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3 أيلول / سبتمبر 2018 - أسفر العنف في جنوب طرابلس ، ليبيا عن مقتل 50 شخصًا وإصابة أكثر من 125 آخرين وبحاجة إلى رعاية طبية
عاجلة منقذة للحياة. لا يزال الوضع متقلًبا ، ومن المتوقع تزايد عدد الإصابات في الأيام القادمة. كما تم الإبلاغ عن الهجمات على

الرعاية الصحية ، حيث تعرض مركز للعلاج الطبيعي في عين زارة لأضرار جزئية بسبب قذيفة في 2 سبتمبر.

  

ولدعم جهود الاستجابة التي تبذلها وزارة الصحة ، تقوم منظمة الصحة العالمية بنشر 10 فرق متنقلة من لعلاج الاصابات الطوارئة
تتألف من الأطباء والمساعدين الاطباء والأدوية الأساسية والمعدات الطبية إلى المناطق التي يستمر القتال فيها. كما قدمت منظمة

الصحة العالمية أدوية للاصابات لحوالي 200 حالة حرجة ، ولديها ما يكفي من الأدوية لحوالي 2000 حالة أخرى على أهبة الاستعداد
لتوصيلها إلى المستشفيات حسب الحاجة. وكما تم تسليم الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة إلى المرافق الصحية في المناطق التي

تستضيف الأشخاص الذين نزحوا نتيجة للعنف. كما تقوم فرق منظمة الصحة العالمية بزيارة المدارس وغيرها من الأماكن التي
يبحث فيها النازحون عن ملاجئ لتحديد الاحتياجات الصحية الإضافية.

  

وقال الدكتور سيد جعفر حسين: "تعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية الوطنية والشركاء على الأرض للاستجابة
للاحتياجات الصحية المتزايدة ، لكن حواجز الطرق لا تزال تمثل تحدًيا كبيًرا أمام تقديم الرعاية الصحية ، خاصة سيارات الإسعاف

غير القادرة على الوصول إلى الجرحى". ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا. "مع توقع أعداد أكبر من الجرحى المدنيين ، من
الضروري السماح للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الصحي بالتنقل بحرية حتى يتمكنوا من إنقاذ الأرواح دون تأخير ودون

التعرض لخطر على سلامتهم الشخصية".

  

منذ منتصف عام 2014 ، استمر القتال في المناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء ليبيا ، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف
المدنيين ، والهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية ، مما أدى إلى النزوح الجماعي. خلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط

، تأثر ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص بشكل مباشر بالأزمة المستمرة وهم في حاجة إلى مساعدات صحية ، بما في ذلك أكثر من 180000
شخص من المشردين داخلًيا.
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