
 
 

 

 

   الجماهيرية العربية الليبية

   27تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 

 2011 نيسان/أبريل 19
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 إلى ،موسا فاليري ،الطارئة اإلغاثة ومنسقة اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين ةوكيل توصلت •
 .طرابلس في المتحدة لألمم إنساني وجود إلنشاء نيسان/أبريل 17 يوم الليبية الحكومة مع اتفاق

 من ليبي 10,000 إلى يصل ما فرار إلى المتحدة ألممل التابعة الالجئين لشؤون السامية وضيةالمف تشير •
  .القتال من هرباً تونس إلى نفوسة جبل منطقة

 في 41 نسبة الى دوالر مليون  310 مبلغ لجمع إطالقه تم الذي الليبية لألزمة العاجل النداء تمويل وصل •
  . أخرى دوالر مليون 1.4 بدفع تعهدات إلى باإلضافة والر،د مليون 128 يعادل بما أي ،المائة

 

 .II����� اض ��م����  ا

 حيث ،ليبيا في ناجحة مهمة ،اموس فاليري ،الطارئة اإلغاثة ومنسقة اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أنهت
 وجود إنشاء يسهل تفاقاال هذا. ليبيا داخل نسانيةاإل المساعدات وصول مجال توسيع على الحكومة مع اتفاق لىإ تصلتو
 لمساعداتا لجنة مع اموس السيدة التقت ،بنغازي فيو. ليبيا داخل المساعدة تقديم بغرض اإلنسانية المتحدة األمم وكاالتل

 من وأعضاء حكوميةال غير والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت ي،الليب االنتقالي الوطني لمجلسل التابعة واإلغاثة اإلنسانية
  . المتحدة والواليات المتحدة لمملكةل ينوصيالخص المبعوثين ذلك في بما ،المانحين مجتمع
 من ىخرأ الءجإ عملية للهجرة الدولية المنظمة أجرت

 حتى. نيسان/أبريل 18 يوم بنغازي إلى مصراتة
 الثالثة البلدان رعايا من 5,888 نحو جالءإ تم ،اآلن
. اإلنساني المجال في الشركاء من بدعم مصراتة من
 أن نيسان/أبريل 13 في للهجرة الدولية المنظمة تقدر
 قد الثالثة الدول مواطني من 10,000 من أكثر

 نيسان/أبريل 18 فيو. مصراتة في السبل بهم تقطعت
 دقيق من طن 240 العالمي غذيةاأل برنامج نقل ،أيضاً
 عبر وقد. التونسية الحدود عبر طرابلس إلى القمح
 الجبلية نفوسة منطقة من ليبي الجئ 10,000 حوالي
 عبر كما. الماضي األسبوع خالل تونس إلى الحدود
 تونس في ذهيبة إلى الحدود شخص 6,000 من أكثر
 ويقيمون نيسان،/أبريل 17 إلى 16 من الفترة خالل
. رمادةو ذهيبة في مخيمات في أو مضيفة عائالت مع

 بلدة وهي ،نالوت من هم لالجئينا من العظمى الغالبية
 ةيالحكوم قواتال قبل من عنيف قصف من تعاني
 .الالجئين هؤالء الحتياجات ونبيستجي اإلنساني المجال في الشركاء. الماضية األسابيع طوال
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  السكان ركاتتح / الهجرة / العاجل اإليواء   
   :ليبيا

 في ياتمستشفال سجالت. ينمدنيال ضحاياال من المزيد سقوط عن تقارير وردت ولقد ،مصراتة في مستمرة القتالية األعمال
 وغير المدنيين صفوف في ضحاياال شملي قد العدد هذا أن رغم ،القتال بدء منذ وفاة حالة 300 حدوث إلى تشير مصراتة
 من كان ،بنغازي إلى مصراتة من شخصاً 971 للهجرة الدولية المنظمة أجلت نيسان،/أبريل 17 في. سواء حد على المدنيين
 عمليات تمويل على المتحدة المملكةب الدولية التنمية وزارة وافقت وقد. الحرب جرحى من 23و ليبي 100 و غاني 650 بينهم
 قامت نيسان،/أبريل 18 في. الثالثة الدول مواطني من آخرين شخص 5,000 جالءإ بغرض للهجرة الدولية المنظمة بها تقوم
 الهالل ىوأجل. مصراتة من الثالثة الدول مواطني من 618 إجالءب الليبي األحمر والهالل األحمر لصليبل الدولية اللجنة
  . رمص في سكندريةواإل ،طبرق إلى مصراتة من الثالثة الدول مواطني من 3,000 قطر دولة وحكومة القطري األحمر

  
   :تونس
 بلدة عند الحدود عبر شخص 10,000 من أكثر فرار إلى ونالوت، الغربي الجبل ومنطقتي الجبلية نفوسة منطقة في القتال أدى
 1,600 من أكثر يقيم. والغذاء والماء الصحية والخدمات الغذائية غير المواد اإلنساني المجال في الشركاء يقدم. يةتونسال ذهيبة
 في آخر ومخيم ذهيبة في مخيمات ثالث في ليبي

 عائالت مع تقيم العائالت معظم أن رغم رمادة،
 ،نيسان/أبريل 18 يوم حتى. يبدو ما على ،مضيفة
 مخيمات في متواجدين زالوا ما شخص 4,200 كان
 عدد انخفض وقد. جدير رأس عبور نقطة عند

 جدير رأس من بالقرب يقيمون الذين األشخاص
  .األخيرة بيعاألسا في مطرد بشكل

  
   :مصر
 من ،شخصاً 1,796 كان ،نيسان/أبريل 18 في

 إمرأة 95و طفالً 210 أن إلى اليونيسيف تقارير تشير. سلومال عبور نقطة عند متواجدين وازالي ال بنغالي مواطن 806 بينهم
 متواجدين وازالي ال األسر، من مهممعظ ،اًفلسطيني اًمواطن 49 كان ،نيسان/أبريل 19 في. السبل بهم تقطعت الذين بين من كانوا
 العادي االنتظار وقت يصبح عبور،ال نقطة لىإ وصولال بعد. سلومال من بالقرب والمصرية الليبية الحدود بين العبور نقطة عند
. يصرمال رفح معبر خالل من المحتلة الفلسطينية األراضي إلى السفر استكمال قبل يومين، أو يوماً السفر وثائق على لحصولل
  .نيسان/أبريل 18 في فلسطينياً 60 اجالء تم لقدو
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   ئيلغذااألمن ا 
 من يكفي ما تحمل طرابلس إلى تونس من شاحنات ثماني من مكونة قافلة العالمي األغذية برنامج أرسل ،نيسان/أبريل 18 في

 المواد لتوزيع الليبي األحمر الهالل جمعية مع العالمي األغذية نامجبر ويعمل. واحد شهر لمدة شخص 50,000 إلطعام الغذاء
 األغذية برنامج. والزاوية والريبة ومزدا نالوتو ويفرين زنتانوال طرابلس في واألطفال النساء إلى األول المقام في الغذائية
 النقل وسائل توفير لأج من) UNHAS( المتحدة لألمم التابعة اإلنسانية الجوية الخدمة تفعيل إمكانية في أيضاً يبحث العالمي
 من أكثر إلى غذائية مساعدات إيصال من اآلن حتى العالمي األغذية برنامج تمكن. ليبيا داخل مواقع عدة في اإلنساني للمجتمع

  . ليبيا شرق في شخص 187,000
  

   الصحة 
 الذي ،الطبي شهوان مركز إلى جدابياأ مستشفى من المرضى وبعض جدابياأ في العاملين ةالدولي ةالطبي هيئةال يموظف إجالء تم

 المقبلة ياماأل في مصراتة إلى وبنغازي طبرق من الطبية المستلزمات العالمية الصحة منظمة ستوصل. كيلومتراً 25 نحو يبعد
 أكبر حاجة ظهور مصر لىإ الحدود ونعبري ذينال واألطفال النساء عدد في الزيادة عن نتج وقد. الصيد قوارب طريق عن

 تقديم عن فضالً ،الحاجة هذه والشركاء العالمية الصحة منظمة وتلبي سلوم،ال عبور نقطة عند واألطفال التوليد لخدمات
  .األخرى الصحية الخدمات

 

  

   :الثغرات والمعوقات
 في اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروسب المصابين مرضىبال الخاصة للفيروسات المضادة األدوية إمدادات في نقص هناك

 . المنطقة في اإليدز / البشرية المناعة نقص لعالج الرئيسي المركز هوو العام، الجمهورية مستشفى
  
   الحماية 

 نفوسة جبال منطقة مثل ،فيها مستمراً القتال يزال ال التي المناطق في سيما وال ،شديد قلق مصدر تزال ال المدنيين حماية
 ثيري المنفجرة غير والذخائر األرضية األلغام وجودو العنقودية الذخائر واستخدام المدنية المناطق قصف. جدابياأو مصراتةو

 المعوقينو المسنينو ،األسر تعول التي النساء خاصة ،داخلياً نازحينال حماية تعتبر ،ليبيا شرق في. خاص بشكل القلق
  . بنغازي خارج أرضية ألغام زرع عن تقرير أيضا ورد كما. اإلنساني المجال في الشركاء من اًخاص اهتماماً تتطلب واألطفال

  

   المياه والصرف الصحي
 حاجةال على تحث الحضرية، للمناطق المياه إمدادات على يؤثر مما ،ليبيا في المركزية المياه أنابيب تلف عن واردةال التقارير

 محدودة منها المتاحة الكمية ألن المياه تحلية لمحطات كيميائية مواد شراء يجب. المياه ةلجود تقييمات إجراءب اإلسراع إلى
 نمخيمي في تنقلةم مراحيض عشرة ركيببت قامتو ،النظافة مستلزمات من مجموعة 700 اليونيسف قدمت تونس، في. أيضاً
 والصرف المياه مرافق فإن ،جدير رأس رعبو نقطة في المتواجدين األشخاص عدد نخفاضإ ظل في. ورمادة ذهيبة ببلدتي
 المياه كميات. شوشة مخيم في المرافق وتنظيف صيانة أعمال اآلن تجري. السكان احتياجات كاملب يفت بالفعل المتاحة الصحي
 للصرف مخصصةال المياه حجم تخفيض تم وقد. كافية مصر في سلومال عبور نقطة في الصحي والصرف للشرب المتوفرة
 المياه خزان نظافة على لمحافظةل محاولة في وأيضاً ،الطلب نخفاضإ بسبب يومياً لتر 70,000 إلى الموقع هذا في الصحي
  . الموقع في الرئيسي
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  الخدمات اللوجستية 

 تنسق اللوجستية الخدمات مجموعة. مصراتة إلى مالطا من اإلغاثة موادل الصغيرة السفن من العديد توصيل عن تقارير تدور
 منظمةو) I-Go( ومؤسسة ةالدولي ةالطبي هيئةال ذلك في بما ،األخرى اإلنسانية الفاعلة والجهات مالطا حكومة مع ودالجه
  . ليبيا إلى المناسب الوقت في اإلنسانية المساعدات نقل على الموافقة لتسهيل ،مالطا ستغاثةإ
  

  :الثغرات والمعوقات
رز والسكر وغيرها من اللوازم التي تبرعت بها الجمعيات الخيرية المحلية األبن شاحنة محملة يتأخر عشروردت تقارير عن 
متعلقة جديدة  إجراءاتسلوم تنفيذ القد بدأت مصلحة الجمارك المصرية في ل. نيسان/أبريل 18 ومفي معبر السلوم ي

أجراه أظهر تقييم . اإلغاثة ر تسليم مواديخأتيؤدي ذلك إلى وخاصة األرز والسكر والخضروات، وقد  ،لمساعدات اإلنسانيةبا
والتردد فوق العالي،  ذات التردد العالي جداً السلكيةأجهزة إلى  ةحاجبمطار الن أمطار بنغازي  فيبرنامج األغذية العالمي 

  . معدات نظام الهبوطت مكافحة الحرائق، ورااثالث سيو
 

    .%��&� IV   ا�

 وجداول العنقودية المجموعات تنسيق بشأن التحديثات جميع على لحصولل. اآلن مستمر العنقودية المجموعات بين التنسيق
  :التالي الموقع زيارة يرجى الليبية، لألزمة اإلنسانية االستجابة حول شاملة معلوماتو االجتماعات

 /http://libya.humanitarianresponse.info  
 

   .'�(� V ا�

في  41مليون دوالر بنسبة   310داء العاجل لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ تم تمويل النوفقاً لخدمة المتابعة المالية، 
 �� ا���آء �
�� 	���� ��� .ن دوالر أخرىوملي 1.4تعهدات بدفع إلى  مليون دوالر، باإلضافة 128أي بما يعادل  ،المائة

ل�
�� وا� �
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  .fts@reliefweb.int: &6 ا�
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  أوتشا ليبيا

  مصر - القاهرة 

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

  
  توما جولييت: االعالم مسؤولة
   ،toumaj@un.org: كترونياالل البريد

+ 20(0) 1511 445 657 : تلفون   
 

  دوبليسي جيسيكا ،ياسين مي :التقارير إعداد فريق
  369 442 1511(0)20+ :تلفون ،yassinm@un.org: االلكتروني البريد
 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
  96 212 1+5699 3 :تلفون ،carden@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/ السيدة
   2653 917 22 41+ :تلفون ،byrs@un.org :االلكتروني البريد
 

  :التالية المواقع زيارة يرجى المعلومات من لمزيد
  ://ochaonline.un.orghttp 
  www.reliefweb.int 
 www.irinnews.org 

 
6
	6d إر=�ل 3	
� إ"�	و�& إ ،�-L��&  �A� :rting@un.orgocharepo.� أو �fف أ�f �� ه�e ا��  :أو ز
�رة ا-(�1 ا

 http://ochaonline.un.org 

 


