
 

  

 
WHO condemns the attacked on a specialized urology hospital in Benghazi, 

Libya 

 
 

On Thursday, November 15, 2018, an armed group attacked a specialized urology 

hospital in Benghazi. They beat three female nurses and two security guards and 

stole valuable equipment of the hospital. This incident led to the suspension of the 

entire operations in the hospital. This is the only specialized urological hospital in 

the east and southeast of Libya and its closure puts the lives of a large number of 

populations at risk. 

 

Attacks on health facilities and medical staff across Libya have been increasing. 

Health workers operate in difficult situations and face intimidations, harassment, 

and attempts of the assassination while they are saving the lives of thousands 

whose access to health care services is limited. The World Health Organization 

reminds all parties that attacks on health workers, facilities and patients is a 

violation of International Humanitarian Law and calls on all parties to respect the 

sanctity of health care. 

 



 
 

تدين منظمة الصحة العالمية االعتداء على مستشفى متخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي ، 

 ليبيا

 

عة مسلحة بمهاجمة مستشفى متخصص في أمراض المسالك قامت مجمو - 2018نوفمبر  15يوم الخميس 

البولية في بنغازي. ولقد قاموا المسلحون بضرب ثالث ممرضات واثنين من حراس األمن وسرقت معدات 

قيمة من المستشفى. أدى هذا الحادث إلى تعليق كامل للعمليات بالمستشفى. مع العلم بأن هذا هو مستشفى 

متخصص في شرق وجنوب الشرقي لليبيا ويؤدي إغالقه إلى تعريض حياة عدد كبير المسالك البولية الوحيد ال

 .من السكان للخطر

 

تزايدت الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في جميع أنحاء ليبيا. يعمل العاملون الصحيون في 

رواح اآلالف الذين يكون أوضاع صعبة ويواجهون الترهيب والمضايقة ومحاوالت االغتيال بينما ينقذون أ

وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية محدودًا. تُذّكر منظمة الصحة العالمية جميع األطراف بأن االعتداءات 



على العاملين الصحيين والمرافق والمرضى هي انتهاك للقانون اإلنساني الدولي وتدعو جميع األطراف إلى 

 .احترام حرمة الرعاية الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


