
 

 

ي ليبيا بدعم البالد للتعامل مع جائحة  
م أعضاء منتدى المنظمات غتر الحكومية الدولية فز ز    COVID-19يلت 

ي ليبيا. 
 ودعوة السلطات إىل الوصول المتساوي والعادل إىل الخدمات الطبية لجميع الناس فز

 

 2020 مارس 26تونس/طرابلس،

ي ليبيا يوم   COVID-19 من تشعر المنظمات غتر الحكومية الدولية بالحزن العميق بسبب ختر أول حالة
مارس، والذي يشتر إىل تحول البالد من   24فز

ز تشعر  حالة   ي حير
ي ليبيا   الوباءتأثتر  بقلق عميق من  المنظمات الغتر حكومية الدولية  االستعداد إىل االستجابة. فز

م المنظمات  العالمي عىل حياة الناس فز ز ، تلت 

 إىل جنب م
ً
ي مكافحة الوباء المميتع السلطات الصحية  غتر الحكومية الدولية بالعمل جنبا

ي   الصحية الطارئةلة دعم الناس بالخدمات  ، ومواصالليبية فز
فز

اعب  البلد المتأثر  ز ي هذا الصدد   . التز
ز للحفاظ عىل وصول المساعدات وفز ي تبذلها السلطات من كال الجانبير

، تشكر المنظمات غتر الحكومية الدولية الجهود الت 

ي المساعدة اإلنسانية األساإلنسانية وتسهيل سفر وتنقل 
ز موظفز  .اسيير

ي تحدنتيجة للرصاع المستمر  والمعدات الطبية والقدرة الطبية الشاملة  ةالمتخصص الطبية االطقماالفتقار إىل . يات شديدة، يواجه النظام الصحي الليتر

ة بقد يتسبب  لالستجابة لالحتياجات الصحية الطارئة ي األرواح خسائر كبتر
اعندعو جميع أطراف فإننا لذلك ، و إن لم يتوقت الرصاع. فز ز إىل الموافقة  التز

 عن 
ً
ز استجابة إنسانية فورية وفعالة لتهديد  األعمال العدائيةبشكل عاجل عىل وقف إطالق النار والكف فورا  .-19Covidمن أجل تمكير

م ز ز تلت  ي حير
الصحة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الوكاالت الطبية   وزارتو مع السلطات الوطنية    بشكل وثيقبالعمل    المنظمات الغتر حكومية الدولية  فز

ي ليبيا    وضعف المواطناحتياجات  المكلفة، تدعو المنظمات غتر الحكومية الدولية السلطات الليبية أيًضا إىل معالجة  
ز و   –فز ز  غتر  اللليبيير ي   –ليبيير

 خطط  فز

 . وضمان حصول الجميع عىل معلومات كافية ودقيقة. ةالتأهب واالستجابة الوطني

وح  ز رين من التز وس   مرتقبةمخاوف حقيقية  بناًء عىلكما نحث السلطات المختصة عىل منع أي عودة قرسية للسكان المترصز  حيث . كورونا من انتقال فتر

ي وضعتها السلطاتإن القيود المفروضة عىل حرية التنقل، أو 
ها من التدابتر الت  ز  أن تطبق يجب ، الوطنية والمحلية غتر بشكل عادل عىل الجميع، الليبيير

 ، ز ز بطريقة و وغتر الليبيير  . خالية من التميتر

ي من المياه ومر 
ي مناطق مكتظة بالسكان إىل ما يكفز

الوصول  ليس لديهم إمكانية  و ،  والنظافة الصحيةافق الرصف الصحي  يفتقر األشخاص الذين يعيشون فز

ي ذلك برامج  صحيةالرعاية الإىل برامج 
ي المناطق  تطعيمات. الاألساسية بما فز

ز والمهاجرين فز ي  المدنيةوهذا يشمل الالجئير
أو  ةاالحتجاز الرسميمراكز أو فز

ز داخلًيا، والسجناء ةالرسمي غتر  ز الليبيير ز ، والنازحير ز ال، وكذلك الليبيير ز للخطر بشكل  ضعفير ز من جميع األعمار. كما أن األشخاص المعرضير غتر النازحير

، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألشخاص الذين يعانون من ل إىل الرسائل والخدمات الرئيسيةخاص هم األكتر عزلة وأقل قدرة عىل الوصو 

ي االستجابة الطارئة 
ي ليبيا.  اعفةالمضإصابات أو أمراض مزمنة. يجب أن يعكس تخطيط االستجابة للوباء هذا الواقع فز

 فز

، مطلوب  -التوزي    ع المتساوي لخدمات الرعاية الصحية للجميع   ز ز وغتر الليبيير .    الليبيير عىل األشخاص   COVID-19يؤثر  حيث  اآلن أكتر من أي وقت مضز

 
ً
، ولكن األشخاص األكتر ضعفا ي

. لقد تسببت -بغض النظر عن أصلهم  -بشكل عشوائ  ي إجهاد أنظمة الرعاية الصحية  COVID-19 وباء سيعانون أكتر
فز

ي كل بلد متأثر حت  اآلن، مما أدى إىل ارتفاع عدد الوفيات ومعاناة واسعة النطاق لم يسبق أن واجهها المجتمع
ي جميع أنحاء العالم وفز

ي جميع   فز
ي فز
اإلنسائز

وس عواقب وخيمة عىل الفئاتو  ،أنحاء العالم ي ل من المتوقع أن يكون لهذا الفتر
لوصول إىل قدرتهم لبالفعل عن محدودية  أبلغوا ، الذين يبيا الضعيفة فز

 الرعاية الطبية والنظافة األساسية والخدمات األساسية األخرى. خدمات 

ي ضغط شديد عىل أنظمة الرعاية Covid-19لقد تسبب وباء 
ي جميع البلدان الم بالفعل فز

إرتفاع و والمعاناة  الخوفزيادة  ، مما أدى إىل تأثرةالصحية فز

ي ليبيا لتأثتر  الدقيقة حصيلةالالوفيات. قد تكون عدد 
 فز
ً
وس عىل أكتر الفئات ضعفا لوصول إىل الرعاية الصحية  ل من عدم القدرة يعانونالذين  ،هذا الفتر

 . ساسية والخدمات األساسية األخرىوالنظافة األ 

 
ً
ي هذه  المماثلة،لليبيا وللدول أال يدير ظهره يجب عىل المجتمع الدوىلي أيضا

ي للجهات المانحة ضمان مرونة التمويل فز
وأن يتضامن. وبناء عىل ذلك، ينبغز

ز من التكيف وتوسيع نطاق استجابتهم  ز اإلنسانيير ما تكون االحتياجات أكتر عندهذا الوقت األكتر أهمية  األوقات العصيبة للغاية. وهذا سيمكن الفاعلير

ي  إلحاًحا 
  ليبيا. وتشكل أكتر تهديد لصحة وأمن الجميع فز


