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إنساني في وجود  بإنشاءاألمم المتحدة ستقوم  ،زيادة االستجابة اإلنسانية في المناطق الغربية من ليبيا •
 .خالل األيام القادمة طرابلس

 .تة حتى اآلنمن مصرا ،رعايا البلدان الثالثةمن معظمهم  ،شخص 7,900أكثر من تم إجالء  •
إلى أن  ةألمم المتحدة تدعو النهاء الحصار عن مصراتة، مشيرالتابعة لالسامية لحقوق اإلنسان ة يالمفوض •

  .القوات الحكومية طةنشتدرس بدقة أ المحكمة الجنائية الدولية
في  42ة نسبإلى مليون دوالر   310النداء العاجل لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ وصل تمويل  •

   .مليون دوالر أخرى 1.4تعهدات بدفع إلى  مليون دوالر، باإلضافة 129أي بما يعادل  ،المائة

 

 .II����� اض ��م����  ا

سبوع بين الحكومة واألمم هذا األالموقع تفاق اال. إنساني في طرابلس خالل األيام القادمةوجود نشاء إلاألمم المتحدة تخطط 
ويسهل دخول  ،في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مم المتحدةلألتابع  وجود إنسانيلاألمنية الالزمة الضمانات  يقدمالمتحدة 

   .ألمم المتحدة في ليبياالتي تقوم بها اوخروج العاملين في المجال اإلنساني والمواد والمعدات الالزمة لدعم العمليات اإلنسانية 
  

لخطيرة التهديدات اعلى ط الضوء مرة أخرى يسلتم ت
لمدنيين في مصراتة في أعقاب مقتل التي تواجه ا

 ،نيسان/أبريل 20ثنين من الصحفيين الدوليين في إ
مقتل  عن فضالً ،آخر اًشخص 31باإلضافة إلى 

 ةمفوضال تصرح. القتال حتى اآلن خاللالمئات 
أن ألمم المتحدة ل ةالتابعلحقوق اإلنسان  ةالسامي

المراقبين الدوليين من  اوجود وسائل اإلعالم وغيره
 مفرطلى الحد من القتال السيؤدي إدون عوائق 

  . ساعد على تهدئة الوضعيو
  

شخص  1,000 إجالءبالمنظمة الدولية للهجرة قامت 
. نيسان/أبريل 20آخر من مصراتة إلى بنغازي يوم 

والمواد  ،طن من المواد الغذائية 500السفينة  تسلم
لتي تبرع بها القطاع غير الغذائية واللوازم الطبية ا

 الخاص الليبي وحكومة دولة قطر والهالل األحمر
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شخص  800وشخص  1,000نقل ل إجالءعمليات  يةالهالل األحمر القطري ومؤسسة اإلغاثة اإلنسانكما أجرى . االماراتي
ل شهر المنظمات اإلنسانية خالبواسطة شخص من مصراتة  7,900أكثر من  إجالءتم  ،نوحتى اآل. على التوالي

  . نيسان/أبريل
  

III  .�تا� ����$�#�و ا"!��!�� ��  ا"

 

  السكان تحركات / الهجرة / العاجل اإليواء   
   :ليبيا

تعرضت لهجوم محطة الخروبة لمعالجة الصرف الصحي وتفيد مصادر محلية أن . كل يوميزداد خطورة الوضع في مصراتة 
. مصراتة لى الشوارع في وسط مدينةحالياً إتسرب مياه المجاري  ما أدى إلىنيسان، م/أبريل 19ة في يالحكوم قواتال من قبل
 20 وميي طرابلس في مصراتةوفي شارع ميناء الالمؤدية إلى النقل الثقيل على طريق  يةقتال وردت تقارير عن أعمالوقد 
في شخص  1,500الهالل األحمر القطري  وقد أجلىثة ما زالت جارية، إجالء رعايا البلدان الثالعمليات . نيسان/أبريل 21و

 من شخص 7,900أكثر من تم إجالء . في نفس اليومشخص  1,000المنظمة الدولية للهجرة أجلت نيسان، و/أبريل 20
 20د منذ يافد جدو 2,000أكثر من وقد تلقت نقطة العبور في بنغازي . الجاري الشهر خاللمواطني الدول الثالثة والليبيين 

إلى أقصى طاقة اآلن  وصلت، والهالل األحمر القطري والمنظمة الدولية للهجرة ام بهاق عمليات إجالء، في أعقاب نيسان/أبريل
الغذاء والماء والدعم النفسي خدمات . هاإستيعابية ل

ل اقتنقبل إواالجتماعي والرعاية الصحية األساسية متاحة 
  . مصر في ومسلاللى إغالبية النازحين 

  
ثالثة أرباع سكان نالوت، في تفيد التقارير الواردة بأن 

تشير التقارير إلى كما . المدينة قد غادروا ،جبال نفوسة
مرافق نقص في اإلمدادات األساسية، على الرغم من أن 

ستمر القتال اليوم إ. المياه والكهرباء تعمل في وحول نالوت
   .ود التونسيةالحد بمحاذاةفي منطقة جبال نفوسة 

  
   :تونس

معظم العائالت في تشتت . تونس بسبب القتال إلىذهيبة  الجبلية الدود عندشخص من منطقة نفوسة  11,000أكثر من لقد عبر 
 18في . في مخيمات ومراكز العبور همبعض بقاءيقيمون مع عائالت مضيفة، على الرغم من حيث المدن التونسية، 

 .ذهيبة باستخدام طرق غير رسمية الحدود عند)  نحو تسعة أشخاص لكل أسرة( ةليبي أسرة 303 أكثر منت عبرنيسان، /أبريل
وجمعية الهالل األحمر اإلماراتي المحلي المجتمع  ، واللتان يديرهماذهيبةالموجودتين في  العبور تيمنطقومواقع االيواء في 

والمنظمات غير التونسية حماية المدنية ومنظمة ال ي،ماراتاألحمر التونسي واإل جمعيتي الهاللقدم ت. تان عن آخرهمامتلئم
التابع للمفوضية السامية لشؤون الالجئين  في مخيم الالجئينشخص  800يوجد أكثر من . المساعدة الدوليةو الوطنيةالحكومية 
برع بها في تطاوين القريبة التتم نتقال إلى مباني مستأجرة أو اإل قبلأو يومين  اًواحد يوماًمعظم الناس يبقى . في رمادة

  . أيضاً ةءولمنقطة عبور تطاوين م. حجماً كبروالمناطق الحضرية األ
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 شخاصعدد األوقد إنخفض . مواطني الدول الثالثة في نقطة عبور رأس جديرمن  4,000نيسان، ظل حوالي /أبريل 20 حتى
عن طريق الجو  شخصاً 822إجالء بة الدولية للهجرة المنظمقامت . سابيع الماضيةد على مدى األطرشكل مهنا بالمتواجدين 

  .نيسان/أبريل 20في 
  

   :مصر
اليومين الماضيين، وبذلك  خاللنقطة عبور السلوم  إلىجالؤهم من مصراتة إالف من مواطني الدول الثالثة الذين تم اآلوصل 

أن مواطني الدول الثالثة في السلوم  رغم. اننيس/أبريل 20في شخصاً  3,376 إلى عبرمفي المتواجدين العدد اإلجمالي لل لصو
المأوى الكافي يمثل ، فإن الحمايةبغرض للرصد  ونخضع، ويالمياه والصرف الصحي مستلزماتعلى الغذاء والمياه و ونحصلي

واطني إعادة م. لمأوىفي الحصول على ااألولوية  المعنى بهمالنساء واألطفال واألشخاص  بالتالي يتم منحمشكلة مستمرة، و
  .لشركاء في المجال اإلنسانيلأولوية بالنسبة تعتبر من السلوم إلى بلدانهم األصلية الدول الثالثة 

  
 ويجري حالياً. مرسى مطروح والمناطق المحيطة بهامدينة في  يلمصراتقييم احتياجات الليبيين في الساحل الشمالي جاري 

  .رصد قضايا الحماية
  

   ئيلغذاا األمن 
والعائالت  ةأسرة ليبي 1,000لتوزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية على اإلغاثة اإلسالمية ذهيبة، تخطط في على الحدود 

تونس في عبور رأس جدير  تيفي نقطمستمر  يومياًساخنة والمواد الغذائية الوجبات التوزيع . المضيفة التونسية في تطاوين
ام وق ،المساعدات الغذائية وقدم لهمشخص في شرق ليبيا  187,000لى إوصل برنامج األغذية العالمي . مصري فسلوم الو

من شأنها توفير  خطة الطوارىءالمنطقة، كجزء من مختلف أنحاء طن من الغذاء داخل البالد و 17,500أكثر من بتخزين 
   .ن المجاورةليون شخص في ليبيا والبلدام كثر منالمساعدات الغذائية أل

  

   الصحة 
وكذلك إقامة مستشفى  ،مكانية إجالء المصابين بجروح خطيرة عن طريق السفن من مصراتةإس تدرمنظمة الصحة العالمية 

عالمية في منظمة الصحة الالتابع لنظام التموين واإلمداد  حميلوقد تم ت. في ميناء مصراتة يةساميداني على متن سفينة ر
. األدويةب المتعلقةنقل واإلمداد خدمات التنسيق الجرد و لمن أجمستودع اإلمدادات الطبية والصيدلية المركزية في بنغازي 

  . منظمة الصحة العالميةقسم اإلمداد الطبي في ويرجى من جميع الوكاالت تقديم تفاصيل عن تبرعات اإلمدادات الطبية إلى 
  
. مخزون األدوية هناك غير كافي، والمحلي المستشفىالحاالت في  ضاعف عدد في تونس رمادةإلى  نيدفق الالجئين الليبيت

  .ذهيبةورمادة الموجودة في الهيئة الطبية الدولية رصد احتياجات األسر الليبية في المخيمات تواصل 
  

   :ات والمعوقاتثغرال
 هيئةال. ومجموعات جراحة األعصاب واألوعية الدمويةمجموعات التثبيت الخارجي، هناك حاجة ماسة إلى  ،مصراتةفي 
بما في ذلك  ،الشركاء في مجال الصحة في مصراتةيقوم . تخطط لالستجابة لهذه االحتياجات الفورية وغيرها ةالدولي ةالطبي

 ،ليبيا ومنظمة الصحة العالميةواإلغاثة العالمية في وصندوق إنقاذ الطفولة ومنظمة اإلغاثة اإلنسانية الليبية  ةالدولي ةالطبي هيئةال
جميع الشركاء على عرض القائمة النهائية وستُ. ت الطبية الالزمة لدعم المرافق الصحية في المدينة المحاصرةداادمتحديد اإلب
 .والدعم الممكنة ءشراالوسائل  تحديدل
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   الحماية 
فوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان نافي وقالت م. ستهداف المدنيين في مصراتة وغيرها من المدنإالقناصة يواصل 

إطالق بيالي أن اإلجراءات التي تتخذها القوات الموالية للحكومة تخضع لتدقيق شديد، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية و
الجنائية الدولية  ويجوز للمحكمة. في مناطق مأهولة بالسكان المدنيينبصورة عشوائية صاروخية القذائف الو قذائف الهاون
أكثر من أن والمعروف حتى اآلن . نتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدوليالتحقيق في اإل

كثير من األطفال محرومون من احتياجاتهم . ون غيرهمرح العديد، وجالقوا مصرعهم في مصراتة وحدهقد  طفالً 20
لحث على االمجتمع الدولي واإلنساني يواصل . يوم كلل اطفجدد من األضحايا إلى سقوط ارير اإلعالمية وتشير التق. األساسية

أربعة صحفيين  تلقُ. لقلق الشديدلآخر  مصدراًلصحفيين لمعاملة السلطات الليبية تعد . رفع الحصار عن مصراتة دون تأخير
  . طرد من البالدالل أو اعتقأو اإلالعتداء الكثيرون غيرهم ل عرضآخرين في عداد المفقودين، كما ت 16 أصبحعلى األقل و

  
طاليا في سفن غير صالحة إيالى  لسفر بحراًلاآلالف من المهاجرين من تونس وعلى نحو متزايد من ليبيا بحياتهم يخاطر 
لى متن سفينة استأجرتها ع الركاببين من قبالة ميناء مصراتة مكتظ نقاذهم من زورق قطر إليبي تم  100هناك كان . لإلبحار

   .نيسان/أبريل 20الناس من مصراتة في إلجالء المنظمة الدولية للهجرة 
  

   المياه والصرف الصحي
إلسعافات األولية ومياه امعدات ب محملة وكانت ،ي ميناء مصراتةفسفينة استأجرتها اليونيسيف  رست ،نيسان/أبريل 20في 

 15,000هذه اإلمدادات سوف تغطي احتياجات من . النظافة وألعاب ترفيهية لألطفالالشرب وأقراص تنقية المياه ومستلزمات 
 ،شخص 60,000 نحوالمنظمات اإلنسانية توزع مجموعات من مستلزمات النظافة في بنغازي ل. شخص 25,000لى إ

  . داخلياً نازحينمعظمهم من ال
  

هناك حاجة  ،ةليبيالاستمرار تدفق العائالت  في ظل. ورمادة ذهيبةفي مخيمات مستمرة أنشطة المياه والصرف الصحي ال تزال 
رأس معبر األنشطة على نقاط العبور في نطاق تواصل اليونيسيف توسيع . إلى المزيد من خدمات المياه والصرف الصحي

 . يةفي مصر كافالسلوم  لشرب والصرف الصحي في نقطة عبورلمخصصة لمياه اال كميات ،على الحدود المصريةو. جدير
  

  اللوجستية الخدمات 

لوصول إلى المدينة عن طريق في ا مستمرةولكن المنظمات اإلنسانية عن طريق البر متعذراً، مصراتة ى ال يزال الوصول إل
نصح منظمات تُو. زديادفي اإل ةلسفن في ميناء مصراتة آخذعلى اتأمين نفقات الوهناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن . الميناء

برنامج األغذية يقدم . لتفريغغراض ارافعة أل تشير التقارير إلى وجودحيث  ،استخدام الميناء التجاري في مصراتةبغاثة اإل
عن  سترداد التكاليف، فضالًإطبرق على أساس / القاهرة إلى بنغازي / العالمي خدمات النقل للمجتمع اإلنساني من االسكندرية 

السامية لشؤون الالجئين من المفوضية المقدمة تخزين مواد اإلغاثة حالياً يتم . ينخدمفي بنغازي للمستالمجاني خدمات التخزين 
الذي مشترك الالمستودع ة ووكالة التعاون الفني والتنمية في الدولي ةالطبي هيئةواليونيسيف والمنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية وال

   .في بنغازياألغذية العالمي يديره برنامج 
  
  :معوقاتات واللثغرا

الواردات التجارية من وصول تسهيل  لمن أجموانئ طبرق وبنغازي رحالت السفن التجارية إلى هناك حاجة ملحة الستئناف 
  .اإلنسانيةالمساعدات المواد األساسية و
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مجموعات العنقودية وجداول جميع التحديثات بشأن تنسيق اللحصول على ل. مستمر اآلنالتنسيق بين المجموعات العنقودية 
  :الموقع التالي ، يرجى زيارةاالستجابة اإلنسانية لألزمة الليبية حولشاملة معلومات االجتماعات و

 /http://libya.humanitarianresponse.info.   
  

على الموقع اإللكتروني متوفر  نيسان/أبريللى بنغازي في منتصف إمم المتحدة بعثة األالذي تم إعداده في أعقاب  تقرير التقييم
  http://libya.humanitarianresponse.info/Assessments/AssessmentReports.aspx: التالي

  
 نشاءر الضمانات األمنية الالزمة لألمم المتحدة إليدة لتوفمم المتحبين الحكومة واأل نيسان/أبريل 17في اتفاق ى تم التوقيع عل

وتسهيل دخول وخروج العاملين في المجال  ،لوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومةبغرض ا ،وجود في طرابلس
وجود في  نشاءإلدة األمم المتحتخطط . اإلنساني والمواد والمعدات الالزمة لدعم االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة في ليبيا

في سلوم مثل الوالبلدات الحدودية  ،مصراتةوبالفعل في بنغازي تعمل الجهات الفاعلة اإلنسانية . األيام القادمة خاللطرابلس 
 .تينالمجاور تشاد والنيجردولتي وكذلك في  ،تونسفي جرجيس ومصر 
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نسبة إلى مليون دوالر   310اء العاجل لألزمة الليبية الذي تم إطالقه لجمع مبلغ الندوصل تمويل وفقاً لخدمة المتابعة المالية، 

�� 	���� ��� .مليون دوالر أخرى 1.4مليون دوالر، باإلضافة إلى تعهدات بدفع  129أي بما يعادل  ،في المائة 42� 
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  أوتشا ليبيا

  مصر - القاهرة 

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

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

+ 20(0) 1511 445 657 : تلفون   
 

  دوبليسي جيسيكا :التقارير مسؤولة
  369 442 1511(0)20+ :تلفون ،yassinm@un.org: االلكتروني البريد
 885 445 1511(0)20+  :تلفون ،sisj@un.orgduples: االلكتروني البريد

  
   :نيويورك

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

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

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

  
   االعالم ومسؤولة المتحدثة :بيرز زابيثالي/ السيدة
   2653 917 22 41+ :تلفون ،byrs@un.org :االلكتروني البريد
 

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