
لیبیا: تدھور األزمة اإلنسانیة وسط تفاقم الصراع ومخاطر فیروس
كورونا

أثر الصراع المستمر تأثیراً شدیداً على النظام الصحي والخدمات الطبیة في البالد.
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UNHCR/Walid Ben Rahouma ©  .2020 أحد موظفي المفوضیة یجھز مواد اإلغاثة لتوزیعھا على النازحین الضعفاء في لیبیا، فبرایر

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضیة بابار بالوش، والذي يمكن أن
ُيعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في

جنیف.

حذرت الیوم المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین من أنھ بعد عام واحد على بدء المواجھات
العسكریة في طرابلس، لیبیا، فإن االوضاع تتردى مع وجود فیروس كورونا والذي یأتي معھ بمخاطر جدیدة.
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ومنذ أبریل الماضي، قتل أكثر من 300 فرد من المدنیین واضطر 150,000 آخرون للنزوح من منازلھم.
وعلى الرغم من االتفاق المبدئي على ھدنة إنسانیة، إال أن القتال قد تصاعد بشكل ملحوظ في األسبوع

الماضي. كما أدى تدھور األوضاع األمنیة   إلى تقویض قدرة عشرات اآلالف من النازحین سابقاً على العودة
بأمان إلى مناطقھم األصلیة.

في ھذه األثناء، أكدت السلطات وجود عشر إصابات بفیروس كورونا وحالة وفاة واحدة في لیبیا، مما أثار
مخاوف جدیدة بشأن قدرة الخدمات الصحیة الضعیفة في البالد على التصدي للمرض.

وقد أثر الصراع المستمر تأثیراً شدیداً على النظام الصحي والخدمات الطبیة في البالد، والتي لدیھا موارد
مالیة محدودة وتواجھ نقصاً في المعدات واألدویة األساسیة. كما تضررت العدید من المستشفیات والمرافق

الصحیة أو أغلقت أبوابھا، والواقعة في مناطق قریبة من النزاع.

تقدم المفوضیة وشركاؤھا المولدات وسیارات اإلسعاف والحاویات المسبقة الصنع والعیادات المیدانیة لدعم
خدمات الرعایة الصحیة المحلیة. كما نعمل على رفع مستوى الوعي الصحي العام بین الالجئین وطالبي

اللجوء واللیبیین، من خالل الملصقات والرسائل النصیة ووسائل التواصل االجتماعي، وذلك بھدف التخفیف
من مخاطر التعرض لفیروس كورونا.

بالتعاون مع وكاالت إنسانیة أخرى، تدعو المفوضیة السلطات اللیبیة إلى ضمان سبل وصول كافة الفئات
السكانیة في لیبیا إلى جھود اإلشراف الصحي والتأھب وإدراجھم فیھا، إضافة إلى خطط وأنشطة االستجابة.

ونكرر دعواتنا، برفقة وكاالت أخرى، لإلفراج المنظم عن أولئك المحتجزین. ویعتبر ملتمسو اللجوء
والالجئون، المحتجزون لعدم حیازتھم وثائق قانونیة، من الفئات الضعیفة والمعرضة للخطر بشكل خاص،

نظرا لمرافق الصرف الصحي الردیئة في كثیر من األحیان، ومحدودیة الخدمات الصحیة واالكتظاظ، حیث
ھناك العدید من مراكز االعتقال في مناطق قریبة من خطوط القتال.

وتزداد صعوبة الحیاة الیومیة أكثر فأكثر بالنسبة لألشخاص الموجودین في جمیع أنحاء لیبیا والذین یعصف
بھم الصراع. ویواجھ المدنیون اللیبیون، وكذلك الالجئون وطالبو اللجوء، تحدیات جمة من حیث الحصول

على السلع والخدمات األساسیة أو العثور على عمل. وقد ارتفعت رسوم اإلیجار وأسعار المواد الغذائیة
والوقود ویواجھ الناس صعوبات جسیمة في مسعاھم للحصول على احتیاجاتھم األساسیة.

وینتاب المفوضیة قلق بالغ إزاء النقص المتزاید في فرص السكن المیسور التكلفة وارتفاع اإلیجارات، حیث
اضطر المزید من اللیبیین النازحین أو النازحین على نحو ثانوي إلى مغادرة منازلھم والبحث عن مساكن

جدیدة یستأجرونھا.

وقد أثر ذلك بشكل خاص على الالجئین وطالبي اللجوء العاجزین عن العثور على عمل منتظم. وقد أخبر
الالجئون المفوضیة بأن أسعار اإلیجار لغرفة مفردة ارتفعت بما یصل إلى ستة أضعاف، في حین تضاعفت



تكالیف إیجار المنازل ثالث مرات. یعیش العدید من األشخاص في مباٍن أو مرائب مزدحمة وغیر مكتملة
وغیر مفروشة، ویشترك ما یصل إلى عشرة أشخاص في غرفة واحدة.

كما أدت األوضاع األمنیة المتقلبة إلى ارتفاع في مستویات الجریمة، مع تزاید حاالت السطو والھجمات
المستھدفة.

وتواصل المفوضیة عملھا في لیبیا للمساعدة في توفیر الحمایة والمساعدة لالجئین وطالبي اللجوء واللیبیین من
النازحین قسراً والعائدین، لكن تسلیم المساعدات أعیق بشدة بسبب اإلجراءات الصارمة على الحركة وتقلص

نسبة التواجد على األرض.

خالل االثني عشر شھراً الماضیة، قدمت المفوضیة استشارات طبیة ألكثر من 25,500 شخص، ووزعت
مواد اإلغاثة الطارئة على أكثر من 42,700 شخص، ومساعدات نقدیة لما یقرب من 2,500 شخص. كما

دعمت المفوضیة 37 مشروعاً بھدف تعزیز التعایش السلمي بین الالجئین والنازحین اللیبیین والعائدین
والمجتمعات المضیفة، بما في ذلك من خالل إعادة تأھیل البنیة التحتیة االجتماعیة مثل المرافق الصحیة

والتعلیمیة.

وتؤكد المفوضیة على نداء األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس والذي یحث األطراف المتحاربة في
جمیع أنحاء العالم على وقف قتالھا لدعم سبل التصدي لخطر وباء فیروس كورونا.
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مأساة جدیدة في المتوسط تودي بحیاة 500 شخص
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أخبار

إنقاذ حوالي 400 الجٍئ بعد غرق قارب صید قبالة سواحل لیبیا
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