
ي  
 بيان صحف 

ق ليبيا  تستجيب وكاالت األمم المتحدة ي شر
 
رين من الفيضانات ف  برسعة لمساعدة السكان المتض 

ق ليبيا  150نزحت أكثر من (: 2021نوفمبر  11طرابلس ) ي مدن رسر
حيث  هذا الشهر. بداية أرسة بسبب الفيضانات المفاجئة ف 

ارا بالمنازل   ألحقت الفيضانات أض 
 
ي ذلك المأوى والمياه والغذاء  ،توفثر الخدمات األساسيةرت بشدة عىل وأث

والخدمات بما ف 

رة.  الصحية ي المناطق المتض 
 ف 

 للسكان،المنظمة الدولية للهجرة، صندوق األمم المتحدة قام كل من  بالنظر إىل التحدي الخطثر الذي يواجهه السكان النازحون،

اكة مع  ،العالمي  غذية)اليونيسف(، برنامج األ منظمة األمم المتحدة للطفولة  ، الهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانيةبالشر

كاء الوكاالت و  تاتجمع آلية االستجابة الشيعة خث  حيث (. RRMآلية االستجابة الشيعة )بإطالق   المحليير  الشر
 
ن الوصول  وتمك

ي غضون لتقديم المساعدة الم
   . الكوارثحدوث  عقبساعة  72طلوبة بشكل حدسي ورسي    ع ف 

ي ذلك   . التوزي    ع الشي    ع للمساعدات مع الوكاالت اإلنسانية)أوتشا( تنسيق الشؤون اإلنسانية ل حدةاألمم المت ق مكتبنس  
بما ف 

الليبية  الهيئة ،المحليةاإلنسانية والسلطات المحلية والمنظمات غثر الحكومية  الالجئير  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

ية عمالواأل الجمعية الليبية للمصالحة الوطنية و  لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية ق  . لعب برنامج األغذية العالمي دور منس  الخثر

ي غذية أل ل النقل الجماعي لالستجابة الشيعة وسه  آلية ا
،  وفرها الت   مجموعات اللوازم الصحيةاىل  باإلضافةبرنامج األغذية العالمي

  من بنغازي إىل نقاط التوزي    ع.  ،ليونيسفالمقدمة من اصندوق األمم المتحدة للسكان والمواد غثر الغذائية المقدمة من 

، بتوزي    ع المساعدات قامت المفوضية السامية  ي قطاع حماية النازحير 
، بصفتها الوكالة الرائدة ف  لألمم المتحدة لشؤون الالجئير 

يكها  ي  الطارئة من خالل رسر
 

ي ، الليبية لإلغاثة الهيئة، المحىل
رة ف  ي عىل العائالت المتض 

. حصلت كل أرسة  منطقة درنةبلدية أم الرزم ف 

   تبق  آمنة ودافئة. كي ومستلزمات النظافة ومالبس شتوية ل  يةدوات مطبخعىل بطانيات ومراتب وأغطية بالستيكية وأ

ي قدمتها وكاالت آلية االستجابة الشيعة، قامت المنظمة الدولية للهجرة بجانب
ب ومواد اإلغاثة الت   المواد الغذائية ومياه الشر

منسق، ستواصل المنظمة الدولية  الجهد بال. زحت من منازلها بسبب الفيضاناتعائلة ن 150بتوزي    ع مواد غثر غذائية عىل أكثر من 

   المساعدة اإلنسانية الالزمة. للهجرة مراقبة الوضع وتقديم 

ي المناطق 
رة من الفيضاناتللحفاظ عىل كرامة وصحة النساء والفتيات ف   المتض 

 
مجموعات ع صندوق األمم المتحدة للسكان ، وز

ي  77عىل  اللوازم الصحية
ي منطقة أرسة نازحة ف 

ي  73و األبيار  بلديةسيدي مهيوس ف 
ي  اكنست منطقة أرسة ف 

 . جردس العبيد  بلديةف 

ب ال كما  ي  150ل  منة استجابت اليونيسف بالتوفثر الفوري لمياه الشر
رت من الفيضانات ف  ي األبيار وجردس العبيد أرسة تض 

 . بلديت 

ومعجون   ،واألرز  ،والبقول ،والمعكرونة ،مقمح مدع  و  ،قدم برنامج األغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة تتكون من دقيق

ي   150سكر إىل وال ،الطماطم
ي تلبية االحتياجات الغذائية الفورية لألرس. حيث . وتاكنسسيدي مهيوس أرسة ف 

 ساعدت اإلمدادات ف 

ر األحداث   ر والدمار واليأس. تدم  ن أزمة المناخ بالضاع، فإنها تؤدي إىل تفاقم أوجه الضعف القائمة وتضخيم الض  عندما تقث 

ي المناطق 
اع الموارد الشحيحة المتاحة لألرس، بل وتعوق وصول الجهود اإلنسانية إىل  المناخية المتطرفة ف  رة من الث   المتض 

ا  
ً
ف بشكل أفضل مع المناخ المتغثر  وأيض ي ليبيا مًعا لمساعدة المجتمعات عىل التكي 

المجتمعات المحلية. تعمل األمم المتحدة ف 

ي يسببها المناخ. 
ي أعقاب الكوارث الت 

 االستجابة ف 

 


