
 
 

 

 

   الجماهيرية العربية الليبية

   24تقرير عن وضع األزمة في ليبيا رقم 

 2011 نيسان/أبريل 12
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.I   أه� ا���اث /�� ا�و����ت ا����

 13 في بنغازي إلى مصراتة من شخص 1,000 جالءبإ للهجرة الدولية لمنظمةل تابعة سفينة تقوم سوف •
 . مصراتة من الثالثة البلدان رعايا من 6,000 جالءإل جهودها من كجزء نيسان/أبريل

 وتكثيف والقنص العشوائي قصفال بسبب صحةال مجال في العاملين قتل استمرار بشأن مخاوف هناك •
 . أجدابياو مصراتة في يةقتالال األعمال

 األمنو الطوارئ حاالت في اإلتصاالت :تشمل وليبيا في لألزمة لالستجابة مجموعات سبع تنشيط تم •
 الصحي والصرف والمياه الغذائية غير المواد/والمأوى والحماية اللوجستية خدماتوال والصحة الغذائي
  .مةالعا والنظافة

 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 بما أي المائة في

 

 .II����� اض ��م����  ا

 في مصراتة من سفينة متن على الثالثة الدول رعايا من شخص 1,000 إلى يصل قد ما جالءإل للهجرة الدولية المنظمة تخطط
 في اإلغاثة منظمات تقدمها التي األخرى واإلمدادات الغذائية والمواد الطبية المعدات السفينة تنقل وسوف. نيسان/أبريل 13

 نقادري غير الثالثة البلدان رعايا من 6,000 أن الليبي األحمر الهالل ذكر. مصراتة إلى لتسليمها نيسان/أبريل 12 يوم بنغازي
 الوضع. قتاللا استمرار بسبب مصراتة مغادرة على

 بين العنيف لقتالا الستمرار نظراً مخيو هناك اإلنساني
 سبوعلأل المعارضة وقوات للقذافي الموالية القوات
  . التوالي على الخامس

  
 القتال أن نيسان/أبريل 11 في اليونيسيف أفادت

 ددع زيادة إلى ياأد قد العشوائي والقصف المتصاعد
 20 عن يقل ال ما تلقُ حيث ،مصراتة في ىالقتل األطفال
 شظايا من جروح بسبب غيرهم العديد جرحو طفالً
 مؤكدة تقارير هناك وكانت. والرصاص الهاون قذائف
 جميع. القناصة بنيران مصراتة في األطفال إصابة عن

 األسابيع خالل وقعت تقريباً عنها المبلغ األطفال وفيات
 الذين األطفال نم الضحايا معظم وكان ،اضيةالم الثالثة

 رايتس هيومن وذكرت. واتسن عشر نع أعمارهم قلت
 10 في) اإلنسان حقوق مراقبة منظمة (ووتش
 متكرر بشكل تستهدف الحكومية القوات أن نيسان/أبريل
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 مجال في عاملينوال غاثةاإل منظمات ذكرت كما. نيسان/أبريل 7 في وخصوصاً آذار،/مارس 23 منذ مصراتة في طبية عيادة
 أربعة ختطافإو نطبيبي مقتل إلى العرب األطباء تحادإ تقارير وأشارت. أجدابياو مصراتة في ينستهدفم كانوا أنهم الصحة
  . شباط/فبراير 21 منذ آخرين

  
 لالستجابة التالية المجموعات تنشيط وتم. الليبية لألزمة اإلنسانية االستجابة لتنسيق المجموعات ستتخذه الذي النهج تنشيط تم لقد

 غير المواد/والمأوى والحماية اللوجستية خدماتوال والصحة الغذائي األمنو الطوارئ حاالت في اإلتصاالت :ليبيا في لألزمة
 . الصحي والصرف والمياه الغذائية

  

III  .�ا��$�#� وا"!�!�� �� �ت��  ا"

 

  السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
   :ليبيا
 رتفاعإ عن قاريرت وردت التقرير، هذاب المشمولة الفترة خالل
 بينما وتونس، مصر إلى حدودال عبروا الذين الليبيين من أعداد
 النزوح عن التقارير من متزايد عدد ورد ،ليبيا داخل في

 النازحين عن تقارير هناك تزال ال مصراتة، في. الداخلي
 حاجةب ةثالثال انبلدال مواطني من اآلالف يزال ال بينما ،داخلياً

 الغذاء تشمل اإلنسانية االحتياجات. ئهمإلجال المساعدة لىإ
  . الصحي بالمجال العاملينو الطبية والخدمات والدواء والماء

  
 عن معلومات اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب تلقى وقد. ليبيا وغرب شرق من كل في داخلياً النازحين وجود عن التقارير تشير

 في. القتال من هرباً هامركز إلى مصراتة محيط من) أسرة كل في أشخاص ستة حوالي (أسرة 4,000و 3,500 بين ما لانتقإ
 فةاوالكش المحلية الدينية السلطات مع الليبي الوطني لمجلسل التابعة اإلنسانية والمساعدات لإلغاثة الليبية اللجنة تعمل بنغازي،

. اًيومي النازحين عدد يتغير ا،ملسجالته وفقاً. المساعدة إلى يحتاجون لذينا والنازحين المحلية األسر نع لبياناتا وتحليل جمعل
 من داخلياً النازحينو لسكانا على ءالغذا اإلنسانية لإلغاثة الليبية والرابطة اإلنسانية والمساعدات لإلغاثة الليبية اللجنة وزعت
  . اآلن حتى ئيةالغذا لموادا مقيمة أسرة 48,000 من أكثر تتلقى. سواء حد على وضواحيها بنغازي

  
 ذلك في بما ،مصراتة من إلجالئهم المساعدة إلى ةحاجب الثالثة البلدان رعايا من 6,000 نحو نأ اإلغاثة منظمات أفادت

. األساسية اجاتتيحواال المأوى إلى هممن العديد يفتقر. والسودان والعراق والصومال تشاد من محدد غير وعدد يمصر 5,000
 .أخرى أماكن في ثالثةال البلدان رعايا اجالء المقرر من نيسان،/أبريل 13 في سيتم الذي جالءاإل إلى باإلضافة

 
   :تونس
 السامية المفوضية وأفادت. رمادةو ذهيبة تينيمد في والبقاء جدير، رأس جنوب ذهيبة، عند الحدود عبور الليبية األسر تواصل
 لهجومل عرضتت يتال نفوسة جبال منطقة من فروا قد بربرية أصول من العائالت هذه نأ نيسان/أبريل 12 في الالجئين لشؤون
 شخصاً 780و ،شباب مركز يديره ذهيبة في مخيم في شخصاً 268 هناك أن اليونيسيف تقارير تفيد. الماضي األسبوع خالل
 من المناطق هذه إلى قادمة أخرى لةعائ 50 هناك أن ويقال. الالجئين لشؤون السامية المفوضية تديره يذال رمادة، مخيم في

 األطفال وحليب والدواء الغذاء قدمت اإلنسانية المنظمات. الماضي األسبوع في أيضاً داخلها قتال عن تقارير وردت التي الزنتان،



 	
	��1Aو �� �����ون - اCز�� .& �ا������� �"�! � ��� ا  

 

 !�"� �-E���Cون ا���	اآ� �1 اJC	اف ه& ��H�2 و� ���) أو��� (ا������� ا-�;�ة � ��� ا ا2-� ا�����& ا%�2ل وا��6L� �M ا-��دئ �3
�� http://ochaonline.un.org . ا(J �� وا�و

3 

 

 الوضع تقييم وستواصل ذهيبة، في دعم مركز الدولية الطبية الهيئة أنشأت وقد. ألسرا تلكل والمياه النظافة ومستلزمات والخيام
 الصحي والصرف المياه خدمات قديملت التونسية العامة الصحة وزارة العالمية الصحة ومنظمة اليونيسيف تدعم. لألسر الصحي

  . األسر لهذه الصحية والخدمات
  
 نقاط في عالقين شخص 6,200 و 5,800 بين ما يزال وال. تونس إلى الحدود شخصاً 3,211 عبر نيسان،/أبريل 11 في
 أفادت. وتشاد سودانيال من السبل بهم تقطعت الذين هؤالء غالبية. المتحدة العربية واإلمارات شوشة مخيمي فيو لعبورا

 وفلسطين وليبيا والعراق ريترياإ من معظمهم بهم، تعنى شخص 1,500 هناك أن الالجئين لشؤون السامية المفوضية
 هناك كان نيسان،/أبريل 10 في. ةمستمر مخيماتال إلى األسر قدوم جةمو زالت ال. السبل بهم تقطعت الذين بين ،والصومال

 . السابق بالتقرير المشمولة الفترة نع ةأسر 26 بزيادة أي ،المخيمات في تقيم ،طفل 900 من أكثر ابينه من ،أسرة 900
 

   :مصر
 ألنهم مصر دخول من وايتمكن لم إذ ومصر، ليبيا بين الحدود على تقع منطقة في متواجدين اًفلسطيني 150 حوالي يزال ال

 لشؤون السامية المفوضية من دعماً يتلقون همو واألطفال، النساء تضم التي عائالتال من معظمهم. السفر وثائق إلى يفتقرون
 ،همسفر وثائق من نتهاءاإل بمجرد. احتياجاتهم معظمب الوفاء يتمو الكاثوليكية، اإلغاثة وخدمات واليونيسيف، الالجئين

  . يةمصرال رفح إلى الرحلة يواصلونس
  

 هممن العديد أن اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب تقارير تفيدو يومياً، المصرية الحدود ونعبري الذين الليبيين عدد في زيادة هناك
 المنظمة أجلت. كافية وأدوية إمدادات لديهمو ،مصر في أقاربهم مع ليالً يعبرون الذين أولئك يقيم ،الغالب في. بنغازي من قادم

 3,547 يوجد اآلن حتى. نيسان/أبريل 11 في آخرين 931 الءإلج خططتو ،نيسان/أبريل 10 يوم شخصاً 941 للهجرة الدولية
 إلى بنغازي من قبل، من إجالء عمليتي للهجرة الدولية المنظمة أجرت وقد. الحدود لىع ،بهم المعني فيهم بمن ،اًشخص

  . إجالء حالة 89,000 من أكثر إلى باإلضافة ،سفينة متن على مصر في اإلسكندرية،
  

   :األخرى البلدان
  .بالذكر جدير يءش يوجد ال
 

   :والمعوقات الثغرات
 تُجري التي المنظمات لدعم إضافية موارد إلى حاجة وهناك اإلجالء، أجل من المساعدة إلى بحاجة لثالثةا البلدان رعايا زال ما

 طريق عن الثالثة الدول رعايا من 6,000 نحو إجالء تمويل في المساعدة إلى للهجرة الدولية منظمةال تحتاج. اإلجالء عمليات
  . مصراتة من القوارب

  

   ئيلغذااألمن ا 
 قتاالً شهدت التي الغربية، ياليب في مصراتة داخل سيما ال ليبيا، داخل الغذائية المساعدات تقديم اإلنسانية المنظمات تواصل
 إلى اإلنسانية اإلمدادات من شحنة العالمي الغذاء وبرنامج اإلسالمية اإلغاثة منظمة تنسق. أسابيع سبعة من أكثر منذ مستمراً
 في ءللشرا متاحة األساسية الغذائية المواد أنو مستقرة الغذائية المواد أسعار أن إلى التقارير تشير بنغازي، في. مصراتة
 رسلتأ. مصر من المستوردة الغذائية المواد بعض أسعار زيادة إلى الليبي الدينار قيمة نخفاضإ أدى وقد. التجارية المحالت
 والطرود األدوية فيها بما اإلنسانية المساعدات من طناً 141و حاويات، تسع تحمل شحن سفينة اإلنسانية اإلغاثة مؤسسة
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 مالطا، في ورست تركيا من السفينة أبحرت. والمالبس النظافة ومستلزمات الحليب ومسحوق الرضع األطفال وأغذية الغذائية
 .بنغازي ميناء في بالرسو اإلذن نتظارإ في
  
 األغذية برنامج يقوم ،تونس في جدير رأس عبور نقطة في تواجدينالم شخاصاأل الحتياجات االستجابة مواصلة أجل من

 الدولية اللجنة تأفاد ،منفصل بشكل. للعائالت اإلفطار اتوجب سيقدم الذي المطبخ تحسينب يةفرنسال ةسالمياإل غاثةواإل العالمي
  . التونسي األحمر لهاللا إلى شوشة مخيم في عملياتها تسلمس أنها األحمر للصليب

  
 على السبل بهم تقطعت الذين شخاصاأل على الغذائية المواد توزيع األخرى اإلنسانية والوكاالت العالمي األغذية برنامج يواصل
 42,500 من أكثر العالمي األغذية برنامج قدم آذار،/مارس 24 منذ. المصري األحمر الهالل مع بالتعاون ،ليبيا مع الحدود
 أي( المحسن التمر قطع من كرتونة 1,650 مجموعه ما تقديم تم كما. سلومال في الحدود على الثالثة الدول لرعايا هيةطم ةوجب
 . الوجبات هذه لتكملة) اًمتري اًطن 13.2 يعادل ما
  

   :المعوقاتالثغرات و
 .جدير بالذكر يءشال يوجد 

  

   الصحة 
 البطينو نالوتو مصراتة لىإ مداداتاإل توصيل مالستكوا الطارئة، الطبية االحتياجات تلبية الدولية الطبية الهيئة تواصل
  . نفوسة جبل منطقة من وأجزاء

  
 أدوية ذلك في بما نيسان،/أبريل 15 في مصراتة إلى طبرقو بنغازي من الطبية المستلزمات من الثانية الشحنة إرسال سيتم

 رتفاعإو السكري مثل المزمنة األمراض من حالة 500 ول ،أشهر 3 لمدة شخص 50,000 تكفي التي األولية الصحية الرعاية
  . ةالمزمن والقلب الصدر أمراضو الدم ضغط

  
 اإلمدادات من طن 20 وجلب ،ممرض 21و أطباء ثمانية لديه ليبيا، في شباط/فبراير 21 منذ يعمل الذي ،العرب األطباء تحادإ

 وبنغازي النوف رأسو أجدابياو والبيضاء درنةو طبرقو اطمسي بن في العرب طباءاأل تحادإ فرق وتتواجد. ليبيا إلى
 الخطوط طول على األحيان بعض في أشدها، على االحتياجات فيها تكون التي مناطقال تزورو متنقلة الطبية الفرق. ومصراتة
 ،المعارضة لمقاتلي يةطب مستلزمات قدمت األحمر للصليب الدولية اللجنة أن إلى اإلعالمية التقارير وتشير. للقتال األمامية
  . معلوماتية كتيبات إلى باإلضافة

  
 الخيرية ثاني آل جبر بن جاسم الشيخ مؤسسةو القطري األحمر الهالل الخيرية، قطر مؤسسة (يةقطرال الخيرية المؤسسات
 وشملت. ايام عدة منذ ليبيا إلى الطبية المساعدات من ثانية شحنة بعثت) الخيرية ثاني آل عبداهللا بن ثاني الشيخ ومؤسسة

 المساعدات من المزيد القطرية الخيرية الجمعيات ستقدمو. العظام جراحة عملياتب الخاصة واالحتياجات اللوازم المساعدات
  . القادمة الفترة خالل اإلغاثة ومواد الطبية

  
 ةالنفسي األنشطة. تونس في قردان بن مستشفى في المواليد تسجيل ومتابعة شرافاإل النفسي اليونيسف فريق يواصل

 . كذلك المصرية الحدود على مستمرة الطفل حماية وأنشطة ةجتماعيواإل
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   :الثغرات والمعوقات

 اإلمدادات زدواجيةإو الثغرات تفاديل تسليمها يتم التي الطبية المساعدات ومتابعة رسالإو لجرد نظام إلى ماسة حاجة هناك
 نفس إقامة على وتعمل المصرية، الحدود على اللوجستية اإلمدادات نظام عالميةال الصحة منظمة أنشأت. ليبيا في اإلنسانية

  . بنغازي في المقبل ةلصحل يالتنسيق جتماعاإل في مداداإل طلبات مناقشة ينبغي. وبنغازي طبرق في نظامال
  
 مصراتة، في. الموظفينو اللوازم إلى يفتقر لكنهو موارد لديه ،سرير 1,200 يضم مستشفى وهو الطبي، المركز ،بنغازي في

 مستشفى في العرب اطباء إتحاد أطباء يواصل. اللقاحات وكذلك والحصبة السحايا والتهاب السل لعالج أدوية إلى حاجة هناك
. يومي أساس على وحروق وكسور نارية أعيرةب إصابات من يعانون الذين المرضى عالج مصراتة شرق شمال في الحكمة
 ينالمتوفر األطباء عدد ولكن وبنغازي، أجدابيا بين الممرضات من المزيد إلى حاجة هناك بأن ةالدولي يةالطب الهيئة تقارير تفيد
  . الجراحةو المركزة العناية وممرضات لممرضين ماسة حاجة هناك أن العرب طباءاأل تحادإ ذكر. نطقةالم ههذ في كاف
  

   الحماية 
 تم الذين الليبية المعارضة مقاتلي على العثور تم قد أنه نيسان/أبريل 12 يوم الصادر تقريرها في الدولية العفو منظمة أفادت
 اإلدعاءات تدعم قوية أدلة الدولية العفو منظمة جمعت. ظهورهم وراء مقيدة وأيديهم الرأس في نارية بأعيرة مقتولين أسرهم
 وهجمت مسلحين غير متظاهرين عمداً قتلت للقذافي الموالية القوات أن ذلك في بما األخرى، اإلنسان حقوق انتهاكات بارتكاب

 .الماضية الستة األسابيع خالل القتال من الفارين المدنيين على
  

 23 منذ مصراتة في طبية عيادة متكرر بشكل تستهدف الحكومية القوات أن نيسان/أبريل 10 في ووتش رايتس هيومن ذكرت
 للقذافي الموالية القوات بين معارك خالل مدنياً 250 عن يقل ال ما قُتل. نيسان/أبريل 7 في وخصوصاً آذار،/مارس

 المناطق في النار القوإط العشوائي القصف عن عديدة تقارير أيضاً هناك. الماضية األسابيع خالل مصراتة في والمعارضة
  . للقذافي الموالية القوات تستهدفهم مدنيين عن وكذلك بالسكان، المأهولة

  
 حرية أن إلى ليبيا في العاملة اإلغاثة منظمات تقارير تشير. وخطفهم أيام لعدة الصحفيين إحتجاز عن ترد التقارير زالت ما

 . معينة أماكن في األخبار تغطية على قدراتهم من الحد إلى نالدوليو الصحفيون يشير حين في للغاية، محدودة الصحافة
  

   :الثغرات والمعوقات
 العديد من األطفال أصيب. السكان المتأثرين بالنزاع إلى  شدة القتال في مصراتة دون وصول المساعدات اإلنسانيةتحول

التي يشتد خرى األمناطق الفي  وأ في مصراتة  سواء، الغذاء والمياه الصالحة للشربهمنقصيو القتال من جراءبصدمات نفسية 
  . القتالفيها
  

   المياه والصرف الصحي 
 تواصل ،جدير رأس في. ومصر تونس في والمخيمات العبور نقاط في الناس احتياجات تلبي الصحي والصرف المياه أنشطة

 والصرف المياه مرافق في الصحي الصرف خدمات مثل الصحية المرافق أنشطة تقديم التونسية الصحة ووزارة اليونيسيف
  . شوشة خيمم في الصيانة عمال نشر اإلسالمية اإلغاثة تواصل. الصحي
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 السابق، بالتقرير المشمولة لفترةا في الحال كان كما. كبير حد إلى يةمصرال الحدود على السلوم في االحتياجات تلبية تمت
 تعمل الثمانين المراحيض جميع. الحدود لىع لقيناعال صاشخلأل يومياً المياه من لتر 100,000 توفير اليونيسيف تواصل
 الحدود على الشرب مياه في الكلور جرعة ادةيز تمت. واألطفال للنساء مخصصان متنقلين مرحاضين وهناك طاقتها، بكامل
  . المياه طريق عن المنقولة األمراض خاطرم من للحد
  

  :الثغرات والمعوقات
تقييم بغرض هذه المناطق  إلى الوصول. يوماً 40 أكثر منمنذ  المياهإمدادات انقطعت  ،في مصراتة وبعض المدن األخرى

  .احتياجات المياه والصرف الصحي ضروري لتحديد مستوى االستجابة اإلنسانيةوالوضع 
  

  ستية الخدمات اللوج

 10 في. موردي النقلبتصال بنغازي، وتتضمن معلومات اإل إلى النقل واإلمداد من القاهرةممر تفاصيل خريطة تبين شرت نُ
. اليبي إلى البر طريق عن حكوميتين غير منظمتين من الطبية المواد من شحنات من مكعباً متراً 43 إرسال تم نيسان،/أبريل

 في الموقعتضمن معلومات جديدة عن استيراد األدوية تي ت ال،تونسفي  الجمركية اءاتلمحة عن اإلجريمكن العثور على 
 view/overview_customs_tunisia/northafrica/ops/org.logcluster.www://http: التالي

 

على الموقع مخزونات الطوارئ  لشنت رسم الخرائط العالمية مجموعة الخدمات اللوجستية دلشؤون اإلنسانية ومكتب تنسيق ا
غاثة  مواد اإلنجمع وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة علمنصة حيوية هي ، و)stockmap/org.humanitarianinfo.www(: التالي

الشركاء في المجال اإلنساني، من يجد ويخصص على أساس االحتياجات اآلنية، يمكن أن بناء . العالمجميع أنحاء المتاحة في 
  . المنطقة وفيما يتعلق بها، داخل "أينماذا من لديه "بين العديد من أدوات البحث الرئيسية، معلومات وتقارير عن 

  
  :الثغرات والمعوقات

اً على الرغم من محدودراتة، ص بما في ذلك المراكز الحضرية الكبرى مثل م،لى مساحات واسعة من ليبياإصول والال يزال 
 .إغاثة دوا موجلبتبنغازي  إلى لوصولتمكنت من اعدة منظمات أن 
  

    .%�&� IV   ا�

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

   
  :اآلتي يشمل القاهرة في اإلجتماعات جدول

  به اإلتصال الواجب الشخص  المكان  الوقت  العنقود/القطاع


Q �"�و��  الحقاً المكان تحديد سيتم  مساء 3 الساعة اإلثنين أيام   القطري اإلنساني الفريق��  
!�"-
	 ا��  

���� ��  أو�
+ 20 (0)15 11441923 

org.un@mcdonaghm 
�3
�(ه(�` -��ر
 � _(رن(  

���� �� أو�
+ 20 (0)15 1760 1647 

org.un@holst-throne 

  )��'� إ�=�ل رgh��)����M ���زي  العالمي، ذيةاألغ برنامج مكتب  صباحاً 11 الساعة الثالثاء أيام  الغذائي األمن
 &Mا�(�2-&-ا��C ا
� ا�iCا j���	3  
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 org.wfp@niazi.asif  المعادي
+20 (0)12 234 8773 

q�
)� 	�Lن آr  
)�
�3(  

 &Mا�(�2-&-ا��C ا
� ا�iCا j���	3  
+20 (0)15 1760 1397 

org.wfp@mouilliez.claire-anne 

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

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


Q �"�و��، ��
	 ا-"�!  المعادي اإلقليمي، أوتشا مكتب  صباحاً 9 الساعة الخميس أيام  الحكومية غير المنظمات/شاأوت��  
���� ��  أو�

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

  

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

  أ<��� �L& ��ه	
  ا2-� ا�����&/ اy<��2اد L'(ارئ 

��-�2�	ق /� z-� ا=;� ا &-�Lا�� !�"-ا
|>)�- ا

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

  إ
-(~�� �3ر<(�{  الحقاً مكانال تحديد سيتم  صباحاً 10 الساعة األحد أيام  الحكومية غير المنظمات تنسيق
����L  ���Mة .	
� ا�<�,��3 

 �)%' )ا--L"� ا-�;�ة(� z-� أ���وا ا
+20 (0)10 997 3023 

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

 أوآ�%�م
+20 (0)12 068 2193 

uk.org.oxfam@paul-Jbalfour 


g  بعد فيما تأكيده سيتم  بعد فيما تأكيده سيتم  الحماية	� ���J 
��A)%-�ون ا����� ا� ��H~�����-ا �
	.  

+20 (0)123678844 
org.unhcr@sharift  


g  بعد فيما تأكيده سيتم  بعد فيما تأكيده سيتم  الغذائية غير المواد / المأوى	� ���J  
��A)%-�ون ا����� ا� ��H~�����-ا �
	. 

+20 (0)123678844 
org.unhcr@sharift  

  ا�(����g  بعد فيما تأكيده سيتم  بعد فيما تأكيده سيتم  الصحي والصرف المياه

�2-&  بعد فيما تأكيده سيتم  بعد فيما تأكيده سيتم  اإلتصاالت
� ا�iCا j���	3  

 
  :كالتالي السلوم في المعنية الوكاالت بين المشترك التنسيق جتماعاتإ عقدتُ

  .صباحاً 11:30 الساعة في والخميس والثالثاء حداأل أيام: التنسيق
  مساء 1:30 الساعة والثالثاء السبت :الحماية
  صباحاً 11:30 الساعة ربعاءاأل :الصحي والصرف المياه

   مساء 2:00 الساعة الخميس :الصحة
  

  :كالتالي بنغازي في التنسيقية اإلجتماعات
  مساء 4:00 الساعة الخميس: العام التنسيق
  مساء 4:00 الساعة الثالثاء : الصحة
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   .'��(� V ا�

 في 39  مليون دوالر بنسبة 310تم تمويل النداء العاجل لألزمة الليبية والذي تم إطالقه لجمع مبلغ  وفقاً لخدمة المتابعة المالية،
  . مليون دوالر أخرى1.4تعهدات بدفع  إلى  مليون دوالر، باإلضافة120المائة أي بما يعادل 

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

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

  
 

 VI ا",+�ل (��)�.     
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  أوتشا ليبيا

  مصر -القاهرة 

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

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

+ 20(0) 1511 445 657 : تلفون   
 

  دوبليسي جيسيكا ،ياسين مي :التقارير عدادإ فريق
  +20)0(369 442 1511 :تلفون ،org.un@yassinm: االلكتروني البريد
 +20)0(885 445 1511  :تلفون ،org.un@duplessisj: االلكتروني البريد

  
   :نيويورك

  اإلستجابة قطاعات تنسيق قسم األوسط، والشرق الوسطى وآسيا وأوروبا الكاريبي ومنطقة األمريكيتين عن المسؤول: كاردن دديفي
  +5699 963 212 1 :تلفون ، org.un@carden: االلكتروني البريد

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

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

  
   االعالم لةومسؤو المتحدثة :بيرز اليزابيث/ السيدة

   +2653 917 22 41 : تلفون،org.un@byrs :البريد االلكتروني
 

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

org.irinnews.www  
 

6
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