
 
 

 

 

  الجماهيرية العربية الميبية
  40تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 

 2011 أيار/مايو 27

 بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني، وهو يغطي الفترة ليبيا– مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من قبل هذا التقرير اد عدتم إ
 .أيار/ مايو30سيصدر التقرير التالي في أو نحو . أيار/ مايو26أيار إلى / مايو23من 

.I   الرئيسيةاألولويات / أهن األحداث 

  صابة ربعة قتمى، في سقوط أفي مخيم شوشة التي وقعت  االضطرابات تسببتأيار، / مايو24في   آخرين19وا 
المجتمع اإلنساني والحكومة التونسية . اآلن الوضع في المخيمحدة خفت لقد . ر أجزاء من المخيميدمتبجروح، و

 . األمني وموقف وتكوين المخيمات في تونسالوضع  انناقشي
  معظميم من المياجرين، ليبيا ولم يعودوا منذ بداية األزمة في اً  شخص602,783ما يقدر ب غادر ،

 ون الحدودعبري الذين في المائة من الميبيين 85أن التي تشير إلى لى البيانات إويستند ىذا الرقم . شباط/فبراير
 .  مرة أخرى إلى ليبياونعودي إلى تونس، ون الحدودعبرذين ي في المائة من الميبيين ال67إلى مصر، و

  مواطنين ؤثر عمى الحياة اليومية للي يةالنقدالسيولة نقص الوقود ومستمرًا، وال يزال القتال في جبال نفوسة ال يزال
 . يبيينالل

  شكل خطرًا كبيرًا عمى الناس في المناطق المتضررة من تبقايا المتفجرات من مخمفات الحرب واأللغام األرضية
 ليا ،لمتفجرات من مخمفات الحربمواقع امخاطر األلغام، فضاًل عن رسم خرائط لبالتوعية . الصراع في ليبيا

 .أىمية قصوى
  مميون دوالر إلى نسبة 407لألزمة الميبية الذي تم إطالقو لجمع مبمغ المنقح النداء العاجل وصل تمويل  

.   مميون دوالر أخرى3.6 مميون دوالر، باإلضافة إلى تعيدات بدفع 185 أي بما يعادل ، في المائة45.6
 

 .IIاستعراض عام للوضع 

صابة إلى أيار / مايو24و 23 يومي تونسبفي مخيم شوشة ت االضطرابات التي وقعت أد  19وفاة أربعة من سكان المخيم، وا 
خرى في أنيب خيام كما تم . المخيم ومركز األسرة المتكاملبر ثمثا المخيم، بما في ذلك الخيام، والمرافق الصحية يدمت و،آخرين

التوتر بين سكان فجر . في مناطق التخزينالموجودة  المساعدات اإلنسانية ، باإلضافة إلىشوشة واإلمارات العربية المتحدةمخيمي 
.  ىذه الحوادث، سكان المخيمو المجتمع المحمي بينالمخيم، فضاًل عن القضايا المتعمقة بالعالقات 

 
المفوضية السامية لشؤون الالجئين وغيرىا وممثمون عن واجتمع منسق الشؤون اإلنسانية . الوضع في المخيمحدة خفت اآلن لقد 

تجري مناقشات مع كما . لمضي قدماً لالتونسية لمناقشة الحوادث ووضع حمول ة المدنيو يةسمطات األمنالمن الجيات الفاعمة مع 
المواد غير الغذائية والمواد الغذائية والمياه والصرف / قادة المجتمع المحمي والمجتمع اإلنساني لوضع حمول مؤقتة لتوفير المأوى 

مقصورًا زال الوصول إلى المخيم يال .  إلى الوطندةعاعمميات اإل نفت المنظمة الدولية لميجرةأوقد است. ةيالصحالنظافة الصحي و
.  مأوى بعد االضطراباتوالي والمياه ائالطبي والغذالدعم م يقدتم ت. عمى الخدمات األساسية

 
تحت رقابة طالق نار فوري إوقف تطبيق أيار، اقترح رئيس وزراء ليبيا / مايو26في رسالة ُنشرت في عدة وسائل إعالم دولية في 

.  دستور جديدإعداد  الصراع، ويكال جانبعن محادثات غير مشروطة مع المعارضة، والعفو واألمم المتحدة واالتحاد األفريقي، 
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األمم المتحدة في الخاص بدولي النساني اإل التواجدموقع نقل يعتزم منسق الشؤون اإلنسانية العودة إلى طرابمس لمواصمة التخطيط ل
.   من القتالةالمناطق المتضررسبل الوصول إلى المزيد من طرابمس و

 
 شحنات من بدخولوقد طمبت الحكومة تدخل األمم المتحدة لمسماح . ؤثر عمى الحياة اليوميةيالنقدية السيولة نقص الوقود وال يزال 
ة مستعدالشركات األجنبية ليست : ، ىناك خمس عقبات تواجو نظام التوزيع العامةليبيالوفقًا لوزارة التجارة .  البالدإلىالبنزين 

 المالية، وعدم وجود الدعم الموجستي والقدرة فوخاالمومنح تراخيص تصدير المواد الغذائية، ت الالدول االجنبية ولمتصدير إلى ليبيا، 
 عقد ة عمىوافقصدرت المشباط فقط، وقد / طن من المواد الغذائية، منذ فبرايرمميونرقم التخطيط السنوي ىو أكثر من . يةلاالعم

.  طن منيا 3,000 م تسميمية، تائغذمواد ال طن من ال19,000لتوريد نظام التوزيع العام خاص ب
 

 تقارير عن زيادة النشاط العسكري في ردتووقد . الزنتانونالوت ويفرين و الرجبانستمر، وتحديدًا في مالقتال في جبال نفوسة 
  قابسبمدينةأيار / مايو23ي ف لالحتياجات اإلنسانية في جبال نفوسة تاستجابتي  الةعلا الفت الجياتالتق. لقمعةامنطقة يفرين و

إلعداد ىيكمة م إلى آليات والحاجة ، تونس، لمناقشة تبادل المعمومات بشأن االحتياجات، وتطوير مراكز الخدمات الموجستيةفي
 ، حديثاً ىاليشكتم ت في تقديم المساعدات إلى المنطقة ىي مجموعات الشتات الميبية التي ةمشاركجيات ال اليةلباغ. الرصدو التقارير

فيم بالتنسيق مع ىذه الجماعات آخذ في االزدياد، وسيسمح .  مستقل عن اليياكل التقميدية لالستجابة اإلنسانيةالتي تعمل بشكلو
.  الستجابةفي خطة افجوات الحتياجات واالستجابة واال
 

خزونات لمعونة إلى أن مامجموعات أشارت  كيمومترًا إلى الغرب من مصراتة عمى الساحل، 60قع عمى بعد التي تفي زليتن، 
 .ستمر القتال في جميع أنحاء المدينة توشك عمى النفاذ، بينما ي( نسمة70,000)السكان الخاصة بالغذاء والدواء والوقود 

 
III  .االحتياجات اإلنسانية واإلستجابة 

 

 الهجرة / المواد غير الغذائية / المأوى    
 ليبيا ولم يعودوا منذ اً  شخص602,783غادر وفقًا لألرقام التي قدمتيا المنظمة الدولية لميجرة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، 

 إلى ون الحدودعبري الذين في المائة من الميبيين 85أن التي تشير إلى لى البيانات إويستند ىذا الرقم . شباط/بداية األزمة في فبراير
 7,227ىذا الرقم ال يشمل .  مرة أخرى إلى ليبياونعودي إلى تونس، ون الحدودعبرذين ي في المائة من الميبيين ال67مصر، و
.   عاد إلى ليبياالذيقي ىناك والعدد ابالعدد ال اً  واضحوليس عبروا الحدود إلى الجزائر، اً ليبيمواطنًا 

 
 : ليبيا

. جدابياأمن بنغازي إلى شخصًا قد عادوا  247وتشير التقارير إلى أن . في بنغازي ( أسرة15,695أو ) اً  نازح100,462ىناك 
 عمى دعم ونحصلنازحين اآلخرين يمعظم ال.  ذاتي، ويعيشون في مساكن مستأجرةاءكتفلدييم امعظم األشخاص النازحين داخميًا 

وقد قدم .  عائمة356 مدرسة تستضيف 66 ن بينيا عفوية، ممركز ايواء من العائالت المضيفة والمجتمعات المحمية، رغم أن ىناك
.  ة أسر3,791ل الدعم الغذائي  برنامج األغذية العالمي

 
 24في ( I-GO)أي غو مؤسسة المعونة سفينة وغادرت . إلى مصراتة في األيام األربعة الماضيةمعونات سمم عدد من السفن 

  . طن مساعدات إنسانية، بما في ذلك المواد غير الغذائية500-400حاممة مصراتة إلى أيار /مايو
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 : تونس
الشركاء في وزع . أيار/ مايو26رأس جدير يوم باليدوء في مخيم شوشة والمخيمين اآلخرين عمى الحدود في  الوضع األمني تميز

وعمى الرغم من توقف . لى سكان المخيمع المأوى والمواد غير الغذائية وكذلك المواد الغذائية وغيرىا امداداتالمجال اإلنساني 
 25لمنظمة الدولية لميجرة يوم تابعة لطائرة فقد قامت أيار، / مايو24 و23في يومي عمميات إجالء مواطني الدول الثالثة 

.   من مخيم شوشةًا إلى وطنيمسودانيمواطنًا  344بإعادة أيار /مايو
 

 في المائة 76حوالي .  لمواطني الدول الثالثة في جنوب تونسالمخصصةثالثة المخيمات ال شخص في 4,500 أكثر من يوجد
ىناك . جديرين باىتمام المفوضية السامية لشؤون الالجئين اً كثير منيم أشخاصيعتبر ال وىم،ناطأوليسوا مؤىمين لمعودة إلى منيم 

خر التطورات في مخيم شوشة أ. منفسوألعودة إلى ديارىم من تمقاء الالزمة ل الوسائل االقتصادية  يممكوننسبة كبيرة من الناس ال
خاصة مواطني لرعايا البمدان الثالثة، بالنسبة توضح الحاجة إلى البحث عن خيارات آمنة ورسائل واضحة بشأن ىذه الخيارات 

 . جنوب الصحراء الكبرىةفريقيأل االبمدان
 

 :مصر
 23في . من األشخاص الجديرين باالىتمام 764 من بينيمسموم، الفي نقطة عبور شخصًا  1,297كان ىناك  أيار، / مايو25في 
لعبور سموم ال إلى معبر،  من قبل الذين تم اجالؤىم من مصراتة إلى بنغازي،مواطني الدول الثالثةمن  600أيار، وصل /مايو

 100 أكثر من األشخاص الجديرين باالىتمام بمقدار زاد عدد ،في األسبوع الماضي. إلى بمدانيم األصميةإعادتيم قبل الحدود 
.  شخص

 
 السفر إلى غزة من خالل معبر رفح عمى فمسطينيًا 722، ساعدت المفوضية السامية لشؤون الالجئين  الماضيشباط/منذ فبراير

.  الحدودي، في مصر
 

  :بمدان أخرى
. النيجر، وفقًا لحكومة النيجر مواطني غيرمن  3,134ىم  بين من ليبيا إلى النيجر، مناً  مياجر82,983عاد أيار، / مايو23 حتى
. ئيمتشادي دعمًا إلجالمواطن  25,000يحتاج نحو ، غاترونفي 
 

 ئي لغذا ااألمن 
يتم تخزين المساعدات اإلنسانية .  األغذية العالمينفوسة يمثل أولوية قصوى بالنسبة لبرنامججبل لى منطقة إصول والال يزال 

جماعات . ىاالمجان المحمية والمنظمات غير الحكومية توزيعستواصل المرسمة من تونس في مستودعات في نالوت والزنتان، حيث 
المواد . ا من خالل المجان المحميةم المساعدات الغذائية من نالوت والزنتان إلى البمدات والقرى المحيطة بوقدمالشتات الميبية ت

 في جميع أنحاء جبال نفوسة، بما ىاعيتوزيتم  اإلنسانية التي ات من بين المساعديبرنامج األغذية العالمي هالغذائية التي يقدميا 
.  نقل عبر الحدود ثم يُ في تونسالذي ُيعد في ذلك الخبز 

 
ة لمتصدير إلى ليبيا، مستعدالشركات األجنبية ليست : ، ىناك خمس عقبات تواجو نظام التوزيع العامةليبيالوفقًا لوزارة التجارة 

رقم . يةلا المالية، وعدم وجود الدعم الموجستي والقدرة العمفوخاالمومنح تراخيص تصدير المواد الغذائية، ت الالدول االجنبية و
نظام خاص ب عقد ة عمىوافقصدرت المشباط فقط، وقد / طن من المواد الغذائية، منذ فبرايرمميونالتخطيط السنوي ىو أكثر من 

.  طن متري منيا 3,000 م تسميمية، تائغذمواد ال طن متري من ال19,000لتوريد التوزيع العام 
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كفي إلطعام أكثر كمية ت ي ليبيا، وهصالح من المواد الغذائية لاً  مترياً  طن18,928تعبئة ببرنامج األغذية العالمي حتى اآلن قام 
.   شخص لمدة ثالثة أشير407,000من 
 

  الصحة 
 القتال بعيدًا عن مدينة ، بعد انتقال حدة المخاوف الصحية إلى حد ما بسبب انخفاض عدد ضحايا الحربتفي مصراتة، خف

. األعصاب والممرضاتواألوعية الدموية جراحي االحتياجات تشمل لوازم طبية لألمراض المزمنة والطواقم الطبية مثل . مصراتة
 

 تابع فريق وصل. المزمنةاألمراض  المستمزمات الطبية وأدوية تشملاحتياجات طبية القريبة، وردت تقارير عن زليتن بمدة  في 
وسيتم توفير . جالء المرضىإ وبدأت في ،أيار/ مايو25مصراتة يوم  فيرست التي ، السفينة أزورالييئة الطبية الدولية عمى متن ل
الييئة الطبية الدولية دعم تواصل . اإلخالء الطبيلمزيد من عمميات ال تزال ىناك حاجة . مزيد من الرعاية الطبية في بنغازيال

خطط إلنشاء مركز إلعادة تأىيل جرحى الحرب ووضع برنامج شامل وداعم يالمركز الطبي الدولي . المرافق الصحية في مصراتة
.  لتقديم الخدمات لمناجين من العنف الجنسي

 
 :الثغرات والمعوقات

 العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي واألشعة لممساعدة في معداتليالل األحمر التابع ل (اليالل)عباد طمب مستشفى في مصراتة، 
 ولكن ،مستشفى طب األطفال وأمراض النساء والتوليد بالتمريضطواقم نقص في كما وردت تقارير عن . تشخيص وعالج المرضى

حاجة بميناء الأحمد بالقرب من قصر مركز .  بعض الممرضات إلى العمل اآلن بعد أن تحسنت شروط السالمة في المركزتداع
.  لغرف وأجنحة االنعاشة ممرض16إلى 

 

  الحماية 
مختمف شكل خطرًا كبيرًا عمى الناس في المناطق المتضررة من الصراع في تبقايا المتفجرات من مخمفات الحرب واأللغام األرضية 

ُأصيب ما .  وفقًا لمنظمة العفو الدولية،مصراتة مؤخراً   لألفراد في حي جنوب شرق مدينةاً  مضاداً  لغم20ف ااكتشتم . ليبياأنحاء 
الذخائر المتروكة كما تشكل .  األسبوع الماضي في مصراتةخالل الذخيرة غير المنفجرة بسببال يقل عن أربعة أطفال وُقتل اثنان 

األشخاص الذين يحاولون تفكيك يعتبر باإلضافة إلى األطفال، و. ومناطق تخزين الذخائر مخاطر جسيمة عمى السكان المدنيين
مخاطر األلغام، فضاًل عن رسم خرائط بالتوعية . المتفجرات من مخمفات الحرب إلعادة تدوير المعادن معرضون أيضًا لخطر كبير

.   أىمية قصوىاهل ، المتفجرات من مخمفات الحربلمواقع
 

الفريق يوفر . (JMACT)األلغام مكافحة لتنسيق الفريق المشترك األلغام، تم تشكيل مكافحة تعمق ب ت منسقةاستجابةتقديم  لومن أج
التطيير، وتعبئة الموارد واالتصال مع السمطات واألطراف الدولية ميام أولويات وترتيب  التنسيقاأللغام مكافحة لتنسيق المشترك 
مخمفات الحرب من أجل زيادة بقايا المتفجرات من  / ةرضياألم اغلألا التوعية بمخاطرالمنظمة الدولية لممعوقين تنظم . الفاعمة

 من مخمفات الحرب ةمتفجرعبوة  168 الفريق االستشاري المعني باأللغام أزالوقد . الوعي بمخاطر المتفجرات من مخمفات الحرب
المنظمة الدولية أيار، حددت فرق / مايو16األسبوع الذي بدأ في خالل . جدابيا لدعم عودة النازحين إلى ىذه المناطقأفي بنغازي و

.  الفريق االستشاري المعني باأللغام األلغامأزال  و،جدابياأزل في امنأحد ال في انفجري لم ينخو صارلممعوقين
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 20إنقاذ الطفولة منظمة دربت . ل حاجة ماسة لمدعم النفسي لألطفال المتضررين من الصراعاحماية األطفتقييم مفصل لوقد حدد 
في المناطق التي النازحين داخميًا بين  المضيفة وجتمعات المفي الذين يقومون بأعمال التوعية مسؤولي التعبئة المجتمعيةمن 

النشاط النفسي تقديم ل واحماية األطفلمع أو المدرسة تجم قائمة عمى ال مراكزوسيتم إنشاء.  ليبيافيتسيطر عمييا المعارضة 
.  مسؤولي التعبئة المجتمعيةواالجتماعي بدعم من 

 
الحماية  بدعم من المفوضية السامية لشؤون الالجئين، بعثة لتقييم احتياجات ،المجنة الميبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانيةسترسل 

.  حمايةالقضايا  من النازحين داخميًا وغيرهوضع قييم يدرس التوسوف . أيار/ مايو28ليبيا يوم   الكفرة، في جنوب شرقفي
 

:  ات والمعوقاتثغرال
 التحقق من ىذه منالمجال اإلنساني في الشركاء لم يتمكن . األطفال في الصراع المسمحة ن مشاركع ة تقارير محدودوردت

.  مناطق الصراعإلىوصول القيود التي تعوق الالتقارير بسبب 
 

 الصحية  والنظافةالمياه والصرف الصحي 
ست محطات لوقد تم تحديد اإلمدادات الحيوية . ثير القمقية المياه جودتجديد إمدادات الوقود والمواد الكيميائية لضمان ال يزال 

.  ًا متاح لمشراء يوم30لمدة يكفي مخزون طوارئ يوجد . لتحمية المياه في مناطق تسيطر عمييا المعارضة
 

.   لمقمقيمثل مصدراً  نفوسةالحصول عمى المياه الصالحة لمشرب في بعض البمدات في جبال ال يزال 
 

لمتضررين من جراء والنظافة الصحية عمى ا المياه والصرف الصحي لوازمع يوزتفي مخيم شوشة، المياه متوفرة، عمى الرغم من 
.  االضطرابات األخيرة

 
 التعميم 

 24ألطفال في مخيم شوشة بعد تدمير المراكز األسرية المتكاممة في ا استئناف أنشطة التعميم والعملشركاء مجموعة يتوقع 
.  أيار/مايو

 
ويجري بحث خطط لمواجية احتياجات . التعميم في بنغازي وزير التربية والتعميم ومنظمة إنقاذ الطفولةعمل مجموعة يتقاسم رئاسة 

لدييا تسعة  ةلوإنقاذ الطفمنظمة .  عائمة نازحة356تحتميا ة مدرس 66فضاًل عن  ، الصراعخاللالمدارس المتضررة أو المنيوبة 
.  طفل محمي ونازح داخمياً 1,500ألطفال في بنغازي، وتقدم األنشطة اليومية ألكثر من ا في المدارس ومسرح تعملمراكز نشاط 

 

 التصاالت في حاالت الطوارئا 
 لممجتمع اإلنساني في بنغازي (VSAT) الطرفيو لالقمار الصناعية  ستقبالاألخدمات محطات قديم تمجموعة العمل  تواصل

.  مصراتة إلنشاء مركز اتصاالت سمكية والسمكيةفير اشالنتلمستعدون شركاء المجموعة . وطبرق عمى الحدود الميبية
 

الموجستية  الخدمات  
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 25، عمى بعد قنفودة متر مكعب في 20,000المخزن الذي يسع لمنظمات اإلنسانية في لمجاني التخزين ال تقديم خدمة يجري
. نيابة عن المجتمع اإلنسانيبال اً  مكعباً  متر3,273بتخزين برنامج األغذية العالمي قام وحتى اآلن،  .كيمومترًا من مدينة بنغازي
لالستخدام المشترك تاحة مساحة ويمكن إ.  ىذا األسبوعستصلنقمة إضافية متخمس وحدات تخزين لديو برنامج األغذية العالمي 

التجاري متاحة في جرجيس، ال تزال مساحة التخزين . طمبحسب الالموجستية عمل الخدمات بين الوكاالت من خالل مجموعة 
.   التخزين المسبق لمبضائع المتجية إلى ليبيابغرض،  التونسيةالمنطقة الحرةب
 

 48 من اً كبار 242( UNHAS)، نقمت خدمة النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدة أيار/مايو 24 إلى 1خالل الفترة من 
. بنغازيجربة وبين مالطا والقاىرة و رحالت 9عمى متن السمك الدبموماسي والمنظمات غير الحكومية وألمم المتحدة ل ة تابعةوكال

 :التفاصيل الخاصة بالحصول عمى ىذه الخدمات، باإلضافة إلى جدول الرحالت المنقح، متاحة عمى الموقع التالي
http://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-forms 

 
لمنظمات عمى اوينبغي .  بين مالطا وبنغازي ومصراتةتبحر سفينة أخرى من المقرر أن تأجيريخطط برنامج األغذية العالمي ل

:  عمى العنوان التاليفي أقرب وقت ممكنتقديم استمارة طمب شحن السفينة تمك نقل البضائع عمى بالميتمة 
northafrica.cargo@wfp.org .

 
. طبرق عمى أساس استرداد التكاليف/ القاىرة إلى بنغازي /  برنامج األغذية العالمي خدمات النقل البري من اإلسكندرية قدمي

من نقل األغذية العالمي منذ بداية األزمة، تمكن برنامج . ويجري اآلن توسيع نطاقيا لتشمل النقل داخل ليبيا من بنغازي وطبرق
 23  في من القاىرة إلى بنغازيحشية فراش 200البرنامج نقل  ماك. نيابة عن المجتمع اإلنسانياالمدادات  طنا متريا من 96
.  أيار/مايو

 
 :الثغرات والمعوقات

ريح ليبوط رحالت الركاب االحصول عمى تصفي  صعوبات متفرقة خدمة النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدةواجيت 
 ساعة 72ب  طمباتيم قبل موعد الرحمةحاليًا من الركاب تقديم ُيطمب  ،ليذا السببو. مصر وتونسكل من في التابعة ليا اإلنسانية 
. قلعمى األ

 
 IV   التنسيق.    

 االستجابة شاممة حولمعمومات لحصول عمى جميع التحديثات بشأن تنسيق مجموعات العمل العنقودية وجداول االجتماعات ول
  .http://libya.humanitarianresponse.info/ : الموقع التالي، يرجى زيارةاإلنسانية لألزمة الميبية

 
 V التمويل.   

  مميون دوالر إلى نسبة 407لألزمة الميبية الذي تم إطالقو لجمع مبمغ المنقح النداء العاجل وصل تمويل وفقًا لخدمة التتبع المالي، 
لضمان تنسيق الموارد، و . مميون دوالر أخرى3.6 مميون دوالر، باإلضافة إلى تعيدات بدفع 185 أي بما يعادل ، في المائة45.6
 تحديثات عد خدمة التتبع المالي تُ .جميع قرارات التمويل والتبرعات العينيةعممًا ب (fts@un.org)ة خدمة التتبع المالي حاطيرجى إ

.  االستجابة اإلنسانية األخرى لألزمة الميبيةأوجو يومية لتمويل ىذا النداء و
 

قائمة اإلتصال .      VI 

 

http://www.logcluster.org/ops/lby11a/unhas-schedule-and-forms
mailto:northafrica.cargo@wfp.org
mailto:fts@un.org
mailto:fts@un.org
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أوتشا ليبيا 
 

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

 
 دوبميسي جيسيكا :التقارير إعداد مسؤولة
  4398 2399 216+ :تمفون ،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 مسؤولة: ىايدي ُكتاب

 3365 367 917 1+ :تمفون، kuttab@un.org :االلكتروني البريد
 

 االعالم ومسؤولة المتحدثة بنكر؛ ستيفاني
 5126 367 917 1+ :تمفون، bunker@un.org: االلكتروني البريد

 
  :جنيف
 إنسانية شؤون مسؤول: ديمبروف تييري
 1688 917 22 (0) 41+ :تمفون ،delbreuve@un.org: االلكتروني البريد

 
  االعالم ومسؤولة المتحدثة: بيرز اليزابيث
  2653 917 22 41+ :تمفون ،byrs@un.org :االلكتروني البريد
 

 : لمزيد من المعمومات يرجى زيارة المواقع التالية
http://ochaonline.un.org 

www.reliefweb.int 
www.irinnews.org 
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