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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 
humanitarian action in partnership with national and international actors 

Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

  
 للنشر الفوري                      بيان صحفي

 
  

  ةإلى مصراتالمتحدة  ا�مماستكمال بعثة 
  

 مدينة مصراتة فيا/نساني  وضعلتقييم ال، ا�مميةوكا*ت ال، التي شاركت فيھا مجموعة من الثانية بعثتھاالمتحدة  ا�مم): أكملت 2011يوليو  14(مصراتة، ليبيا، 
إلى مصراتة، فإن وعلى الرغم من عودة بعض مظاھر الحياة الطبيعية . معارك على مدار الشھور الماضية من الصراع الليبيالساحلية، التي شھدت بعض أعنف ال

  .متقطع بشكل لھجمات صاروخية ضواحيھا تتعرض المدينة نفسھا * تزال تحت حصار القوات الحكومية و
  

، التي مصراتةتقع . في ثالث أكبر مدينة ليبية ا�منيالوضع ا*حتياجات ا/نسانية وبتقييم  ،تموزليو/يو 13في وانتھت لمدة أربعة أيام التي استمرت  ،البعثةقامت 

كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، على ساحل البحر ا�بيض المتوسط، و* يمكن الوصول إليھا حالياً إ*  210بعد على ، تقريباً  نسمة 517,000يبلغ عدد سكانھا 

  . عن طريق البحر
  

لشؤون ال[جئين، واليونيسيف، ومنظمة  ةالساميية مفوضالالعالمي، و يةغذمكتب تنسيق الشؤون ا/نسانية، وبرنامج ا�مثلين عن المتحدة م ا�ممبعثة وضمت 
ا*حتياجات العاجلة للسكان من  لى مصراتةقيمت بعثة ا�مم المتحدة الثانية إ. وللسكان المتحدة ا�ممالمتحدة لمكافحة ا�لغام وصندوق  ا�مم ومكتب ،الصحة العالمية

  والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى.  ءالغذا
  

نقص الأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص ا*مدادات وبقادة المجتمع المحلي أفاد ، ولكن قد أُعيد فتحھا ل التجارية وا�سواقابعض المح نأُ *حظ أعضاء البعثة 
كميات كبيرة من المتفجرات من مخلفات الحرب * تزال ھناك أن أعضاء البعثة كما وجد  .منع غالبية الناس من شراء ما يكفي من الطعامت النقديةاد في السيولة حال

قد تسبب نه مضيفين أ، تينالساحليليتن وزبين مدينتي مصراتة يقع  كيلومتراً  15مساحته لغام أھناك حقل أن  أيضاً قادة المجتمع المحلي في مصراتة. وقال متبقية 

   .من المدنين آخرين 30 إصابةين وبالفعل في مقتل شخص
  
المنقذة للحياة والمستلزمات ا�دوية بسبب انقطاع توريد جميع أنحاء ليبيا للغاية في مصراته و خطيرةا*حتياجات الصحية العاجلة  ، تُعدلمنظمة الصحة العالمية وفقاً و

  الحصول على لقاحات لحماية ا�طفال في جميع أنحاء ليبيا. بشكل خاص إزاء عدم تأمين قلق بالمنظمة الصحة العالمية تشعر والطبية. 
  

عن ھي الوحيدة إلى السكان الوصول "طريقة  أنمھدي صالح أزھر وقال ، عن قلقه بشأن وصول المساعدات ا/نسانية إلى المدينةا�غذية العالمي برنامج أعرب 

ً طن 2,634برنامج ا�غذية العالمي قد وزع و*ستمرار القتال".  بنغازي خطير للغاية نظراً إلى الطريق من مصراته �ن بحر، طريق ال ً متري ا من المواد الغذائية في  ا

  نيسان. /بريلأشخص منذ  125,000لى عمصراتة 
  

شارع  وكانل إعادة ا/عمار.ائوسدرس ، وتدائرفي مصراتة بسبب الصراع ال ساكنالذي حاق بالمتقييم حجم الدمار السامية لشؤون ال[جئين بالمفوضية تقوم 
القتال الذي طال أمده في مصراتة عرض  لقصف عنيف خ[ل القتال الدائر منذ عدة أشھر. كما قد تعرض الرئيس في المدينة،الحياة شريان ، وھو  طرابلس

تعمل ھي و ،لsطفالوالجتماعي لدعم النفسي تقديم احاجة ماسة لأن ھناك اليونيسيف  وجدتاع المسلح، ورصمخاطر مرتبطة بالإلى ا�طفال المناطق المحيطة بھا و
   .بأمانفيھا  والتعلم اللعب تمكنھم من ،في مصراته على خلق مساحات صديقة للطفل

  
المشترك بين الوكا*ت مركز مصراتة ا/نساني س يتأستم  ھذا وقد .ةالمدينمع المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل في  الجھودالمتحدة  ا�ممكا*ت وتنسق و

 يدير ھذا المركزو .في مصراتة ا/نسانية ا/غاثةفي مجال  للعاملينتقديم المشورة ا�منية و، الخرائط والتنسيق تصميماللوجستية و الخدماتوفيرمنذ شھر واحد لت

  وفيلق الرحمة. ،)CESVI( للتعاون والتنمية ا*يطاليةة منظممع ال )ACTED( لفرنسيةااثة عن طريق التعاون الفني والتنمية /غوكالة ا

 


