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.I   أه� ا���اث /�� ا�و����ت ا����

مخيمات على طول الحدود الليبية الفي نقاط العبور وعالقاً  شخص 12,500 و11,600 بين مازال يال  •
 . والجزائروالنيجر  تونس ومصر مع

 36 بنسبة ،  مليون دوالر310 والذي تم إطالقه لجمع مبلغ ،لألزمة الليبية حدثالمتم تمويل النداء العاجل  •
 . دوالر أخرى مليون 1.4 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 113في المائة أي بما يعادل 

هناك قدر كبير من القلق على . أخرىمرة  وتقييمها احتياجات إنسانية محددة تدريجياًتتم تلبية  ،رق ليبيافي ش •
  .يستمر فيها القتال وخاصة حماية المدنيين في المناطق التي ،الوضع اإلنساني في غرب ليبيا

 

 .II����� اض ��م����  ا

ط العبور والمخيمات على طول الحدود الليبية مع تونس ومصر  عالقاً في نقا شخص12,500 و11,600ال يزال ما بين 
 ،إلى البلدان المجاورةالحدود عبور من خالل  ليبيا،  شخص430,949 غادرمنذ بدء االضطرابات، . والنيجر والجزائر

ين آخر 3,368يغادر  أن ، ومن المقررشخص منهم إلى بلدانهم 87,900ما ال يقل عن  المنظمة الدولية للهجرةأعادت 
،  القليلة الماضيةاألياممتقلبة في كانت أعداد أولئك الذين يعبرون الحدود الليبية  أن في حينو. نيسان/أبريل 6 بحلول يوم

في المتواجدين ستجابة الحتياجات هؤالء مستويات المساعدة كافية لإل إلى أن اإلنسانيتشير تقارير الشركاء في المجال 
  . نقاط العبور والمخيمات

  
 حيث ، في طرابلسالنازحين داخلياًألوضاع  حالياً تقييمات ألمم المتحدة التابعة ل لشؤون الالجئينية الساميةمفوضال تجري

 أيضاً  أن هناكالمفوضيةذكرت كما . رعايا البلدان الثالثةمن يتم التركيز على الالجئين وطالبي اللجوء الذين هم أيضاً 
رعايا البلدان غالبيتهم من شخاص، مئات األ أن عالمية إلىإت تقارير أشارو. أخرىناطق في متُجرى يات وتقييمات رتح

 شاركوت.  بين قوات القذافي ومقاتلي المعارضةقتاليةستمرار األعمال الفي ظل إ تقطعت بهم السبل في مصراتة قدالثالثة، 
 . بها القتال ورديفي المناطق التي  لها جدواتأسيس تفي محادثات مع السلطات لبحث حالياً اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 

III  .�تا� ���� ��!��$�#� وا"!�  ا"

 

  السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
  

 البلدان رعايا من ليبيا خارج إلى الحدود عبروا الذين األشخاص من 210,000 من أكثر كان ،للهجرة الدولية للمنظمة وفقاً
 عدد عودة من الرغم وعلى. 1990 عام في األولى الخليج حرب منذ الهجرة أزمات أكبر من واحدة هذه يجعل مما ،الثالثة
 ال شخص 12,500و 11,600 بين ما فإن ،المخيمات أو/و العبور نقاطل مغادرتهم أو بلدانهم إلى المهاجرين هؤالء من كبير
 ،المالية القيود بسبب األصلية بلدانهم إلى العودة في راغبين غير أو قادرين غير ألنهم عالقين كانوا سواء متواجدين، زالواي

 . اللجوء طلب إلى سعوني ألنهم أو/و قانونية وأسباب
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  : االحتياجات واإلستجابة

 األشخاص من هم أساساً النازحون. سبوعينأ من كثرأ خالل ليبيا في داخلياً للنازحين ةمؤكد غير عدادأ عن اإلبالغ تم :ليبيا
 البلدات إلى شخص 20,000 من أكثر فرار عن تقارير ردتو أجدابيا، في القتال ذروة في. الصراع مناطق من الفارين
. عادوا قد هممعظم  أن يبدو أنه رغم أجدابيا، من نازحينلل تدفق يحركت وجود والتنمية التقني التعاون وكالة وذكرت. المجاورة
 معظم انتقلت ولقد. داخلياً النازحين إلى ،األول المقام في والغذاء المساعدة الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت تقدم
 وذكرت. المدارس مثل ةمؤقت مرافق في أصغر عدد ستيعابا تم حين في ،المضيفة العائالت أو األقارب مع اإلقامة إلى األسر
 ،"التنظيم جيد "المضيف المجتمع من مساعدةال النازحين هؤالء تلقىي أساسه على الذي نظامال أن والتنمية التقني التعاون وكالة
 قدمت. اًيومي مجانية صحية ورعاية ساخنة وجبات على هموحصول الغذائية غير المواد من مجموعة النازحين منح إلى ةمشير
 أجدابيا، قرب زويتينة، بلدة في) شخص 600 (نازحة عائلة 80 إلى ءالغذا آذار/مارس 31 يوم والتنمية التقني تعاونال وكالة
  .المنطقة تلك في مماثلة مساعدة وقدمت
  
. التقييمات إجراء إستمرار من الرغم على واسع، نطاق على خطيرة إنسانية مخاوف عن تقارير حالياً ترد ال ليبيا، شرق في
 للهجرة الدولية المنظمة ذكرت. قائمة تزال ال الداخلي والنزوح الغذائي األمن مثل قضايا وبشأن المدنيين حماية بشأن خاوفالم
 المنظمة تقدم ولقد. يومياً شخص 200 نحو يصل حيث ،بنغازي في عبور مركز في متواجدين مهاجر 1,800 هناك أن

 وسائل بتنظيم الراهن الوقت في للهجرة الدولية المنظمة تقوم. اآلن حتى هناك شخصاً 4,002 ل المساعدة للهجرة الدولية
  . مصر في السلوم إلى بنغازي من تشادي 578 نقل في للمساعدة مواصالت

  
 يزال وال. تونس مع الليبية الحدود على مخيمات في متواجدين شخص 8,500و 7,700 بين ما هناك زال ما :تونس

 من كل من شخص 2,000 احتاج ولقد اإلجالء، في مساعدة تتطلب التي الحاالت عدد أكبر ونيمثل والسودانيون التشاديون
 من. ليبيين مواطنين منهم المائة في 45 وكان الحدود، شخصاً 2,249 عبر نيسان،/أبريل 1 في. اآلن حتى المساعدة الجنسيتين
  . تالالق إستمرار بسبب مرتفعة الليبيين المواطنين نسبة تكون أن المحتمل

  
 عبر نيسان،/أبريل 2 في. السلوم عبور نقطة في شخص 3,500 وجود إلى للهجرة الدولية المنظمة تقارير تشير :مصر
 خدمات منظمة. الليبيين من المائة في 57 حوالي كان هؤالء، بين ومن. مصر إلى المصرية الليبية الحدود شخصاً 2,637
 بتنسيق يقومون) CLMC (للمهاجرين لبنان كاريتاس مركز من موظفين لديهما ليةالدو كاريتاس ومؤسسة الكاثوليكية، اإلغاثة

 يقدم كما. واألطفال والنساء المهاجرين والعمال للهجرة، الدولية والمنظمة الالجئين لشؤون السامية المفوضية بين اإلتصاالت
  . البري مالسلو ميناء في لألطفال أنشطة أيضاً للمهاجرين لبنان كاريتاس مركز موظفو
  

 األشخاص عدد وبلغ بالتقرير، المشمولة الفترة خالل ديركو إلى النيجر حدود األشخاص من أكبر عدد عبر لقد :أخرى بلدان
 عبر اآلن، وحتى. النيجر رعايا من 2,412 منهم شخصاً، 2,447 وحده آذار/مارس 31 يوم النيجر إلى الحدود عبروا الذين
 10,679 الحدود عبر الجزائر، وفي. شخصاً 247 هو حالياً المتواجدة الحاالت عدد. حدودال تلك شخصاً 23,254 من أكثر
 .متواجدين زالوا ال 242 حوالي منهم ليبيا، من شخصاً
  

   :المعوقاتالثغرات و
كثر  الذين تقطعت بهم السبل في المناطق األالنازحين مثل رعايا الدول الثالثة شخاص المعرضين للمخاطر،التواصل مع األ

عدم وجود معلومات مفصلة عن كما أن . ت السلكية والالسلكيةاإلتصاالقدرة ضعف  أمر صعب بسبب ، من النزاعتضرراً
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طرابلس في بالقتال في المناطق المحيطة . اإلستجابةتقطعت بهم السبل يحول دون قدرة المنظمات اإلنسانية على الذين  هؤالء
  . مستحيلضرباً من ال أو ومات حول االحتياجات اإلنسانية صعباً مما يجعل جمع المعل،ستمرمغرب ليبيا 

  
ما عادة . سلومالقاعة المغادرة في نقطة عبور ب في العراءم ان يزالي من األسر ال عدداً أن قد أعربت اليونيسيف عن قلقها منلو

 السلطات المحلية والجهات شاركوت. ةنهائياللمغادرة ل ادستعداإل أثناءنتظار للعائالت إكمنطقة  ةمحجوزهذه القاعة تكون 
في و.  الحاجة لتوفير مأوى لألشخاص الذين تقطعت بهم السبل وطالبي اللجوءحولسبوعين أ منذالفاعلة في مناقشات اإلنسانية 
  . ن الناس مةهائلأعداد تدفق  إال في حالة قامة مأوىإتوافق على لن ميناء الن هيئة أسلوم ال قال مدير ميناء ،اليومعقد لقاء 
  

اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة تواصل .  كبيراًتحدياًبدقة مصر  إلى األشخاص الذين يعبرون الحدودلقد ثبت أن إحصاء 
وتخطط . إضافية من األشخاص الذين يعبرون الحدود قريباًأعداد تدفق ، إذ أنه من المتوقع أن تالعمل على تحسين جمع البيانات

  .  القليلة المقبلةاأليام خاللرعايا البلدان الثالثة من  1,800للتعامل مع نحو لهجرة المنظمة الدولية ل
  

تقارير المنظمة تشير . ةليبيالحركات عبر الحدود زيادة الت السبب الرئيسي لهو قتاليةستمرار األعمال المن المرجح أن يكون إ
 . المقبلةاألياممصر وتونس والنيجر في  إلى  الحدودة عدد األشخاص الذين يعبروندازيب اتتوقعإلى الدولية للهجرة 

  

   ئيلغذاألمن اا 
 خاص بشكل التركيز مع ،العالمي األغذية لبرنامج رئيسي قلق مصدر زالي ال ليبيا داخل الغذاء على الحصول :االحتياجات

 ظل وفي. ةفيضعال فئاتال من وغيرهم القتال من تضرراً األكثر المناطق في كانوالس ة،ثالثال انبلدال رعايا احتياجات على
 بشأن همقلق عن الغذائي األمن توفير على يعملون الذين الشركاء أعرب ،الغذائية المواد أسعار رتفاعإ إلى تشير تقارير ورود
 نقاط في األشخاص من آالف عدة الحتياجات ابةاإلستج شركاءالو العالمي األغذية برنامج يواصل .العام الغذاء توزيع نظام
 الصحية والعيادات المستشفيات في وكذلك والجزائر النيجرو مصرو تونس مع الليبية الحدود طول على مخيماتالو العبور
  . القريبة
  

 وبين بيدان  من بالقرب ،البالد شرق في مناطق ست في ليبيا داخل للسكان الغذاء العالمي األغذية برنامج دمق :اإلستجابة
 نةسالمح التمر قطع من متري طن ألف 17 من أكثر آذار/مارس 9 منذ العالمي األغذية برنامج وزع قدلو. وبنغازي أجدابيا
 توزيع تم ،الليبي األحمر الهالل مع بالتعاونو. ليبيا شرق في ةصحيال المرافق في مريض 1 200,من ألكثر الغذاء لتكملة
 مدينة وحول داخل أخرى كميات توزيع كذلك المقرر ومن. أجدابيا من بالقرب نازح 7,000 من كثرأ على الغذائية المواد
  . التوزيعات هذه من شخص 85,000 يستفيد أن توقعالم من حيث ،المقبلين األسبوعين خالل بنغازي

  
 في ليبيا من الناس تدفق زاد ذاإو. جربة مطارو شوشة مخيم في العالقين على ساخنةال وجباتال آالف توزيع يستمر ،تونس في

 العبور نقاط في يومياً وجبة 25,000 إلى يصل ما توفير على قادراً العالمي األغذية برنامج سيكون ،المقبلة األسابيع
 2,000 توزيع اإلسالمية اإلغاثة تواصل. يومياً وجبة 2,500 من أكثر ميتقد يتم ،مصرب السلوم فيو. تونس في والمخيمات

  . الليبية الحدود على تونس في يزالون ال الذين شخاصلأل اًيومي نظافة ومستلزمات ءغذا عبوة
  
 4,200و 3,000 بين ما الدولية كاريتاس ومؤسسة الكاثوليكية اإلغاثة خدمات منظمة قدمت ،ومصر ليبيا بين الحدود علىو
 50,000 وحوالي ،طعام ةوجب 66,000 تاوزع أو/و نظمتانالم اشترت ،اآلن حتىو. آذار/مارس 5 يوم منذ سلفاً معدة ةوجب
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 المشمولة الفترة خالل. المصري األحمر والهالل الالجئين لشؤون السامية المفوضية من بدعم سلومال في الشرب مياه من لتر
 مقراً دبي من تتخذ لتيا ،واإلنسانية الخيرية لألعمال مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة الحكومية غير ةالمنظم تأرسل ،بالتقرير
 علىو األساسية السلع شملت ،ليبيا شرق في المتضررين على لتوزيعها الغذائية المواد من طناً 198 تحمل شاحنات ست لها،
 في بما ،اإلنسانية السلع من المزيد إلرسال منظمةال تخطط كما. والزيت والحليب والبقوليات والسكر القمح ودقيق األرز رأسها
 .المقبلة القليلة األيام في ليبيا إلى ،الطبية والمستلزمات الغذائية المواد ذلك
  

.  من االحتياجات الغذائيةالمائةفي  75 رد حواليوستت و، على الواردات الغذائية كبيراًعتماداًإليبيا  تعتمد :المعوقاتالثغرات و
  .  اق واسعالغذائية على نط المساعدات إلىالناس  احتياج  إمكانيةت زاد،وكلما طال أمد الصراع

  

   الصحة 
 وكذلك داخل ةليبيالالحتياجات الصحية على طول الحدود إلى ا اإلستجابةالشركاء في المجال اإلنساني يواصل  :االحتياجات

. الطارئة الطبية والرعاية النفسي والدعم األساسية الطبية الرعاية تقديم جاري الحدود، طول على العبور نقاط عند. البالد
 الحدود على عالجها تم التي اإلصابات على الضوء يسلط تحليالً العالمية الصحة ومنظمة المصرية الصحة وزارة أصدرت
). المائة في 86 (نارية أعيرة ببتهاس بجروح مصابين كانوا العالج تلقوا الذين الليبيين معظم. شباط/فبراير 22 منذ المصرية
 وزارة من فريق مع اليونيسيف، أجرت آذار،/مارس 31 في. عاجلة ليست يةالحدود نقاطال في الصحية التدخالت معظم ولكن
. الطفولة مرحلة في الضرورية التطعيمات من عدداً سنوات 5 سن تحت طفالً 86 خاللها تلقى تطيعم حملة  المصرية، الصحة
  . اآلن حتى العبور نقاط أو مخيمات في معدية أمراض أو خطير مرض أي عن اإلبالغ ميت ولم
  

 وهي المدينة التي يكاد ،وجود حاجة ماسة لتوفير اإلمدادات الطبية في مصراتةإلى تقارير وسائل اإلعالم تشير  :اإلستجابة
 ، أنقرة في ميناء مصراتةف/التركية المدنية مرة رست اليوم العبا. إال عن طريق القواربإليها يكون من المستحيل الوصول 

 سواحل قبالة تنتظر تلوظ 2010 آذار/مارس 27 يوم التركي مةششت ميناء من العبارة أبحرت. التركية الخارجيةلوزارة وفقاً 
 سيارات وثالث الطبية المستلزمات من طنين تحمل كانت أنقرة ف/م العبارة. الكفاية فيه بما آمناً وسالر أصبح حتى ليبيا

 مصابين ليبيي 200و 100 بين ما ونقل مصراتة في الحمولة تفريغ يتم سوف. الصحية الرعاية في متخصصاً 15و إسعاف،
 قارب وهناك. مصراتة من المصابين الليبيين التقاط بعد بنغازي إلى العبارة تبحر وسوف. تركيا في العالج من مزيد لتلقي
 سيارات من العديد هناك شمة،تش في صغيرة ميداني مستشفى التركية الصحة وزارة أقامت. الحمايته العبارة مع بحري تركي

 من طلب على بناءو. تركيا إلى السفينة وصول عند المستشفيات إلى خطيرة بجروح المصابين المرضى لحمل تنتظر اإلسعاف
  . ليبيا في لألطفال المناعة نقص فيروس رةإدا دواء من جرعة 400 المصرية الصحة وزارة ستشحن العالمية، الصحة منظمة
  
 300 النساء وعدد 450 األطفال عدد بلغ إذ مؤخراً، واألطفال النساء أعداد في زيادة هناك كانت مصر، في الليبية الحدود عبر
 الذهاب من يتمكن حتى األوراق إنهاء أولوية الموقع في الحوامل النساء إعطاء يستمر. أمس من إعتباراً )واملح 20 منهن(
  . للوالدة السلوم مستشفى إلى
  

قد لو.  اإلمداداتصيلالهيئة الطبية الدولية تقديم المساعدة للسكان المتضررين من الصراع في غرب ليبيا من خالل توتواصل 
ل األحمر جمعية الهال إلى ليبيا لتقديم الدعم إلى غرب طباء العربأل من نقابة اطبيبين وصولسهلت منظمة الصحة العالمية 

 . الليبي
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   :الثغرات والمعوقات
 ومشفى تطاوين مشفى إلى ليبيا من بجروح مصابين شخصاً 82 إحالة تم قد أنه الالجئين لشؤون السامية المفوضية ذكرت
 تشير. هناك للجرحى محتمل لتدفق اإلستجابة على الصحية الرعاية مرافق قدرة تعزيز إلى حاجة وهناك. تونس في مدنين
 غرب في الحقن طريق عن تؤخذ التي األخرى واألدوية واألنسولين للتيتانوس الملحة الحاجة إلى الدولية الطبية الهيئة رتقاري
 سيما ال ليبيا، في للمستشفيات الطبية اإلمدادات وتوفير التقييمات من المزيد إلجراء الحاجة إلى اإلعالمية التقارير وتشير. ليبيا

  .القتال فيها يدور التي بالمناطق
  

   الحماية 
لجهات الفاعلة في المجال هي مركز إهتمام ا في نقاط العبور اءعفضحماية المدنيين داخل ليبيا وحماية الال تزال  :االحتياجات
آلية إحالة لذوي االحتياجات الخاصة لضمان السامية لشؤون الالجئين وضية ت المفدعأ ،في نقاط عبور الحدود. اإلنساني

أنشطة حماية الطفل ال تزال تشكل . ستجابة اإلنسانيةوهذه القائمة متاحة على الموقع اإللكتروني لإل. حماية بدقةالمعالجة قضايا 
زال يل داخل ليبيا ال أن العم على الرغم من ،الحدودتركز على الحماية في نقاط التي الجهات الفاعلة الهتمام   مركزياًمحوراً
شرق ليبيا إلجراء تقييمات طفل إلى ذ الانقاعاد فريق صغير من موظفي منظمة .  من التقييم والتدخل مهمة تتطلب مزيداًعملية

الخدمات بحوث حول يتم حالياً إجراء المزيد من الوفي فترة سابقة، كتمل التقييم السريع إ.  البرمجة األوليةءأخرى وبد
  . اللوجستية التشغيلية

  
 فريق ، يعملمصربسلوم الفي . مصدر قلق عند نقاط العبور عبر الحدود الليبيةتمثل حماية األطفال ال تزال  :اإلستجابة

خبير الدعم النفسي قد فحص لو. قاعات دخولثالث  في اًمؤخر توصلالتي الطفولة مع األطفال واألسر  سريمتخصص من مي
 بطريقة واإلجتماعي النفسي التقييم تقديم يجري نيسان،/أبريل 1 من وإعتباراً طفالً، 101 من أكثر باليونيسيف اإلجتماعيو

 النساء بين للقلق العام المستوى أن إلى األولية التقديرات تشير. المخصصة الثالث القاعات إلى الوافدة الجديدة لألسر منهجية
 محليال المجتمع دعم أساس على الموقف لمواجهة فعالة إستراتيجيات إلى راجعاً هذا يكون قد. منخفضاً يزال ال واألطفال
 الرعاية عقلية إضطرابات من يعانون الذين األفراد تلقى وقد. وصولهم عند اإلضافية جتماعيةواإل النفسية الرعاية وتقديم
  . اإلجالء أولوية منحهم تم كما المناسبة، واإلجتماعية النفسية
  

   :الثغرات والمعوقات
 من قبل الجهات  عاجالًهتماماًإل مشكلة خطيرة تتطلب مثيالذي أشارت إليه التقارير،  ،في ليبياوجود األلغام األرضية إن 

 .المتخصصة
  

   المياه والصرف الصحي
 آذار،/مارس 31 في. ومالسل عبور نقطة في المتواجدين األشخاص إلى يومياً مياه لتر 100,000 تقديم أمس اليونيسيف عاودت
 شخص، 3,000 حدود في بالموقع المتواجدة األعداد استمرت إذا. اليونيسيف من مقدم لتر 3,000 سعة بخزان العيادة تزويد تم

 الالجئين لشؤون السامية والمفوضية للهجرة الدولية المنظمة طلبت ذلك، إلى وباإلضافة. مرحاض 40 إضافة مطلوباً سيكون
 40 حالياً يعمل. نيسان/أبريل 3 يوم ذلك وسيتم مطروح، مرسى مطار في متنقلة مراحيض إلقامة الحاجة تقييم اليونيسيف من
 من يتخلصون الذين العمال متابعة وكذلك المراحيض من للتحقق اليوم أخرى روتينية جولة إجراء تم. الموقع في نظافة عامل

 أنشأتها التي األيدي غسل ومرافق استحمام كابينة 30و مرحاض 100 مازال تونس، في شوشة معسكر في. الصلبة المخلفات
  . تعمل اإلسالمية اإلغاثة منظمة
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   :الثغرات والمعوقات

  . فات الصلبةمخلف بعض التحديات في مجال الصرف الصحي وإدارة اليضالمقبل سي' حارموسم الال'
  

  الخدمات اللوجستية 

ت السلكية والالسلكية للشركاء في المجال المساعدة المتعلقة باإلتصاالدعم اللوجستي ويواصل برنامج األغذية العالمي توفير ال
 إلى القاهرة/ سكندرية يواصل برنامج األغذية العالمي تقديم خدمات النقل من اإلكما . اإلنساني في ليبيا والبلدان المحيطة بها

. حاليال قدم مجاناً في الوقت التي تُ،لتخزين في بنغازي عن خدمات ا فضالً،سترداد التكاليفإعلى أساس طبرق / بنغازي 
  . بنغازيعبر ط الطرق في شرق ليبيا من الحدود المصرية ائخرأيضاً رسم يواصل برنامج األغذية العالمي 

  
   :الثغرات والمعوقات

  .ال يوجد ما يستحق الذكر
  

    .%�&� IV   ا�

 الوضع لتقييمقريبا  سفرلل لتدخلبا متعلقة قطاعات عشرة تغطي المتحدة لألمم تابعة وكاالت تسع تضم تقييم بعثة تخطط
 . ليبيا شرق في نسانياإل
 
 اإلقليمي المكتب في ليبيا في العاملة الحكومية غير المنظمات مع اًاجتماع اإلنسانية الشؤون منسق عقد آذار،/مارس 31 في

 وهياكل ،الوصول سهولةو اإلنسانية واالحتياجات األمن على اتالمناقش وتركزت. القاهرة في اإلنسانية الشؤون تنسيق لمكتب
 هيكل في العربية المنظمات وإدراج قطاعيةال العمل ومجموعات القطري، اإلنساني للفريق األسبوعية االجتماعات مثل التنسيق
 رسم مثل ،اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب يقدمها التي الموضوعية الخدمات ببعض المتعلقة المسائل استعراض تم كما. التنسيق
 داخل العمل. )deconfliction (األطلسي شمال حلف راخطإ مع ليبيا داخل العملو ،أينو ماذا يفعل من توضح التي الخرائط
 شمال حلف إعالم من الحكومية غير المنظمات سيمكن الذي النظام هو) deconfliction( األطلسي شمال حلف راخطإ مع ليبيا

 وتحركات مواقع عن اآلن، 1973 رقم األمن مجلس قرار إنفاذب المتعلقة العسكرية العمليات قيادة يتولى الذي ،األطلسي
. العسكرية قواتال قبل من الخطأ بطريق إستهدافهم مخاطر من الحد أجل من ،ليبيا في فقوالمرا اإلنساني المجال في العاملين
 أبرز. اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب في sahakian@un.org ب اإلتصال يرجى النظام هذا حول المعلومات من لمزيد
 ونتائج األمنية القضايا على كبير حد إلى دسيعتم الخدمات من وغيره تنسيقي هيكل أي أن حقيقة اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
  . إعدادها يجري التي اإلنسانية االحتياجات تقييم
  

   :التالي الموقع تخصيص تم  ،الليبية لألزمة اإلنسانية اإلستجابة حول المعلومات من لمزيد
info.ehumanitarianrespons.libya://http/ 
  . تغير قد العنوان أن ةالحظم الرجاء
  

  اإلجتماعات جدول

  به االتصال الواجب الشخص  المكان  الوقت  العنقود/القطاع

��S ���و��  الحقا تحديده يتم المكان  مساء 3 الساعة اإلثنين أيام القطري اإلنساني الفريق�  
�
  ���� ا�,�
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�  )العام التنسيق(���� �  أو�!
+ 20 (0)15 11441923 

org.un@mcdonaghm 
�ر��� c)رن�- d�����2(ه)(  
����� � أو�!

+ 20 (0)15 1760 1647 
org.un@holst-throne 

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

�زي �� jk��)����Lل ر�  )�	&� إ�?
 %Lا�� ا�1��,%-ا��E ا�'lEا m����2  

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

t��(� ��Kن آ;  
)���2(  

 %Lا�� ا�1��,%-ا��E ا�'lEا m����2  
+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 

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

�ه�� %K� ���  أ@
%�����  ا�1,� ا

��,��ا�,�
� ا���K,% �!�ق /��},� ا�?<� ا�1
}@(
 ا�,

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

  إ�,)��� 2�ر@)�~  الحقا المكان تحديد يتم  صباحاً 10 الساعة األحد مأيا  الحكومية غير المنظمات تنسيق
����K� �2�+
@���Lة -��� ا�  

 )ا�,,��K ا�,
<�ة (ا�	�ذ ا�&$���},� 
+20 (0)10 997 3023 

uk.org.savethechildren@parsons.i 
2��$)ر 2)ل %,��  

� مأوآ�$
+20 (0)12 068 2193 

uk.org.oxfam@paul-Jbalfour 

  .بنغازي في إثنين يوم كل الصحة مجال في الفاعلة الجهات ستلتقي
 

   .'��(� V ا�

 في المائة أي بما 36دوالر بنسبة   مليون 310 لألزمة الليبية والذي تم إطالقه لجمع مبلغ حدثتم تمويل النداء العاجل الم
  . مليون دوالر أخرى1.4 مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع 113يعادل 
  
 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) المالية

  
 

 VI ا",+�ل(��)� .     
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  أوتشا ليبيا

  )اروميناك(المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطى 

  ، القاهرة، مصر1182: ، المعادى، صندوق بريد83، شارع 10فيال 

  
  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 اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

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


