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.I   اث أه���	ا /�� ا	و����ت ا����

 والتدخل اإلنساني في المناطق المتضررة من النزاع ،أخرى إلى مناطق ال تزال هناك حاجة ماسة للوصول •
التدخل في القطاع الصحي وفيما يتعلق  إلى وهناك حاجة.  في مصراتة وخصوصاً،في شمال غرب ليبيا

 . بحماية المدنيين على وجه السرعة
 36.5 بنسبة دوالر مليون  310 مبلغ لجمع إطالقه تم والذي الليبية لألزمة المعدل العاجل اءالند تمويل تم •

 . أخرى دوالر مليون 1.4 بدفع تعهدات إلى باإلضافة دوالر، مليون 113 يعادل بما أي المائة في
 يجروالن ومصر تونس في العبور ونقاط مخيمات في عالقين شخص 13,600 و 13,200 بين ما يزال ال •

  .والجزائر

 

 .II����� اض ��م����  ا

ال يزال  ، في ليبياقتال أعمال الفي ظل إستمرار
 الوضع اإلنساني في المناطق األكثر تضرراً

في حين أن و. تدهورخذاً في الآمن النزاع 
  محدودة،لى معلوماتعصول حالالقدرة على 

 حماية إزاءبقلق بالغ لمجتمع اإلنساني اعر شي
 بما في ذلك العنف القائم على نوع ،المدنيين
نتهاكات حقوق إ واأللغام األرضية و،الجنس
  . اإلنسان

  
المصابين الذين من عدد إلى تركيا اليوم وصل 
سفينة من مصراتة على متن وا سافر

 حيث األسبوع ،المساعدات الطبية التركية هذا 
 إلى د من هؤالء الركاب المصابين عدتحدث

. العالجتلقي  بعد اإلغاثةعالم وعمال وسائل اإل
  إلى عدم إشتراك جميعوتشير التقارير

 في الذين كانوا على متن السفينةالمصابين 
 . سيء للغايةالوضع اإلنساني في مصراتة بشكل خاص . القتال
  

 وأالمنظمة الدولية للهجرة  وأمساعدة الحكومات بمخيمات ونقاط العبور رعايا البلدان الثالثة المن  219,038إجماالً، غادر 
 على  شخص عالقين في مخيمات ونقاط عبور13,600 و 13,200ال يزال ما بين و. منفسهأأطراف ثالثة أو من تلقاء 
هناك فإن  ، المواقعحتياجات في هذهالاغالبية  يةتلبإلى رير وكاالت المعونة اتقتشير في حين و. طول الحدود مع ليبيا
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تحتاج إلى المنظمة الدولية للهجرة .  إلى بلدانهمدعم إضافي إلعادة رعايا الدول الثالثة الذين تقطعت بهم السبل إلى حاجة
 مليون دوالر لدعم إعادة رعايا الدول الثالثة الذين فروا من ليبيا منذ بدء القتال على مدى خمسة 160مبلغ إضافي مقداره 

  . أوطانهم إلىأسابيع
 

III  .�تا� ���� ��!��$�#� وا"!�  ا"

 

  السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
  

  : االحتياجات واإلستجابة

  

   :ليبيا
 كبير قلق مصدر ليبيا داخل النزوح بشأن المتزايدة التقارير تُعد. 448,022 اآلن حتى ليبيا غادروا الذين األشخاص عدد بلغ

 بالالجئين اإلتصال من القاهرة في بليبيا المختص جئينللال لشؤون السامية المفوضية فريق تمكن ولقد. اإلنساني للمجتمع
 من العديد أن الكنيسة عن ممثلون أفادو. طرابلس في الكاثوليك الروم كنيسة عن فضالً ونالوت، طرابلس في اللجوء وطالبي
. المطاف نهاية في إيطاليا إلى ثم تونس إلى رحلتهم متطلبات لتغطية ومالية غذائية مساعدات طلبوا والمهاجرين الالجئين
  .إثيوبي 150و إريتري 200 إلى مالية مساعدات الكنيسة وقدمت
  

 الرغم وعلى. أيام عدة منذ المدينة غرب قتال أي عن اإلبالغ يتم لم نهوأ أجدابيا، في توقف قد القتال أن اإلغاثة وكاالت ذكرت
 عاد قد منهم العديد فإن الماضي، الشهر خالل منفصلتين مناسبتين في المدينة من أجدابيا سكان هروب عن تقارير ورود من

  . األمني الوضع نتحس بعد اآلن النازحين السكان عودة إستمرار المرجح ومن. القتال وتيرة هدأت أن بمجرد
  

   :تونس
 هناك يوجد ال. تونس إلى الليبية الحدود شخصاً 215,007 من أكثر عبر للهجرة، الدولية المنظمة أصدرته تقرير ألحدث وفقاً
 من 2,000 – 1,000 منهم شهرياً، شخص 4,000 إلى 3,000 بمتوسط تونس، إلى عابرينال تدفق في يتعلق فيما تغيير

 اللذان المعسكرين، في السبل بهم تقطعت الذين األشخاص بين األكبر هو والسودان تشاد رعايا عدد زال ما. نالليبيي المواطنين
 9,400 – 9,000 هناك إجماالً،. إلجالئهم مساعدة إلى يحتاجون السودان من 2,407و تشاد من مواطن 2,922 حالياً يأويان
  . ليبيا مع الحدود على اإلماراتي راألحم والصليب شوشة معسكري في السبل بهم تقطعت شخص
  

   :مصر
 الخدمات تقديم. العربية مصر بجمهورية السلوم في العبور نقطة عند الراهن الوقت في عالقين شخص 3,500 حوالي هناك
 تم دولق. المحلية المصرية السلطات مع بالتنسيق اإلنسانية الفاعلة الجهات قبل من الحماية قضايا رصد حالياً ويجري مستمر
 أسبوع، كل لقاءات المجموعات هذه وستعقد والصحة، الصحي والصرف الشرب ومياه بالغذاء مختصة عمل مجموعات تشكيل
 عبروا الذين الثالثة الدول رعايا من 17,000 من أكثر للهجرة الدولية المنظمة ساعدت. التنسيقية اإلجتماعات إلى باإلضافة
 .وجواً وبحراً براً األصلية نهمبلدا إلى العودة على مصر إلى الحدود
  

   :والمعوقات الثغرات
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 ست. كهرباء ومولد إضافية مراحيض تثبيت وكذلك السلوم، عبور نقطة في خيام ستة إقامة على المصرية السلطات وافقت
 األشخاص جميع الستيعاب إضافية مساحة توفير ضرورة من الرغم على شخص 1,200ل مؤقت مأوى لتوفير كافية قاعات
  . شخص 3,500 وعددهم الراهن الوقت في السبل بهم تقطعت الذين
  

   ئيلغذااألمن ا 
 ليبيا، من الشرقي الجزء في ثابتة زالت ما الغذائية المواد أسعار أن إلى األغذية وقطاع الحكومية غير المنظمات تقارير تشير
 أجرته مشترك تقييم من نتهاءاإل وتم. إرتفعت قد الزبادي مثل" الضرورية غير" الغذائية موادلا أسعار أن من الرغم على

 النتائج تقاسم سيتم. والعائدين الغذائي األمن بشأن مصر في المحلية السلطات مع بالتعاون العالمي األغذية وبرنامج اليونيسيف
   .أيضاً أغذية اإلسالمية اإلغاثة منظمة وزعت كما. قريب وقت في
  

 دعم هدفب ليبيا من الشرقية والمنطقة بنغازي في الرزق موارد مشاريع إنشاء أتبد "الليبي النداء فريق" الحكومية غير ةالمنظم
 ليبيا في ءلغذال اًتقييم يجرست كما. المحلي المعكرونة مصنع ودعم الحيوانات تربية تشجيع خالل من المنطقة في الغذائي األمن
 فيهم بما ،الغذائية المعونات قطاع في الشركاء من عدد يستمر. قصير بوقت ذلك بعد النتائج تتقاسم وسوف بلالمق األسبوع
 ونقاط المخيمات في للسكان الغذاء توفير في ،الكاثوليكية اإلغاثة وخدمات اإلسالمية واإلغاثة اإليطالية والتنمية التعاون منظمة
  .يومي بشكل العبور
  

   :المعوقاتالثغرات و
 بشأن األمن ها في التعبير عن قلقةستمرمخرى التي تعمل في قطاع األغذية  األاإلغاثةبرنامج األغذية العالمي ومنظمات 

    .الغذائي في ليبيا
  

   الصحة 
 باإلضافة األساسية، واإلمدادات األدوية تقديم خالل من ،ليبيا في الطبية لالحتياجات االستجابة في مستمرة الدولية الطبية الهيئة
 غرب في. أسابيع عدة منذ النزاعب مباشر وغير مباشر بشكل تأثرت ناطقم في الدولية الطبية الهيئة تعمل. المستمر تقييمال إلى
 آليات أن حين في ا،ليبي غرب في الواقعة المستشفيات من إثنتين إلى المطلوبة الطبية اإلمدادات الدولية الطبية الهيئة قدمت ،ليبيا
 ما مصراتة في القتال لضحايا يةصحال الرعاية تقديم
 ليوما الدولية الطبية الهيئة تحاول. لتقييمل خضعت زالت

 تقارير هاعن وردت مدينة وهي ،البريقة إلى الوصول
 الكنهو ،أسابيع عدة منذ مستمر عنيفال القتال بأن تفيد

 قطع تم قدل. أمنية مخاوف بسبب العودة إلى تاضطر
 تكون أن المرجح ومن البريقة في المياهو الكهرباء
 ستعداداًإ. الغذائية المواد نقص من تعاني المدينة
 بإتجاه البريقة من الفارين شخاصاأل قتدف حتمالال

 مداداتاإل خزينتل الدولية الطبية الهيئة تخطط الشرق،
  . الغذائية والمواد الغذائية غير والمواد الطبية
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 ال الممرضات من حفنة سوى توجد ال أنه وحيث. الواحد اليوم في صاباتإ وثماني ست بين ما يستقبل أجدابيا مستشفى زال ما
 حدأ. بنغازي إلى المطاف نهاية في همنقل إلى يسع هناكو ،المركزة العناية وحدة في حرجةال حاالتال بقبول إال يسمح

 عبر الدواء من كبيرة كميات المستشفى على تدفقت. ساقه بتر إلى يحتاج كان السبت يوم استقبالهم تم الذين ةالسبع المصابين
 في مستمرة الدولية الطبية الهيئة. دويةاأل هذه من المخزون إدارة حسينت إلى حاجة هناكو ،المنظمات مختلف من التبرعات
 شخص 15,000 احتياجات تغطي نظافة مستلزمات توزيع سيتم كما ،بنغازي في شخص 60,000 إلى الصحية اللوازم تقديم
  . القادمة القليلة األيام خالل آخر
  
 عدة ظهور عن اإلبالغ رغم ،مستقرة تزال ال المخيمات يوف الحدود على الصحية الظروف أن السلطات ذكرت ،تونس في

 جرعات وستشحن ،الجرب لعالج حدةاو جرعة صورة في ايفرمكتين عقار العالمية الصحة منظمة قدمت. الجرب من حاالت
 العالمية الصحة منظمة وسترسل. ينمخيمال من أي في ضامرأ أي تفشي عن تقارير ترد لم. العاجل قريبال في إضافية
  . الصدد هذا في إضافي دعم لتقديم األوبئة علم في أخصائياً

  
 األسابيع في مصر إلى ليبيا من الحدود عبروا شخصاً 174,176 بين من جريحاً 281 هناك كان هأن المصرية السلطات ذكرت
 م،طلبه على ناءب آخرين 29 خرج كما ،المستشفيات من وخرجوا الجرحى هؤالء من 79 حالة تحسنت ولقد. الماضية الخمسة
 حالة، 22 الحدود على الوفيات عدد إجمالي بلغ. خمسة وتوفي مطروح ومرسى االسكندرية في مستشفيات إلى 169 وأحيل
  . مرور حوادث عن اًناجم الوفيات مجموع ثلث عن قليالً يزيد ما وكان
  

 مصر بين الحدود على متنقلة وعيادات الصحية الطوارئ لحاالت عيادات تشغيل والشركاء العالمية الصحة منظمة تواصل
 دورات العالمية الصحة منظمة تقدم كما. مختلفة ضامرأو صاباتإ من اًمريض 13,382 من أكثر عالج تم حيث ،وليبيا

 العالمية الصحة منظمة قبل من معين شخص سيسافرو. المصرية الحدود على لألمهات الطبيعية الرضاعة في الفردية المشورة
 دوتفي. االحتياجات لتقييم المتحدة األمم توكاال بين مشتركة بعثة طارإ في األسبوع هذا بنغازي إلى الصحي القطاع مثلي الذي
 عدة وصول إلى باإلضافة ،الحدودية المعابر في متواجد الليبيين من متزايداً عدداً أنب الالجئين لشؤون السامية المفوضية تقارير
 .ستون إلى األسر أفراد تحمل اربوق
  

   :الثغرات والمعوقات
 القطاع تأثر ولقد. ليبيا في المتضررة الصحية للمرافق المطلوب والدعم االحتياجات تقييم إلى الليبي األحمر الهالل جمعية دعت
  . األزمة هذه جراء من سلباً صحيال
  

   الحماية 
 السامية  المفوضيةعلى أنهم أشخاص تُعني بهم، اً شخص2,708، أو اتف حوالي ربع سكان المخيميتصنتم  ،في تونس

صومالي  300-250ن أتقارير المفوضية تفيد . ، بما في ذلك الصوماليين والعراقيين والفلسطينيين والليبيينلشؤون الالجئين
 في مخيم ستمراًمالعنف القائم على نوع الجنس ال يزال منع  .حتى اآلن نيسان/أبريل 2 منذ ليبياعائدين إلى قد غادروا المخيم 

  . تحديد وإدارة منزل آمن لضحايا العنف بسبب نوع الجنس من مخيم شوشةعلى وافقت وزارة شؤون المرأة التونسية  .شوشة
  
سلوم، أو أي حوالي عشرة النقطة عبور صاً عند شخ 323أنها تعتبر السامية لشؤون الالجئين المفوضية ذكرت  ،في مصرو

  . معرضين للخطرهناكمقيمين في المائة من ال
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   :الثغرات والمعوقات

وجود األلغام أن على الرغم من و. مساحات كبيرة باأللغام األرضية داخل ليبياإلى زرع  ليبيا فيالصراع الدائر لقد أدى 
يقومون هناك تقارير تفيد بأن الليبيين . أيدي قوات القذافيزرعت بجديدة اللغام األهذه فإن  ليبيا، على اًاألرضية ليس جديد

ما .  من أجدابيا لألفراد بالقرباً مضاداً لغم26مضاد للدبابات ولغم  40تمت إزالة قد ، وأنه بأيديهمإزالة األلغام األرضية ب
  . األلغام األرضيةين، كما في حالة متخصصات وأفراد تطلب معدأكبر وإزالتها بأمان تالذخائر غير المنفجرة مشكلة تمثل 
  

واألسلحة غير المنفجرة مخاطر األلغام األرضية والذخائر بجتمعية لتوعية السكان بشكل مناسب محمالت إلى هناك حاجة 
  . إجراء تقييمات، بما في ذلك تسجيل وتوثيق هذه األلغام الجديدة إلى وهناك أيضا حاجة. المتروكة

  
د بسبب التي تم تحديدها داخل البالالذخائر غير المنفجرة األلغام وأخطار  تنسيق فعال لإلبالغ عن وتسجيل وتوثيق ال يوجد

حالما . وعالوة على ذلك هناك نقص في القدرة المتاحة للتخفيف من حدة هذا التهديد على نحو فعال. الوضع األمني في ليبيا
يتم تطهير تلك المواقع  لكيبالغ األهمية أمراً تخلص من الذخائر المتفجرة  سيكون ضمان سرعة وفعالية ال،يسمح الوضع

  . حتى اآلنةأي مناطق خطرة غير معروف إلى االستجابةوالقدرة على مالحظة و ،بسرعة
  

   المياه والصرف الصحي 
هيئة الطبية ذكرت ال. في المعسكرين في تونس، وعند نقطة العبور في مصرمستمرة لمياه والصرف الصحي ال تزال أنشطة ا
 100,000 نقل ، تواصل اليونيسيفسلومالفي و. ية داخل ليبياصح المياه الصالحة للشرب للمرافق القدمتأنها ال تزال الدولية 

 عن نظام مستدام لتوفير المياه، وال سيما اً بحثات في حين تجري مناقشألغراض الصرف الصحي،بالشاحنات لتر من الماء 
  .  المقبلحارالموسم البفيما يتعلق 

  
  الخدمات اللوجستية 

أن وذكرت سلطات مطار بنغازي . اإلغاثةوجميع التسهيالت الالزمة متوفرة الستقبال شحنات طاقته كامل يعمل بميناء بنغازي 
ستعد يبرنامج األغذية العالمي . عمل ومرافق التخزين والمناولة متاحةصالح للالرادار المدني . أيضاً عمل بكامل طاقتهالمطار ي

سترداد إ، على أساس في بنغازي لدولية والمنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية إلى الهيئة الطبية ا من مصراإلغاثةلتسليم مواد 
 السامية كل من المفوضيةتستفيد .  بنغازيبمدينة ه في مستودعيمجانالتخزين قديم اليواصل برنامج األغذية العالمي ت. التكاليف

 حالةل حو لمنظمات اإلنسانية تحديثاًعلى ا برنامج األغذية العالمي وزعوقد . هذه الخدمةمن واليونيسيف لشؤون الالجئين 
تصاالت السلكية والالسلكية في ليبيا لإل الوضع الحالي حول وتحديث ،لمحة عامة عن الموانئ في تونسو، بنغازي ميناء مطار

  .وتونس ومصر
  

    .%�&� IV   ا�

 التي المساعدة عن المعدة تقاريرال حسينت أجل من العربية المنظمات مع إتصاالت حالياً يجري اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
 . العربي الخليج منطقة في ةاإلنساني الوكاالتب اإلتصال يجري ،أخرى أمور بين منو. المنظمات هذه تقدمها
  

  :اآلتي يمل القاهرة في اإلجتماعات جدول

  به االتصال الواجب الشخص  المكان  الوقت  العنقود/القطاع
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 القطري اإلنساني الفريق
  العام التنسيق(


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

���� ��  أو�
+ 20 (0)15 11441923 

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

���� �� أو�
+ 20 (0)15 1760 1647 

org.un@holst-throne 

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

  )��'� إ�>�ل رgh��)����K ���زي 
 &Kا�(�2-&-ا��B ا
� ا�iBا j���	3  

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

q�
)� 	�Jن آr  
)�
�3(  

 &Kا�(�2-&-ا��B ا
� ا�iBا 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 

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

  أ=��� �J& ��ه	
  ا2-� ا�����&

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

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

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

 �)%' )ا--J"� ا-�:�ة(� y-� 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 

. 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
/info.humanitarianresponse.libya://http  

 

   .'��(� V ا�

 في المائة أي بما 36.5  مليون دوالر بنسبة 310 لألزمة الليبية والذي تم إطالقه لجمع مبلغ ثدحتم تمويل النداء العاجل الم
  . مليون دوالر أخرى1.4تعهدات بدفع  إلى  مليون دوالر، باإلضافة113يعادل 
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 المتابعة خدمة إبالغ على ،المستفيدة توكاالوال المانحة الجهات ذلك في بما اإلنساني، المجال في الشركاء ميعج تشجيع يتم

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

  
 

 VI ا",+�ل(��)� .     

 

  أوتشا ليبيا

  مصر -القاهرة 

  
  مكدونا مايك: ليبيا أوتشا فريق رئيس
: Emailorg.un@mcdonaghm  

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  
: mail-Eorg.un@bunker  

 
   :جنيف
   بيرز اليزابيث/ السيدة
   االعالم ومسؤولة المتحدثة
   جنيف في ةاإلنساني الشؤون تنسيق مكتب

Tel: +41 22 917 2653 
org.un@byrs   
 


