة
ي منطقة  أ�ة نازحة �ض

ي  73و  األب�ار  بلد�ة س�دي مهيوس �ض
ي   ا�نس ت  منطقة  أ�ة �ض

 . جردس العب�د   بلد�ة�ض

ب اآل كما  ي   150لـ  منة استجابت اليون�سف بالتوف�ي الفوري لم�اە ال�ش
رت من الف�ضانات �ض ي األب�ار وجردس العب�د أ�ة ت�ض  . بلدييت

ومعجون    ،واألرز  ،والبقول ، والمعكرونة  ،م قمح مدعّ و  ، قدم برنامج األغذ�ة العال�ي مساعدات غذائ�ة طارئة تتكون من دقيق
ي  150سكر إ�  وال ، الطماطم

ي تلب�ة االحت�اجات الغذائ�ة الفور�ة لأل�. ح�ث . وتا�نسس�دي مهيوس أ�ة �ض
 ساعدت اإلمدادات �ض

ر والدمار وال�أس. تدّمر األحداث   ن أزمة المناخ بال�اع، فإنها تؤدي إ� تفاقم أوجه الضعف القائمة وتضخ�م ال�ض عندما تق�ت
ي المناطق 

اع الموارد الشح�حة المتاحة لأل�، بل وتعوق وصول الجهود اإل�سان�ة إ�  المناخ�ة المتطرفة �ض ض رة من ال�ض المت�ض
ا   ّ وأ�ض� ا لمساعدة المجتمعات ع� التكّ�ف �شكل أفضل مع المناخ المتغ�ي ي ليب�ا مع�

المجتمعات المحل�ة. تعمل األمم المتحدة �ض
ي �سببها المناخ.  ي أعقاب ال�وارث اليت

 االستجابة �ض

 


