
 

 

 

 50 بقيمة برنامج في الرئاسة مجلس مع واليونيسف اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج األوروبي واالتحاد إيطاليا تتعاون

 .ليبية بلديات 24 في األساسية الخدمات لدعم يورو مليون

 اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج األوروبي واالتحاد إيطاليا اليوم انضمت - 2018 الثاني تشرين/  نوفمبر 29 ، طرابلس

. طرابلس في( GNA) الوطني الوفاق وحكومة الرئاسة مجلس ممثلي إلى( اليونيسيف) للطفولة المتحدة األمم ومنظمة

 ويهدف". ليبيا في واالقتصادية االجتماعية والتنمية االستقرار ، االستعادة" لبرنامج التوجيهية للجنة األول لالجتماع

 التابع الطوارئ صندوق إطار في يورو مليون 50 بمبلغ األوروبي االتحاد من بتمويل ، سنوات لثالث يمتد الذي البرنامج

. ليبيا أنحاء جميع في بلدية 24 في ضعفا   األكثر السكان وقدرة المعيشية الظروف تحسين إلى ، ألفريقيا األوروبي لالتحاد

/  نوفمبر 29 ، طرابلس  اليوم.الليبيين للسكان النزوح وعمليات الهجرة تدفقات من تضررا األكثر البلديات ويستهدف

 للتنمية. المتحدة األمم ومنظمة األوروبي واالتحاد إيطاليا – 2018 الثاني تشرين

 السلطات ومع PC ، GNA مع الوثيق بالتنسيق وإيطاليا األوروبية المفوضية قبل من مشترك بشكل البرنامج تنفيذ تم

 بميزانية ،( AICS) اإلنمائي للتعاون اإليطالية الوكالة قبل من البرنامج تنفيذ يتم ، الصلة ذات األخرى والبلدية الوطنية

 يورو مليون 10 و يورو 18 المتبقي المبلغ مقابل واليونيسيف. اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ، يورو مليون 22 قدرها

 .التوالي على

 المواطنين الحتياجات البرنامج لهذا مباشرة لالستجابة الفرص لمناقشة المنفذون والشركاء الليبية السلطات اجتمعت

 إعادة أعمال خالل من ، األساسية الخدمات توفير في البلديات تعزيز في الهدف ويتمثل. البلديات دعم خالل من الليبيين

 .الصحي والصرف والمياه والصحة التعليم قطاعات على التركيز مع ، القدرات تنمية وأنشطة المعدات وتوفير ، التأهيل

 منذ األهمية البالغة المبادرة هذه مناقشة وإيطاليا ليبيا حكومتا بدأت: "قائال   ، قانسو باداد ، المحلي الحكم وزير وصرح

 لهذا األولى التوجيهية اللجنة تعد. ثمارها آتت قد الشاقة أعمالنا جميع أن اليوم أؤكد أن جدا   يسعدني. عام من أكثر

 السلطات قدرة لتحسين وإيطاليا األوروبي واالتحاد الليبية الحكومة بين الشراكة فاعلية لتأكيد مهمة خطوة البرنامج

 المنفذين الشركاء مع وثيق بشكل العمل إلى نتطلع ونحن. للسكان األساسية الخدمات تقديم على الليبية والمحلية المركزية

 - للطفولة المتحدة األمم ومنظمة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائي للتعاون اإليطالية الوكالة وبالتحديد - للبرنامج

 ". المثالي التعاون هذا من االستفادة من الليبية المناطق جميع في المحلية المجتمعات تمكين لضمان

 بدء عن اليوم أعلنا ، الرئاسي والمجلس إيطاليا بين المشترك الشاق العمل من ونصف عام بعد: تاريخي يوم هذا"

 الحكم وزارة مع والمثمر المكثف عملنا بفضل. ليبيا في األوروبي االتحاد من ممول برنامج ألكبر التشغيلية المرحلة

ا الليبيين الشركاء مع أنشأنا ، المحلي  وكان. الليبية المناطق جميع في بلدية 24لـ األساسية المتطلبات لتلبية قوي ا إطار 



 ، يورو مليون 22 بمبلغ إيطاليا) المنفذين للشركاء بالنسبة حاسمة لحظة بمثابة للبرنامج التوجيهية للجنة األول االجتماع

 وأهداف أولويات لفهم( يورو ماليين 10 بمبلغ واليونيسيف ، يورو مليون 18 بمبلغ اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج

 ، الخدمات لتوفير التحتية بنيتها تعزيز خالل من االستقرار تحقيق في الليبية المؤسسات دعم هي أولويتنا. الليبية الحكومة

 لتحقيق والدوليين الليبيين شركائنا مع وثيق بشكل العمل إلى نتطلع ونحن. الليبيين للسكان المعيشية الظروف تحسين مع

 .طرابلس في اإليطالية السفارة قالت ،" المقبلة األشهر في المشتركة أهدافنا

. الليبية البلديات قبل من الرئيسية العامة الخدمات تقديم لتحسين مباشر بدعم األوروبي االتحاد يموله برنامج أكبر هو هذا"

 أمر ، البالد في ضعفا   األكثر لألشخاص بالنسبة وخاصة ، المناسب الوقت في الجيدة الخدمات إلى الوصول توفير إن

 في ومتوازنة واسعة تغطية في المساهمة هو هدفها فإن ، ليبية بلدية 24 البرنامج يغطى وكما. ليبيا لمستقبل ضروري

 .بوججا آالن السيد ، ليبيا في األوروبي االتحاد سفير  به صرح ما هذا ،" البالد أنحاء جميع

 سكانها احتياجات تلبية على المحلية البلديات قدرة تعرقل ، ليبيا عبر الهجرة تدفقات وزيادة الصراع من سنوات سبع بعد"

 الرحمن عبد السيد ، ليبيا في لليونيسيف الخاص الممثل قال  ،حيث" خاص بشكل والشباب األطفال تأثر حيث ، بشدة

 على قادرة ستكون اليونيسيف أن ويعني للغاية به مرحب األوروبي االتحاد من األخير التمويل هذا فإن ، لذلك. "غندور

 يحتاجون التي الصحية الخدمات على والحصول آمنة بيئة في التعليم على والحصول ، األطفال من المزيد حماية ضمان

 ".إليها

ا نكون أن ويسعدنا. للمجتمعات الذاتي الحكم في هاما   دورا   البلديات تلعب"  يلعب أن نأمل حيث ، البرنامج هذا من جزء 

 التنمية أهداف مواقع وتحديد ، أهمية األكثر احتياجاتهم بعض معالجة خالل من الناس حياة تغيير في حيويا   دورا  

 السيد ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مديرهذا ما صرح به ".  األزمات من الرغم على إمكاناتهم وتسخير المستدامة

 .حاجييف سلطان

 والتعاون الليبي االستقرار بدعم المعنية الفاعلة الجهات جميع من القوي االلتزام على التأكيد التوجيهية اللجنة اجتماع أعاد

 .الليبية المجتمعات مصلحة أجل من الوثيق

 :األتصال أرجو المعلومات من للمزيد

 ali.el-asmar@eeas.europa.eu :األوروبي االتحاد في الصحافة مسؤول ، األسمر علي

    AICS:    michele.crudelini@aics.gov.it في االتصاالت مسؤول ، كروديليني ميشيل

   Hilaria.espin@undp.org:  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج في االتصاالت أخصائية ، إسبين هيالري

 mosomar@unicef.org /   +218 91 00 12 129اليونيسف:    اتصاالت اختصاصي ، عمر مصطفى
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