
ليیبيیا  	ااإلنسانيیة  	االشؤوونن  	وومنسق  	االمقيیم  	االمنسق  	مكتب 	  
	   	  
	   	  
	   	  

	تسهھيیل  	إإلى  	وويیدعو  	إإنسانيیة  	ألهھھھداافف  	االقتالل  	ووقف  	لدعوااتت  	االليیبيیة  	ااألططراافف  	بإستجابة  	يیرحب  	االحلو٬،  	يیعقوبب  	ليیبيیا٬،  	في  	ااإلنسانيیة  	االشؤوونن  	منسق  
‐-كوفيید(  	كورروونا  	فيیرووسس  	لوباء  	ووااإلستجابة  	االوقايیة  	جهھودد 19	ليیبيیا  	في)   	  

	   	  
	ططراابلس  -‐ 	  22		ماررسس/  	آآذذاارر    2020	   –	‐-كوفيید(  	كورروونا  	جائحة  	لتهھديیدااتت  	بالنسبة  	االتوقيیت  	هھھھذاا  	من  	أأسوأأ  	ثمة  	ليیس   19		على  	ااألفق  	في  	تلوحح  	االتي)    
	االمدنيیة  	االمراافق  	ووتدميیر  	وواالنزووحح  	ووااإلصاباتت  	ااألررووااحح  	في  	االخسائر  	ذذلك  	في  	بما  	ااألضراارر٬،  	من  	االكثيیر  	في  	أأمدهه  	ططالل  	االذيي  	االنزااعع  	تسبب  	إإذذ  	ليیبيیا٬،  
	ألهھھھداافف  	االقتالل  	ووقف  	لدعوااتت”  	االليیبي  	االوططني  	االجيیش”  	وو  	االوططني  	االوفاقق  	حكومة  	من  	كل  	ااستجابة  	للغايیة  	شجعتنا  	فقد  	لذلك٬،.  	االتحتيیة  	وواالبنيیة  
	االسماحح  	بغيیة  	االعداائيیة  	لألعمالل  	تامم  	ووقف  	إإلى  	ذذلك  	يیُترجم  	أأنن  	وونأمل.  	االمتحدةة  	ااألمم  	من  	قويي  	ووبدعم  	ااألعضاء  	االدوولل  	من  	عددد  	من  	باقترااحح  	إإنسانيیة  
	ليیبيیا  	شركاء  	من  	بدعم  	ووذذلك  	االالززمة٬،  	ااإلستجابة  	أأنظمة  	ووووضع  	االوقائيیة  	االتداابيیر  	بتعزيیز  	باإلستجابة  	وواالمعنيیيین  	يیةاالوططن  	االصحيیة  	للسلطاتت  
.ااإلنساني  	وواالمجالل  	االصحيیة  	االرعايیة  	مجالل  	في  	االدووليیيین 	  

	  
	وونحث  	ووااإلستجابة٬،  	االوقايیة  	ااتتقدرر  	لتعزيیز  	االالززمة  	االعاجلة  	االتداابيیر  	لدعم  	كبيیرةة  	مواارردد  	لتخصيیصهھا  	االليیبيیة  	للسلطاتت  	تقديیرنا  	عن  	االتعبيیر  	وونودد  
	قدرر  	على  	متأهھھھبة  	تكونن  	أأنن  	أأجل  	من  	كلل  	بال  	تعمل  	وواالتي  	االبالدد  	أأنحاء  	جميیع  	في  	االمختصة  	االليیبيیة  	للسلطاتت  	بسرعة  	ااألمواالل  	هھھھذهه  	إإتاحة  	على  

.االمستطاعع 	  
	   	  

	لتحديید  	االليیبيیة  	االصحيیة  	االسلطاتت  	إإتخذتهھا  	االتي  	االخطوااتت  	بجميیع  	نشيید  	فإننا  	االوقائيیة٬،  	االتداابيیر  	على  	فيیهھ  	االتركيیز  	يیستمر  	أأنن  	يینبغي  	االذيي  	االوقت  	ووفي  
	وونحث.  	فيیهھا  	االمناسبة  	االرعايیة  	توفيیر  	سيیتم  	وواالتي  	كورروونا  	بفيیرووسس  	بإصابتهھا  	االمشتبهھ  	االحاالتت  	لعزلل  	إإستخداامهھا  	يیمكن  	االتي  	االمراافق  	ووتهھيیئة  

	االناسس  	بيین  	يیميیز  	ال  	االفيیرووسس  	هھھھذاا  	بأنن  	يیراالتذك  	مع  	االجهھودد  	هھھھذهه  	ووتيیسيیر  	االتعاوونن  	على  	االمراافق  	هھھھذهه  	فيیهھا  	تتوااجد  	أأنن  	يیمكن  	االتي  	االمحليیة  	االمجتمعاتت  
	ووأأننا   ً 	ااألمر  	هھھھذاا  	في  	جميیعا   ً 	معا  . 	  

	  
	للنظرااء  	االالززمم  	االدعم  	لتقديیم  	ااالستعداادد  	أأهھھھبة  	على  	ااإلنساني  	االمجالل  	في  	ووشركاؤؤنا  	ااألخرىى  	االمتحدةة  	ااألمم  	ووووكاالتت  	االعالميیة  	االصحة  	منظمة  	ووتقف  
	يیصابونن  	قد  	االذيین  	ااألشخاصص  	أأررووااحح  	إإنقاذذ  	في  	منهھا  	االمقصودد  	االغرضض  	تؤدديي  	ننأأ  	االمراافق  	لهھذهه  	يیتسنى  	كي  	االصحيیة  	االرعايیة  	مجالل  	في  	االليیبيیيین  
	.االمراافق  	هھھھذهه  	فيیهھا  	تقع  	االتي  	للمجتمعاتت  	االتامة  	االسالمة  	ضمانن  	مع  	بالعدووىى   	  

	  
	يیةحر  	ووتيیسيیر  	االليیبيیة٬،  	االمنافذ  	في  	االطبيیة  	لإلمدااددااتت  	االجمركي  	االتخليیص  	إإجرااءااتت  	في  	لإلسرااعع  	االمختصة  	االسلطاتت  	إإلى  	فيیهھا  	نتطلع  	لحظة  	هھھھذهه  
	لرحالتت  	وواالمتوقع  	االسلس  	االتشغيیل  	خاللل  	من  	ذذلك  	في  	بما  	االبالدد٬،  	في  	ااإلنساني  	االمجالل  	في  	االعامليین  	من  	ووغيیرهھھھم  	االطبي  	االحقل  	في  	االعامليین  	تنقل  

.إإنسانيیة  	ألغرااضض  	وواالرحالتت  	االمتحدةة  	لألمم  	االطيیراانن 	  
	  

ً ااوو 	في  	ووااإلصالحح  	االتأهھھھيیل  	إإعاددةة  	مرااكز  	كتظاظظاا  	تخفيیف  	في  	ةاالليیبيی  	االسلطاتت  	تنظر  	بأنن  	نرحب  	ااإلنسانيیة٬،  	وواالضرووررااتت  	االليیبيیة  	االقواانيین  	مع  	تساقا  
	ااإلنقاذذ  	بعد  	إإنزاالهھم  	يیتم  	االذيین  	أأوولئك  	مساعدةة  	يیتعيین  	كما.  	فيیهھا  	االلجوء  	ووططالبي  	وواالالجئيین  	االمهھاجريین  	حتجاززاا  	يیتم  	االتي  	االمراافق  	من  	ووغيیرهھھھا  	االدوولة  
	تعد  	حيیث  	وواالعالم٬،  	ليیبيیا  	بهھا  	تمر  	االتي  	ااالستثنائيیة  	االصعبة  	ووقاتتااأل  	هھھھذهه  	عتباررااال  	في  	آآخذيین  	حتجاززااال  	مشقة  	ووتجنيیبهھم  	االمتوسط  	ااألبيیض  	االبحر  	في  

.االفيیرووسس  	نتشاررال  	بيیئة  	أأفضل  	االمزددحمة  	ااألماكن 	  
	  

.ستثنائيیةاا  	إإجرااءااتت  	تتطلب  	ستثنائيیةااال  	فالظرووفف 	  
	  


