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ن حيث    -  ،رطرابلسر2021ورتموز/يوليرر20 ن الماضيير ي األسبوعير
وس كورونا فن ي حاالت اإلصابة بفير

ا فن
ً
تشهد ليبيا ارتفاًعا مقلق

ي لمكافحة األمراض )وقد  بلغت اإلصابات ذروتها.   
وس كورونا  حالة إصابة جديدة   NCDC   4,061)سجل المركز الوطنن بفير

ي 
 . الجائحةأعىل معدل يومي منذ ظهور و وه ،يوليو تموز/  18فن

 

وس كورونا حالة إصابة جديدة    221,495تجاوزت ليبيا  وقد   ي    المتحور مع تواجد  منذ بداية الوباء    بفير
دلتا شديد العدوى فن

ي ليبيا.   
ي جميع أنحاء ليبيا مع زيادة بنسبة  و البلدان المجاورة وعىل األرجح فن

وس بشعة فن ي    270ينتشر الفير
  480و  ،الغرب٪ فن

ي الجنوب  
ق البالد.   50و٪ فن ي شر

عتي    ٪ فن
ُ
هذه األرقام مخيفة بما فيه الكفاية ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعىلي    وت

ية.  ي االختبارات والقدرة المختي 
 للحاالت أعىل بكثير بسبب النقص الحاد فن

 

ي ليبيا  ،عبد القادر موىس قالو 
ي البالد". "نحن قلقو  ،الممثل الخاص لليونيسف فن

وس فن ثم أضاف   ن من االنتشار الشي    ع للفير

وري  فمن  واالنتشار شي    ع.     ،للغاية  ة منخفض  طعيمالت  تمعدال إن  ":  ي استجابتنا.  الضن
ء يمكننا القيام  و أن نكون أشع فن ي

أهم ىسر

انتشار   وس كورونا به لوقف  التغطية  فقد  .   طعيمتالضمان    و ه  حوراتوالمت  فير البلدان ذات  ن من تمكنت  العالية بجرعتير

ام به ن .  كما أننا بحاجة إىل اتباع اإلجراءات الوقائية وااللي   ". االلقاحات من خفض معدل االستشفاء والوفيات بشكل كبير

 
ي بسبب سنواتومع   ا من التحديات    القطاع الصحي   يواجه  ،من عدم االستقرار   طويلة  تعطل نظام الرعاية الصحية اللين 

ً
مزيد

وس   يكافح للحد من االنتشار الشي    عوأنه  ، كما مع ارتفاع معدالت االنتقال المجتمعي   احتياجات السكان.  لتلبيةو  للفير

وس كورونا وتوسع نطاق االستجابة   وطنيةالتدعم اليونيسف السلطات  ي  لفير
ي ذلك دعم إطالق التطعيم الوطنن

، بما فن

وس كورونا  وتواصل اليونيسف تقديم الدعم من أجل التوصيل اآلمن    .بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية والتواصل لفير

ي ليبيا. وحن  اآلن ها واستخدامللقاحات 
وس كورونا سلمت اليونيسف ثالث دفعات من لقاح  ،فن من خالل مرفق   فير

ي ليبيا.   ويتم كوفاكس. 
ي جميع أنحاء البالد بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية فن

 توزي    ع اللقاحات عىل مراكز التطعيم فن

ا تعمل اليونيسف 
ً
كاء لنشر الوعي حول اأيض خلق  و  ،لتدابير الوقائية الرئيسيةعن كثب مع منظمة الصحة العالمية والشر

بناء  تتواصل الجهود ل ،قاحات. باإلضافة إىل ذلكالشائعات والمعلومات الخاطئة حول الل  مكافحةالطلب عىل اللقاحات و 

يد لضمان جودة اللقاحات وفعاليتها.   قدرات سلسلة التي 

ي ليبيا:  عبد القادر موىس  وأدىل
ي ليبيا    ،عشية عيد األضح "، الممثل الخاص لليونيسف فن

تتمنن اليونيسف لجميع األطفال فن

ي ليبيا عىل ارتداء  
، نحث بشدة الجميع فن

ً
ا وصحًيا. وب  هدف جعل هذا العيد آمنا

ً
ا آمن

ً
التباعد   ومواصلة  ،الكماماتوعائالتهم عيد

 ".طعيموغسل اليدين بشكل متكرر والت ،االجتماعي 
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ر

ر
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عام   البالد  2012منذ  أنحاء  ي جميع 
فن نعمل  كائنا،  مع شر إىل جنب  جنًبا  ليبيا.  ي 

األطفال وأشهم فن اليونيسف حقوق ورفاهية  ، عززت 
من خالل التدخالت الصحية والتغذية والمياه والضف الصحي والنظافة الصحية والتعليم وحماية الطفل  للوصول إىل األطفال وأشهم 

ا خاصة عىل الوصول إىل األطفال األكير تهمي
ً
ي وبرامج التنمية، ونركز جهود

ن العمل اإلنسانن ا واالستجابة للطوارئ. ونحن نعزز الروابط بير
ً
ش

اع، لصالح جميع األ  ن رين من الين ي جميع أنحاء ليبيا. والمتضن
 طفال فن
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