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.I   أه� ا���اث /�� ا�و����ت ا����

 سفينة خالل من للحياة المنقذة اإلنسانية المساعدات قديمت من اإلنساني والمجتمع المتحدة األمم كنتتم •
 . نيسان/أبريل 7 يوم مصراتة ميناء في رست العالمي األغذية برنامج قبل من مستأجرة

 وكيلةو ،مون كي بان ،المتحدة لألمم العام األمين قبل من للقتال مؤقت وقف إلى عاجلة دعوة توجيه تم •
 .اموس فاليري ،الطارئة اإلغاثة ةومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمين

 . للمدنيين خطيراً تهديداً شكلي ليبيا داخل المنفجرة غير عبواتوال المهجورة والذخائر األرضية األلغام وجود •
 في 39 نسبة الى دوالر مليون  310 مبلغ لجمع إطالقه تم والذي الليبية لألزمة العاجل النداء تمويل وصل •

  . أخرى دوالر مليون 1.4 بدفع تعهدات إلى باإلضافة دوالر، مليون 120 يعادل ما أي المائة

 

 .II����� اض ��م����  ا

 للحياة المنقذة المساعدات لتوصيل اإلنساني المجتمع عمل ةعرقل ليبيا في الدائر القتال يواصل اً،موي 40 من أكثر مدى على
 الطبية المساعدة إلى حاجة في الذين شخاصواأل ،السبل بهم تقطعت الذين ةثالثال البلدان ورعايا والالجئين الليبيين الءإجو

 ،الطارئة اإلغاثة ةومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمين ةووكيل ،مون كي بان ،المتحدة ألممل العام األمين أمس وجه. الطارئة
 العام األمين وكرر. اإلنسانية اتالمساعد بوصول لسماحا بغرض ةقتاليال لألعمال فوريو مؤقت وقف إلى ةدعو ،اموس فاليري
 المدنيين ضد المسلحة والهجمات لعنفا أعمال نهاية على نصي يذالو 1973 األمن مجلس قرارب مالتزباال ليبيا لحكومة دعوته

  . النار طالقإل فوريال وقفالو
  
 العالمي األغذية رنامجب إستأجرها سفينة تمكنت قدو

 الرسو من اإلنسانية المساعدات من طن 800 تحمل
 المدن أكبر ثالث وهي ،مصراتة ميناء في اليوم
 السفينة. نسمة 300,000 سكانها تعداد ويبلغ الليبية
 منظمة من المقدمة الطبية المستلزمات على تويتح

 تغطي سوف التي ،واليونيسيف العالمية الصحة
 لمدة شخص 50,000ل العاجلة الطبية االحتياجات

 الغذاء من طن 600 من أكثر أيضاً هناك. شهر
 شهر لمدة شخص 40,000 من أكثر إلطعام كفيت

 ياماأل خالل توزيعها وسيتم ،السفينة متن على
 موادال. الليبي األحمر الهالل مع بالتعاون المقبلة

 تمكنهم التي واللوازم طفالاأل ألعاب تشمل خرىاأل
 وردت وقد. منازلهم في نسبي بأمان اللعب من

 لتوفير ملحة حاجة وجود إلى تشير تقارير
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 المحيطة والمناطق والزنتان البريقةو صراتةم مدن سكانل اخرى وامدادات والطعام الشرب ومياه والموظفين الطبية اإلمدادات
 واسع جهد بذل اًممكن يكن لم ،رةوخط المعارك أشد شهدت التي المناطق في المساعدات بعض تسليم من الرغم وعلى. بها

 وأدوات األدوية الغذاء، من متري طن 102 وصل وقد. اليوم قبل ألرواحل ةنقذالم المساعدات من كبيرة كمية لتقديم النطاق
 من المزيد وصول المتوقع ومن المالطي، األحمر والصليب الفرنسي األحمر الصليب جهود نتيجة نيسان/أبريل 6 في النظافة

  . المقبلة األيام في مصراتة الى القارب طريق عن المساعدات
  

 ،الدولية التعبئة منظمات أعربت قدلو. مستمراً الصراع ظل طالما خطير قلق مصدر تمثل ليبيا أنحاء جميع في المدنيين حماية
 والوصول ،الحرب مخلفات من تنفجر لم التي األرضية األلغام وجود إزاء قلقها عن اإلنساني والمجتمع المتحدة واألمم

 من كبيرةال عداداأل هذه لوجود نظراً خاص بشكل لمخاطر األطفال يتعرض. ليبيا شرق في األسلحة مستودعات إلى العشوائي
 من ضحايا سقوط إلى أدى مما ،القتال مناطق في المدنيين من محدد غير دعد وجود إلى عالميةإ تقارير شيروت. الحرب أسلحة

  . وأطفال نساء بينهم ،المدنيين
  

 460,359 من أكثر أن إلى المتحدة لألمم التابعة الالجئين شؤونل السامية مفوضيةالو للهجرة الدولية المنظمة تقارير تشير
 ساعدت بينما. مصر إلى 170,000 من وأكثر ،تونس إلى إتجهوا 217,000 حوالي ذلك في بما ،ليبيا غادروا قد شخصاً
 شخص 14,900و 14,500 بين ام هناك يزال ال بلدانهم، إلى شخص 87,900 من أكثر إعادة في للهجرة الدولية المنظمة
 الصوماليين من معظمهم ،شخص 3,000 هناك. والنيجر والجزائر ومصر تونس في العبور ونقاط مخيمات في عالقين

 نيسان،/أبريل 6 في. األصلية بلدانهم إلى العودة يستطيعون ال ألنهم ومصر تونس مع ليبيا حدود على عالقون ،ريترييناإلو
 إلى العودة نتظارإ في "النقل وسائل في" )حامل إمرأة 27 هنمن( إمرأة 246و طفالً 333 بينهم شخصاً 4,372 هناك كان
 .يةالحدود عبورال نقاط من همناوطأ
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  السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
  

  : االحتياجات واإلستجابة

   :ليبيا
 بسبب مغادرةال على ينقادرال وغير ليبيا في المحاصرين المهاجرين للعمال بالنسبة اإلطالق على مستقر غير الوضع زال ما

 إلى أدى مما ،اإليطالية المبيدوزا جزيرة سواحل قبالة ليبيا من وافر شخص 300 تحمل سفينة غرقت باألمس. المستمر القتال
 جنوب بلدان من اللجوء وطالبي المهاجرين العمال يحمل القارب هذا كان. أطفال 5و إمرأة 38 بينهم 250 من أكثر وفاة

 الثالثة دانلبال رعايا بعض على المسيطر اليأس مستوى عكست المأساة هذه. وبنغالديش والصومال أفريقيا في الكبرى الصحراء
 تونس إلى ليبيا ونغادري الذين ،األسر ذلك في بما األشخاص، عدد زيادة إلى إحصاءات أحدث تشير. ليبيا في الوضع وتدهور
 في بما الثالثة، البلدان رعايا من 6,000 بأن تفيد تقارير للهجرة الدولية المنظمة تلقت. بالتقرير المشمولة الفترة خالل ومصر

 إلى اإلعالمية التقارير وتشير. مصراتة من جالءإلا إلى بحاجة الكبرى، الصحراء جنوب بلدان من واألفارقة المصريين ذلك
 وقطع الخيام تحت مستقرة غير ظروف في يعيشون مصراتة في السبل بهم تقطعت الذين الثالثة الدول رعايا من المئات أن

  .المشمع القماش
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 إلى نزحوا الذين السكان أن إلى تشير المتوافرة المعلومات. ليبيا في الداخلي بالنزوح الخاصة رقاماأل من التحقق يمكن ال
. الساحل طول على السكان بين متعددة نزوح حاالت ظهرت حين في يبدو، ما على هناك ونقاب البالد من الداخلية المناطق

 . المخيمات من بدالً والمدارس المساجد في البقاء أو مضيفة عائالت مع للعيش االنتقال إلى داخلياً النازحون يميل
  

   :تونس
 حتى تونس إلى ليبيا الحدود شخصاً 228,230 عبر. زدياداإل في آخذ وعائالتهم المجاورة الدول إلى فروا الذين العمال عدد
 يتراوح مخيمات في عالقين زالوا ما الذين األشخاص عدد. وحده نيسان/أبريل 6 يوم اعبرو اًشخص 5,130 حوالي منهم ،اآلن
 التشاديين المواطنين من وغالبيتهم ،9,300و 8,800 بين

 في الرائدة الوكالة بصفتها اليونيسيف،. والسودانيين
 تقطعت أسرة 1,280 هناك أن قدرت الطفل، حماية أنشطة

 المسجل العدد عن بزيادة ،طفالً 777 تضم ،السبل ابه
 المخيمات هيكلة إعادة. طفالً 120 وهو ،أيام عشرة منذ

. مستمرة تزال ال للعائالت خاصة ومرافق مساحة لخلق
 لجمعيات الدولي تحادإلل تابع مخيم يفتح أن المتوقع من

 ما البداية في يستوعب األحمر والهالل األحمر الصليب
 في توسعي أن المقرر ومن شخص، 500 من يقرب

 . شخص 3,000 إلى يصل ما ستوعبيل المقبلة األسابيع
  

   :مصر
 من الرغم على. سلومال عبور نقطة عند السبل بهم تقطعت الذين للمهاجرين المأوى توفير لضرورة جزئي حل إلى التوصل تم
. إضافي شخص 510ل مساحة توفير إلى حاجة هناك فإن األشخاص، من آالف لعدة يكفي مأوى اآلن هناك سيكون أنه

 غالبية. المأوى الحتياجات ستجابةلإل كغطاء المستخدمة قمشةاألو البطانيات توزيع الالجئين شؤونل السامية المفوضية وتواصل
 المنظمة تخطط. اللجوء حق منهم قليلال سوى يطلب أال المتوقع ومن والنيجر، تشاد مواطني من السبل بهم تقطعت الذين هؤالء
 تقارير تشير. نيسان/أبريل 13 إلى 8 من الفترة خالل وتشاد النيجر إلى وإعادتهم شخصاً 4,886 جالءإل للهجرة الدولية

 منذ المسجلين طفل الثمانين عن ةدازي يعني ما وهو مصر، في يالحدود السلوم معبر في طفالً 450 وجود إلى اليونيسيف
  . أسبوعين

  
   :األخرى البلدان
 بعد ،الماضية العشرة األيام خالل المبيدوزا اإليطالية الجزيرة إلى واوصل قد مهاجر 2,000 أن للهجرة الدولية المنظمة ذكرت

 .ليبيا من وافر أن
  

   :والمعوقات الثغرات
 براً المساعدات بعض تسليم من الرغم على. تحدياً يشكل ليبيا إلى اإلنسانية المساعدات وصيلت يجعل العقبات من عدد يزال ال
 البلدان ىحدإ طريق نع أوالً يمر أن يجب الجوي الشحن فإن ،اإلمدادات إيصال من القوارب بعض وتمكن ،ليبيا شرق في

 المتجهة لمساعداتبا الخاصة الجمارك إجراءات تسريع على الموافقة شأن ومن. خاص بشكل ومصر تونس - لليبيا المجاورة
 . اإلنسانية ستجابةلإل الدعم من مزيداً يقدم أن ليبيا إلى
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   ئيلغذاااألمن  
 األمن إزاء القلق عن ليبيا، شرق في يعمل الذي ليبيا، نداء فريق أعرب وقد. ليبيا داخل قلق مصدر الغذائي األمن يزال ال

 من صندوقاً 50 العالمي األغذية برنامج قدم. ةمستمر ليبيا داخل الغذائية المساعدات تزال ال. البالد من الجزء هذا في الغذائي
 العالمي األغذية برنامج أرسل أو خزن ولقد. لمخاطر معرضينال الناس على لتوزيعها الليبي األحمر الهالل إلى البسكويت
  . المنطقة في هالتوزيع الغذاء من اًمتري اًطن 17,497

  
 تقارير أن من الرغم على ،مهما أمراً ومصر تونس مع الليبية الحدود على السبل بهم تقطعت الذين للناس الغذاء توفير يزال ال

 إلى يصل ما العالمي األغذية برنامج يقدم ،المصري الجانب على. االحتياجات تلبية إستمرار إلى تشير يناإلنساني الشركاء
 األغذية برنامج قدم. سلومال في الحدود على السبل بهم تقطعت الذين الثالثة الدول لرعايا يومياً هيةمط طعام ةوجب 3,000
 سلوم،ال في الحدود على الغذاء لتكملة المحسن التمر قطع من كرتونة 1,496و مطهية طعام وجبة 32,964 اآلن حتى العالمي

 سلومال مطار في األغذية لتوفير ستعدادهاإ عن األحمر للصليب الدولية اللجنة وأعربت. شخصاً 45,896 منها ستفادإ
  . المطار في بالطعام تُستبدل ثم الحافالت في ايكونو عندما ستوزع التي القسائم خالل من للمستفيدين

  
 ميقدت تم. تونس في العبور ونقاط مخيمات في السبل بهم تقطعت الذين شخاصاأل إطعام العالمي األغذية برنامج يواصل اكم

 بداية منذ أخرى وجبة 125,433و والمطار، شوشة معسكر في آذار/مارس شهر خالل ساخنة ةوجب 211,900 من أكثر
  .نيسان/أبريل

  
   :المعوقاتالثغرات و

ضمان ل ةالحدوديالسلوم في نقطة عبور المتواجدين شخاص ن تحليل البيانات وتقديم التقارير عن عدد األيتحسمن الضروري 
 .توزيع المواد الغذائيةالخاصة بدقة أرقام التخطيط 

  

   الصحة 
 سابيعاأل خالل القتال فيها اشتد التي األخرى المدن من وعدد مصراتة في الطوارئ لحاالت طبية معدات إلى ماسة حاجة هناك

 على الموجودة الشحنة ضمن ارئوطال لحاالت الصحية اللوازم من اًمتري اًطن 13.4 العالمية الصحة منظمة أرسلت. الماضية
 التوليد معدات اليونيسيف وقدمت. نيسان /أبريل 7 ومي مصراتة في تورس العالمي ألغذيةا برنامج إستأجرها سفينة متن

 هذه ستغطي. المقبلة ياماأل في هاعيتوز يتمس التي المبكرة الطفولة تنمية مستلزمات من مترياً طناً 28 وكذلك القبالة،و والجراحة
 السفينة متن على العرب األطباء إتحاد من طبيبان وصل .شهر لمدة شخص 50,000ل العاجلة الطبية االحتياجات اإلمدادات

 إلى الطبية اإلمدادات من أطنان ستة حدود بال أطباء منظمة سلمت الماضي، سبوعاأل خالل. مصراتة إلى أمس إرسالهما تمو
 المرافق في مريض 300 لنحو تكفي الجراحة مستلزمات من اآلن حتى حدود بال أطباء منظمة سلمت كما. الليبية الصحة لجنة

 وجراحة الحيوية والمضادات التخدير أدوية في نقص هناك أن اليبي نداء فريق ذكر. الشهر هذا مصراتة بمدينة الموجودة الطبية
 .مصراتة في العظام

  
 في داخلياً نازحينلا يعالج الذي المستوصف إلى الالزمة اتلقاحال إليصال الدولية الطبية الهيئة مع العالمية الصحة منظمة تعمل
 عدة من بدعم وذلك ،بنغازي إلى طبية ومعدات الصحة مجال في عاملين تضم قافلة العربية الدول جامعة أرسلت قدلو. البطين
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 تسليم وسيتم. اإلسالمي المؤتمر ومنظمة االطباء نقابةو المصري األحمر الهاللو اإلنسانية اإلغاثة مؤسسة مثل إقليمية منظمات
  . بنغازي في المستشفيات إلى اآلخر ءجزالو الليبي األحمر الهالل إلى اإلمدادات من جزء
  

 ،ليبيا في العاملين الشركاء خالل من ،الطبية والمعدات تدامدااإل على تحتوي التي الطارئة الصحية اللوازم اليونيسف وزعت
 إلرسالها الطبية المعدات من قافلة العرب األطباء ونقابة/  اإلنسانية اإلغاثة مؤسسة تعد. شخص 60,000 احتياجات لتغطية

 مجموعه ما ذلك في بما نيسان،/أبريل 6 حتى مصر إلى ليبيا من الحدود شخصاً 183,772 من أكثر عبر. اليوم ليبيا إلى
 كان البداية، في. األزمة بداية منذ الحدود على للمتواجدين السكانية التركيبة تغيرت لقد. بجروح مصابين شخصاً 298

 الواردة، للتقارير وفقاً. جيدة بصحة ويتمتعون سنة 35و 20 بين أعمارهم تتراوح الذين الشبان من أساساً يتألفون المتواجدون
 بعد ما إضطراب من يعانون سنة 25و 16 بين أعمارهم تتراوح ألشخاص حاالت وستة ذهنياً معوقين أطفال 10 هناك

  .الصدمة
  

 في نقص هناك أن كما كافيين، غير يزاال ال وليبيا مصر بين الحدود على الصحي والصرف المأوى أن من مخاوف هناك
 إلتهابات عدد زيادة من مخاوفهم عن الصحة مجال في الشركاء أعرب الحرارة، درجات إلرتفاع نظراً. والمراحيض المياه
 مستشفى في المرضى إستقبال على القدرة زيادة تمت لذلك، ونتيجة. المقبلة األسابيع خالل اإلسهال بأمراض واإلصابات العيون
  . العام السلوم

  
 اإلجمالي العدد ليصل نيسان،/أبريل 6 يوم ومصر ليبيا بين الحدود على عيادات في طبية إستشارة 910 من يقرب ما تقديم تم

 الصدر مستشفى إلى إحالتها تمت السل في اشتباه حاالت ست هناك وكانت. 17,715 إلى شباط/فبراير 22 منذ لالستشارات
 نقص وفيروس بالسل إصابة أنها على واحد مريض حالة تشخيص وكذلك منها، حاالت 3 تأكيد وتم. مطروح مرسى فى

  . معاً البشرية المناعة
  

 الصدر أمراض وأخصائي عظام تقويم وأخصائي توليد طبيب لتعيين المصرية الصحة وزارة مع العالمية الصحة منظمة تعمل
. المحلية السلطات مع بالتعاون العالمية الصحة منظمة تجريه العامة للصحة تقييماً غداً سيبدأ. وليبيا مصر بين الحدود على

 يعقدون اإلنتقالي الليبي الوطني للمجلس التابعة الطبية واللجنة ليبيا شرق في العالمية الصحة منظمة قبل من المعين الشخص
  .أسبوع كل من اإلثنين أيام بنغازي في الصحة مجال في الشركاء لجميع تنسيقية إجتماعات

  
   :الثغرات والمعوقات


 	��ل �� ���لو ةطارئ طبية إمدادات إلى ليبيا في ملحة اجةح هناك�� في سيما وال ،اتالمتخصص الممرضات مثل ،ا
 بشدة يعوق مناآل غير األمني الوضع. مستمراً قتاالً شهدت التي المناطق من وغيرها البريقةو مصراته ثلم الغربية المدن
  . والموظفين مداداتواإل المزمنة، األمراض أدوية تشمل الطبية االحتياجات ليبيا شرق في. الطبية المرافق إلى الوصول إمكانية

  

   الحماية 
عن الضعف د األطفال اعدزادت أ. تواصل اليونيسيف دعم أنشطة حماية الطفل في المخيمات ونقاط العبور في مصر وتونس

  . ين الماضيين، على األرجح بسبب القتال المستمر في غرب ليبيااألسبوعفي 
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من مخلفات لغام والقذائف غير المنفجرة األعلى الحدود المصرية والتونسية والتشادية للجنة الدولية للصليب األحمر، تتناثر  قاًوف
ألغام حول هيومن رايتس ووتش وجود حقل منظمة أكدت . سبعينيات وثمانينيات القرن الماضيفي التي دارت الحروب 
 األسبوع،في وقت سابق من هذا . حول مستودعات األسلحة األخرى ةمماثل ولحقوجود تتوقع و أجدابيا،أسلحة في مستودع 
في  وذخائر غير منفجرة بشأن وجود ألغام أرضية مزروعة حديثاً ألعمال المتعلقة باأللغام تحذيراًلاألمم المتحدة خدمة أصدرت 
، معدات متخصصة، وفي بعض الحاالتاأللغام والقذائف غير المنفجرة من دون أي  ونليزيوذكرت أن الناس . شرق ليبيا
  .تذكاركالقتال ما خلفه  يأخذون

  
   :الثغرات والمعوقات
 مخازن مهجورة، والذخائر غير المنفجرة تشكل تهديداًمن الثقيلة العادية والحصول على األسلحة سهولة األلغام األرضية، و

 ،مع الذخائر المتروكةمن التعامل حمالت توعية المجتمع لتحذير السكان إلى هناك حاجة ملحة . للسكان المدنيين خطيراً
ودعت هيومن رايتس ووتش القادة  .معرضون للخطر بشكل خاص األطفال. األلغام األرضيةنصحهم بتوخي الحذر من و

نظام لجيش  كة سابقاًولمالم(تخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المدنيين من خالل تأمين مستودعات األسلحة إلى إالمحليين 
خدمة األمم المتحدة أعدت وقد . لغام وتأمين وإزالة هذه األسلحة، واإلبالغ عن وجود الذخائر غير المنفجرة واأل)القذافي

  . تعاون مع المنظمات الشريكة، على الرغم من أن التمويل ال يزال غير كافبالللتدخل  برنامجاً لألعمال المتعلقة باأللغام
  

بعض منظمات اإلغاثة التي تعمل . األمنية بشأن تدخل موظفي المساعدة اإلنسانية في ليبيا ال تزال مصدر قلق خطيرالمخاوف 
  .حالياً في غرب ليبيا تتردد في ذكر تفاصيل عن أنشطتها وأماكن وجودها نظراً لرغبتها في حماية الموظفين والعمليات

  

   المياه والصرف الصحي 
الوكاالت اإلنسانية توفير المياه وخدمات الصرف الصحي لألشخاص الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الليبية مع تواصل 

النقص الرئيسي في . كبيرإلى حد  العامة لمياه والصرف الصحي والنظافةمن ا ةالحالييتم تلبية االحتياجات . تونس ومصر
  . تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحييتعلق بالمياه والصرف الصحي  اتخدمل ةستجابة الحاليإلا
  

اليونيسيف، بالتعاون مع السلطات المحلية، تشغيل وصيانة المرافق والخدمات وكذلك توفير تواصل على الحدود التونسية، 
ال تزال هناك ولكن . الحاالت الراهنة في مخيم شوشةخدمة عدد الالزم لالغسل اليدين يتجاوز  نقاطعدد دورات المياه و. المياه

متر  325يتم توفير ما مجموعه إذ  ،كميات كافية من المياه في المخيم قديمري تاج .ستحماماال كبائنمزيد من إلى الحاجة 
 92 وهناك أيضاً. اًحاليمتواجدين لعدد ال) مكعب متر 160( يومياً طلوبكميات تتجاوز المهي مكعب من المياه كل يوم، و

  . شخص 20,000حوالي ر مياه، وهي كمية كافية لتوفير المياه لوصنب
  

 إلى حار القادمالموسم ال ضيفالمياه والصرف الصحي، سوف يالحتياجات  هناك تلبيةعلى الحدود المصرية، في حين 
زال يالتخطيط واإلعداد الكافي في هذا الصدد ال . فات الصلبةمخلرة الخدمات الصرف الصحي وإداالتي تواجه التحديات 

التي كانت توفرها لتر  80,000 وهي بزيادة عن ال،  ياًالمياه يوممن لتر  100,000ما مقداره اليونيسف  توفر. اًمستمر
. للنساء واألطفال انمخصص ينمتنقل ينمرحاض وهناكال تزال تعمل بكامل طاقتها،  الثمانينجميع المراحيض . قبل بضعة أيام

خالل  بدون تغييرعدد الناس الذين تقطعت بهم السبل على الحدود  استمرمراحيض إضافية إذا هناك حاجة إلى توفير كون تس
ة جحالاليونيسيف تقييم امن والمنظمة الدولية للهجرة السامية لشؤون الالجئين طلبت المفوضية  كما. الفترة المشمولة بالتقرير

  . عمال محليين إلدارة النفاياتمع وقد تعاقدت اليونيسيف . قامة مراحيض متنقلة في مطار مرسى مطروحإ إلى
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  .طن متري من المياه المعبأة في مصراتة 100سلم برنامج األغذية العالمي 

  
  :الثغرات والمعوقات

حاجة إلى زيادة بالشركاء في المجال اإلنساني سيكون المخيمات ونقاط العبور، على  ينإضافيألشخاص تدفق كبير  إذا حدث
، بما في الحار الطقسمواجهة حاجة إلى تكثيف االستعدادات ل وهناك أيضاً. خدمات المياه والصرف الصحي في هذه المناطق

  .ذلك زيادة إمدادات المياه وبناء المزيد من المرافق، وال سيما على الحدود المصرية
  

  الخدمات اللوجستية 

على أساس طبرق / بنغازي إلى  القاهرة/ برنامج األغذية العالمي تقديم خدمات النقل للمجتمع اإلنساني من االسكندرية  يواصل
برنامج األغذية العالمي  وزعوقد . دون مقابل حالياًيتم تقديمها عن خدمات التخزين في بنغازي التي  فضالً ،سترداد التكاليفإ

احة على هذه الموارد مت. مصر وتونسفي الموردين بالنقل في ليبيا وقائمة محدثة لشركات وائم قلمنظمات اإلنسانية على ا
  http://www.logcluster.org/ops/northafrica :الموقع التالي

  
  

  :الثغرات والمعوقات
 .  يوجد شيئ جدير بالذكرال

  

    .%�&� IV   ا�

 والنقل والصحة الغذائي األمن: ليبيا في ألزمةا إلى ستجابةإ التالية ةالسبع قطاعاتال تفعيل اإلنسانية الشؤون منسق طلب
  . الصحي والصرف والمياه تاإلتصاالو الغذائية غير المواد/  والمأوى والحماية اللوجستية خدماتوال
  

 منسق ،خاليكوف رشيد للسيد خلفاً ليبيا في اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم منسقك يستزموم بانوس السيد ختيارإ تم وقد
  . الحالي اإلنسانية الشؤون

  
 مواقع عن األطلسي شمال حلف منظمة تخطر أن الحكومية غير للمنظمات يتيح الذي النظام هو األطلسي شمال حلف إخطار

 قبل من الخطأ بطريق ستهدافهمإ خطر من الحد أجل من ليبيا في ومرافقها اإلنساني المجال في العاملين من كل وتحركات
 شمال حلف إخطار عن المعلومات من لمزيد. اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب خالل من له تنسيقال ويجري العسكرية، قواتال

  .اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب في sahakian@un.org :التالي اإللكتروني بالبريد اإلتصال يرجى األطلسي
  

  :اآلتي يمل القاهرة في اإلجتماعات جدول

  به اإلتصال الواجب الشخص  المكان  الوقت  العنقود/القطاع

 القطري اإلنساني الفريق
  العام التنسيق(


R �"�و��  المكان تحديد سيتم  مساء 3 الساعة اإلثنين أيام��  
!�"-
	 ا��  

���� ��  أو�
+ 20 (0)15 11441923 
mcdonaghm@un.org 

�3
�(ه(�a -��ر
 � `(رن(  
���� �� أو�
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+ 20 (0)15 1760 1647 
holst@un.org-throne 

 العالمي، األغذية برنامج مكتب  صباحاً 11 الساعة الثالثاء أيام  الغذائي األمن
  المعادي

  )��'� إ�>�ل رhi��)����L ���زي 
 &Lا�(�2-& -ا��C ا
� ا�jCا k���	3 

asif.niazi@wfp.org 
+20 (0)12 234 8773 

q�
)� 	�Kن آr  
)�
�3(  

 &Lا�(�2-& -ا��C ا
� ا�jCا k���	3 
+20 (0)15 1760 1397 

claire.mouilliez@wfp.org-anne 

 Matthew Dee  المعادي سوفيتيل  مساء 6 الساعة األربعاء أيام  اللوجستية الخدمات
Logistics WFP 

+20 (0)15 1760 1347 
matthew.dee@wfp.org 

 مدينة العالمية، الصحة منظمة  مساء 1 الساعة الخميس أيام  الصحة
  نصر

  أ=��� �K& ��ه	
  ا2-� ا�����&

 �-y ���-�2�	ق /ا>:� ا &-�Kا�� !�"-ا
{=)�- ا

+ 20 (0)2 227 65285 
mahero@emro.who.int 

  إ
-({�� �3ر=(�|  المكان تحديد سيتم  صباحاً 10 الساعة األحد أيام  الحكومية غير المنظمات تنسيق
����K  ���Lة .	
� ا�=�,��3 

�  � y-� أ���وا)%' )ا--K"� ا-�:�ة(ا
+20 (0)10 997 3023 

i.parsons@savethechildren.org.uk 
�3%(ر 3(ل &-�}  

 أوآ�%�م
+20 (0)12 068 2193 
paul@oxfam.org.uk-Jbalfour 

  .صباحاً 11:30 الساعة في والخميس والثالثاء حداأل أيام السلوم في المعنية الوكاالت بين المشترك التنسيق جتماعاتإ عقدتُ
  
   :يلي كما هي خرىاأل جتماعاتإلا
  

  مساء 1:30 الساعة والثالثاء السبت :الحماية
  صباحاً 11:30 الساعة ربعاءاأل :الصحي والصرف المياه

   مساء 2:00 الساعة الخميس :الصحة
  

  . بنغازي في ثنيناإل أيام أسبوعياً الصحي القطاع شركاء يجتمع
  

  :التالي الموقع زيارة يرجى ،الليبية لألزمة اإلنسانية االستجابة حول المعلومات من لمزيد
/http://libya.humanitarianresponse.info  

 

   .'��(� V ا�

في  39مليون دوالر بنسبة   310تمويل النداء العاجل لألزمة الليبية والذي تم إطالقه لجمع مبلغ تم وفقاً لخدمة المتابعة المالية، 
  .مليون دوالر أخرى 1.4تعهدات بدفع إلى  مليون دوالر، باإلضافة 120المائة أي بما يعادل 

  
 المتابعة خدمة إبالغ على ،المستفيدة توكاالوال المانحة الجهات ذلك في بما اإلنساني، المجال في الشركاء جميع تشجيع يتم

 .fts@reliefweb.int: اإلليكتروني البريد عبر والعينية النقدية المساعدات عن) http://fts.unocha.org( بأوتشا الخاصة المالية
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  أوتشا ليبيا

  مصر - القاهرة 

  
  مكدونا مايك: ليبيا أوتشا فريق رئيس

mcdonaghm@un.orgEmail:   
Tel: +20 (0)1511441923  

  
  توما جولييت: االعالم مسؤولة

E-mail: toumaj@un.org 
Tel: + 20(0) 1511 445 657 

 
  :التقارير إعداد فريق
  ياسين مي

E-mail: yassinm@un.org 
Tel: +20(0)1511 442 369 

  دوبليسي جيسيكا
E-mail: duplessisj@un.org 
Tel: +20(0)1511 445 885 

  
   :نيويورك
   بنكر ستيفاني/ السيدة

  االعالم ومسؤولة المتحدثة
Tel: +1 917 367 5126  

bunker@un.orgmail: -E  
 

   :جنيف
   بيرز اليزابيث/ السيدة

   االعالم ومسؤولة المتحدثة
   جنيف في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب


