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Libya Humanitarian Coordinator condemns the continued fighting in 

Sabratah causing civilian casualties 

UN Humanitarian Coordinator for Libya Maria Do Valle Ribeiro condemns the continued fighting in 

the city of Sabratah that has claimed a number of lives, including civilians. According to information 

received, three civilian men killed and eight others injured, including a woman and an 8-year-old 

child. These figures include a family whose car was hit by a rocket today while fleeing the conflict. 

Sabratah University Hospital was also hit twice by shells, causing damage to the emergency and 

surgery unit and they are now not operational. 

“I am deeply saddened by the continued fighting in residential areas of Sabratah which has caused a 

number of civilian casualties due to the use of heavy and indiscriminate weapons. I send my deepest 

condolences to the families of victims and wish those injured a speedy recovery” Maria Ribeiro said 

The Humanitarian Coordinator calls upon the parties to immediately cease hostilities, refrain from the 

use of indiscriminate weapons in residential areas, further military escalation and reminds the parties 

of their responsibility to respect the provisions of international humanitarian law and international 

human rights law at all times.  

  

Note to correspondence: 

Clashes have erupted between two armed groups in the city of Sabratah on Saturday 16 September, 

claiming the lives of three civilians so far, and injuring another eight. On 22 September, the car of a 

family trying to leave Sabratah to Zawiya was hit, killing a husband and wife. At least 150 to 200 

families are reported to be internally displaced and are mostly staying with host families in quieter 

areas. The International Federation of the Red Cross and the Libyan Red Crescent Society have 

provided medical supplies to the Sabratah Main Hospital and the Sabratah Field Hospital. More 

emergency medical supplies to support the hospitals in dealing with conflict injured will be provided 

in the coming days. 
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خسائر في صفوف المدنيين والذي تسبب في وقوعالشؤون اإلنسانية في ليبيا تدين استمرار القتال في صبراتة  ةمنسق  

  

، ماريا فال ريبيرو، استمرار القتال في مدينة صبراتة الذي أودى بحياة العديد من إلنسانية لألمم المتحدة في ليبيااالشؤون تدين منسقة 

األشخاص، بينهم مدنيون. ووفقاً للمعلومات الواردة، لقي ثالثة مدنيين مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، بمن فيهم امرأة وطفل يبلغ من 

مستشفى  . كما أصيبسيارتها بصاروخ اليوم أثناء فرارها من النزاعأصيبت إحدى العائالت التي سنوات. وتشمل هذه األرقام  8العمر 

لعملمتوقفتان عن ااآلن  في وحدتي الطوارئ والجراحة وهماأضرار وقوع جامعة صبراتة مرتين بالقذائف، ما تسبب في  . 

  

وقوع عدد من الضحايا  ما أسفر عنوقالت ماريا ريبيرو، "أشعر بعميق األسى إزاء استمرار القتال في المناطق السكنية في صبراتة 

بين صفوف المدنيين وذلك بسبب استخدام أسلحة ثقيلة وبشكل عشوائي. وأتقدم بأحر التعازي ألسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل 

  للمصابين."

 

 

سلحة بشكل عشوائي في المناطق ، واالمتناع عن استخدام األاً فور ألعمال العدائيةاوتدعو منسقة الشؤون اإلنسانية الطرفين إلى إيقاف 

وتذكر الطرفين بمسؤوليتهما في احترام أحكام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق  ،وزيادة التصعيد العسكريالسكنية، 

 اإلنسان في جميع األوقات.

  

 :تنويه للمراسلين

ثالثة مدنيين حتى اآلن، ودى بحياة أيلول/ سبتمبر، ما أ 16السبت ندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في مدينة صبراتة يوم ا

باتجاه  تحاول مغادرة صبراتة أيلول/ سبتمبر، أصيبت سيارة إحدى العائالت التي كانت 22وإصابة ثمانية آخرين بجروح. وفي 

أفرادها على ة نازحة داخلياً يقيم أسر 200إلى  150الزوج والزوجة. ويذكر أن هناك ما ال يقل عن  صرعمما أدى إلى م الزاوية،

مع أسر مضيفة في مناطق أكثر هدوءاً. وقد قام االتحاد الدولي للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر الليبي بتوفير اإلمدادات األغلب 

للحاالت للوازم الطبية توفير المزيد من افي األيام المقبلة الطبية إلى مستشفى صبراتة الرئيسي ومستشفى صبراتة الميداني. وسيتم 

جراء النزاع المصابين ت في التعامل مع الجرحىلدعم المستشفياوذلك الطارئة  . 


