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  اليون�سف تنقل
�
� لي��ا جوا

�
  إمدادات إضاف�ة لمواصلة االستجا�ة لحاالت الطوارئ �

� الرحالت الج��ة ال يوم األحد وصلت  – 2019 مايو  09طرا�لس، 
 17.8 لنقل اليون.سف ق+ل منظمة مستأجرة منإ� لي��ا ثا��

� طراAلس  قتتالاالاندالع  عFأسابيع  Aعد مرور خمسة . طن من إمدادات الطوارئ الغذائ�ة والصح�ة
�L ا و��عد هذە ت ،غرب لي

� ليون.سف تتمكن الأساس�ة اإلمدادات 
�L اع الجاري.  دعم األطفالمن االستمرار � �Xرة من ال �Yوالعائالت المت  

� الممثل الخاص لليون غندور،وقال ع+د الرحمن 
�L ا .سف��شخص، بjنهم اآلالف من  60،000حde اآلن نaح أ_X̂ من “لي

  نقل اإلمدادات �مثلاألطفال.  و 
m
 من ِق+ل اليون.سف  جوا

m
اrدة ال�qعة من جهود االستجاAة  جزءا � dXما للتلب�ة االحت�اجات الم

اع واألr575  uقارب  � �Xرة من ال �Yالمت uق�مون النازحة مع أطفالهم والذينلألr مؤقت 
m
�  ا

�L شأتها ل مرا_ز اإليواءzأ �
deزمة األجنة ال

 �
�L ." لسAطرا  

�  أساس�ة طب�ةمستلزمات اإلمدادات عF و|شتمل هذە 
~سك��ت عا�� الطاقة و شخص لمدة ثالثة أشهر،  150،000لدعم تك{�

� ل زمةوح
�  أ_�اس عالج سوء التغذrة الحاد ، و أسب�ع لمدةشخص  1400حوا�� دعم طوارئ تك{�

 250حوا��  جةللمعا تك{�

� لمساحقائب صح�ة Aاإلضافة إ� ، حالة
  شخص.  800 ما rقارب عدةتك{�

� االستجاAة
�L ة متعددة القطاعات؛ لحالة الطوارئ  لالستمرارrة وحماrف الص�� والصحة والتغذYتعمل  الطفل،الم�اە وال

 � � ومنظمت�� �اء محلي�� �u والسلطات المحل�ةاليون.سف مع و�االت األمم المتحدة األخرى وس+عة � � لي� دوليت��
�L ا. �ما تعتمد�

� طراAلس لت�سيق االستجاAة اإلzسان�ة. 
�L ة ولجنة األزمةrا�اتها الوث�قة مع المجالس ال+لد �u Fاليون.سف ع  

� طراAلس وغر 
�L اع � �XالA سان�ة للس�ان المتأث��نzة العاجلة وتلب�ة االحت�اجات اإلAبولتتمكن اليون.سف من مواصلة االستجا 

 �  مليون دوالر.  5.5مليون دوالر، تطالب اليون.سف و�صورة فور�ة الحصول عF  4.78لي��ا، ومع وجود عجز rصل إ

  :بـ االتصال يرجى المعلومات من لمزيد

  mosomar@unicef.org, 21891001212900, 5216990708100مصطفى عمر، اليونيسف ليبيا، 
  الرابطعلى هذا  صور تنزيل

 


