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يييد2020 أيار/ مايو 13نيويورك/ جنيف/ روما، ( نييا )كوف بيياء كورو (: يشكل اليينزاع وو
( تهديداً كبيراً للحياة في ليبيا ييرض صحة وسدمة جميع سكان البدا للخطر. 19

400000ًفقد نزح قرابة  بييا صييفهم تقري سيينوات - ن  ليبي منذ بداية النزاع قبل تسييع 
.2019أبريل  خدا اليام الماضي، وذلك منذ بدء الهجوم على الياصمة طرابلس 

هييا مييا في سييانية، ب سييباب إن نييار س وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لوقف إطدا ال
يييق مييا يي ييية بد هييوااة م ميياا القتال صييل اسع حييدة، تتوا اعوة اسمين اليام لممم المت
ييية. ويواجييه سييانية الحيو وصوا الياملين في المجاا اننساني وإيصاا انمدااات انن
صييلة مهمتهم. ففي آذار/ الياملون في المجاا اننساني تحديات كبيرة كل يييوم لموا

كيية2020مارس  يييرقلت حر نييه ت سييانية أ سيياعدة انن جيياا الم شييركاء في م فيياا ال ، أ
مييا هييا  الياملين في مجاا المساعدة  اننسانية ونقل المواا اننسانية ااخل ليبيا وإلي

 مرة.851مجموعه 

هيياجرينعلى ويبيث الوضع  يييد من الم لييق باليد مييا يتي خيياص في جييه  القلق الشديد بو
عييتراض هييذا اليييام، تم إ ييية  كييثر من والدجئين. فمنذ بدا حيير3200 أ  شييخص في الب

جيياز كييز انحت يييد منهم في أحييد مرا طيياف باليد يييا، حيث ينتهي الم عييااتهم إلى ليب وإ
سييمية ل غييير ر جيياز  كييز إحت فييق أو مرا خييرون إلى مرا قييل آ ُن الرسمية اسحد عشر. وي
يمكن للمنظمات اننسانية الوصوا إليها. وقد أكدت اسمم المتحدةي مراراً وتكراراً أن
ليبيا ليست ميناءً آمناً وأنه ل ينبغي إعااة اسشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى

.انحتجاز التيسفي

، وبشكل خاص،  يتحملون وطأة النزاع المسلح الدائر في النساء واسطفااول تزاا 
كييات113ليبيا: فخدا اليام الماضي، وثقت اسمم المتحدةي  كييدة من اننتها  حاليية مؤ

مييدارس تييداءات على ال شييويههم، وانع فيياا وت تييل اسط لييك ق مييا في ذ سيييمة، ب الج
ً هييدافا ومرافق الرعاية الصحية. كما شكلت المستشفيات ومرافق الرعاية الصحيةي أ
ييية هييذا اليييام، للقصف، مما زاا من تيطيل النظام الصحي الهش في ليبيا. ومنذ بدا

سييياف15تسبب  سيييارات إ صييحية و  هجوماً على اسقل في تدمير مرافق للرعاية ال
ً كييا مييات إنتها وإيقاع إصابات بين الياملين في مجاا الرعاية الصحية. وتيد هذه الهج
نييا حيية كورو نيياء جائ قييع أث عيية إذ ت كييثر فظا بييل هي أ سيياني  صارخاً للقانون الدولي انن

(.19)كوفيد 



لييك صييحي المتها ظييام ال ويسبب ظهور فيروس كورونا في ليبيا ضغطاً آخراً  على الن
حيتى  ضييفون في البدا. ف شيخاص المست ييار/ ميايو،13أصدً، كما أنه يهدا أكيثر اس  أ

 حالة أصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها ثدا حالت وفاة، في أجزاء64كان هناك 
يييات سيياط المجتم مختلفة من البدا. ويدا ذلك على أن هناك إنتقاا لليييدوى في أو

المحلية، ومن هنا يرتفع خطر تفشي المرض بشكل كبير.

كما أن اسمن الغذائي، الذي يمثل تحدياً في اسصل، مهدااً بشكٍل أكبر بسبب إنتشار
وباء كورونا وتأثيره انجتماعي وانقتصااي على اسسر الليبية. وتظهر أحدا تقييمات
يييااة جييانب ز السوا أن ميظم المدن تواجه نقصاً في المواا الغذائية اسساسية إلى 
سييوا على سيييار في ال فيياع اس سييلع وإرت ييية تييوافر ال تييؤثر محدوا في اسسيار. كما و
غييذائي سييتمرار الييدعم لممن ال الخطط وتسبب إضطراباً في سلسلة التوريد. وييد إ

ااخل البدا أمراً ضرورياً حتى ل تتفاقم هذه اسزمة الصحية لتصبح أزمة غذائية.
 

ييياه. ونيييرب مييدااات الم ييية ن ونحث جميع أطراف النزاع على حماية المرافق الحيو
جييوم ضييها لله ييياه أو لتير فييق الم مييد لمرا سييتهداف المتي شييديد من ان نييا ال عن قلق
سيياء صيية الن مييدنيين وخا ضييرر بييللف ال حيياا ال لييك في إل سييبب ذ شييوائي، حيث يت الي
سييات، ييية من الفيرو سييية للوقا واسطفاا ويييق الجهوا المبذولة لتنفيذ التدابيري اسسا

مثل غسل اليدين.

لييتي صييييد اليييالمي ا نييار على ال و إنطدقاً من اعوة اسمين اليام إلى وقف إطدا ال
ييية سييلطات الليب سييانية ننقيياذ اسرواح وتمكين ال نيية إن نؤيدها بقوة ندعو إلى تنفيذ هد
مييع تييوجب على المجت نييا. وي بيياء كورو شييار و قييف إنت وشركائها من تسخير طاقاتهم لو
ميدنيين، بمن كيارثي على ال تيأثيره ال ييا و ليينزاع في ليب الدولي أل يغض الطييرف عن ا

فيهم المهاجرون والدجئون، في جميع أنحاء البدا.

جيياا شييركاؤنا في الم حييدةي و صييلت اسمم المت ليية، وا حييديات الهائ وعلى الرغم من الت
اننساني الوصوا إلى اسشخاص اسكثر ضيفاً في ليبيا. بيد أن هناك حاجة ماسة إلى
غييراض لييك س مييا في ذ التمويل، لتمكيننا من انستمرار في تلبية إحتياجات الطوارئ ب
سيياعدة جييوي للم قييل ال حييدة للن ميية اسمم المت ثييل خد ييية م ييية الحيو خييدمات التمكين ال
سييتجابة طيية ان هييد بييه لخ لييذي تم التي اننسانية. ونتطلع بترقب لتلقي الدعم المالي ا
هييات طييني. وقييد كييانت الج اننسانية لليبيا على النحو الذي أعلنته حكومة الوفاا الو
طياء بسييخاء صييلة الي جيياا ونطلب منهم موا هييذا الم ميية في  تييزاا، ااع حيية، ول  المان
والوقوف إلى جانب شيب ليبيا في سييه للسدم وفي أوقات الضرورة الملحة هذه.
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