بيان صحف
َ
تجديد ستة مرافق صحية حديثاَ لتقديم خدمات صحية حيوية للمجتمعات المحلية
نوفمب 2021
طرابلس29 ،
ر
خضعت المرافق الصحية التالية لعمليات إعادة تأهيل تشتد الحاجة إليها ،ثالثة مرافق صحية حيوية ف غاث ( مركز غاث
الصح ،مرفق العوينات الصح ،مرفق تاهاال الصح) وثالثة ف منطقة الزاوية( الزاوية الوسىط :،مستشف ابورصه
القروي; غرب الزاوية :المركز الصح الحرشة; جنوب الزاوية :مستشف ربب غنم القروي) ،مع دعم الوكالة اإليطالية للتنمية
األوروب عن طريق برنامج ( بلديت )
والتعاون و بدعم من االتحاد
ر
" ر
غب الحكومية ومنظمة رواد التنمية) " (ODPتم تجديد المراكز الصحية
بالشاكة مع  Helpcodeللمنظمات الدولية ال ر
لتحسي الخدمات
تحسي البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء وتلقت المراكز معدات طبية حديثة
الستة بغرض
ر
ر
متخصصي الخدمات الصحية ف الخطوط األمامية ف التدريب لتقوية مهاراتهم
الصحية .وباإلضافة إىل مشاركة 331
ر
والدراية العملية بشأن تقديم الرعاية الصحية .
وتوفب المعدات والتدريب ً
جنبا إىل جنب مع حملة عامة لزيادة وع المجتمعات المحلية
سارت عمليات التأهيل
ر
ومعلوماتهم حول الوصول إىل الخدمات الصحية .و ذالك عن طريق إقامة ثالثة احداث مجتمعية ف غات وعوينات
والزاوية  ،تم تدريب  82من قادة المجتمع حول كيفية ر
نش الرسائل الصحية الهامة  ،بما ف ذلك المعلومات الحيوية حول
َ
الوقاية من  19-COVIDوالسيطرة عليه .و تم أيضاَ توزي ع مجموعة من المواد السمعية البرصية و المنشورات
الموضوعية مع استمرار ر
نش األصول المرئية طوال فبة الحملة.
"تعد خدمات الرعاية الصحية الجيدة والوصول إىل المعلومات الدقيقة ر
أكب أهمية من أي وقت مض حيث نستمر ف
األوروب الدعم للبلديات ف تحديث المستشفيات  ،وتزويدها بأحدث المعدات
مواجهة جائحة عالمية .يقدم االتحاد
ر
األوروب ف ليبيا ،خوسيه
سفب االتحاد
الطبية وتقديم التدريب عىل الوقاية والعالج من رفبوس كورونا" ،هذا مارصح به ر
ر
أنطونيو ساباديل.
ً
مؤخرا بتوسيع برنامج بلديت حت نتمكن من الوصول إىل المزيد من البلديات ف جميع أنحاء
وأضاف قائالَ "لقد قمنا
البالد".
ر
خطبة
اإلنماب  AICS -بالتدخل فيها كانت تواجه عقبات
"المرافق الصحية الستة الت شاركت الوكالة اإليطالية للتعاون
ر
غب المالئمة  ،ووجود نقص ف اإلمدادات الطبية
توفب الرعاية الصحية الجيدة  ،بسبب البنية التحتية ر
بخصوص ر
األوروب الوكالة االيطالية من تعزيز
ومحدودية المعرفة" .أندريا سيناتوري ،مدير المكتب االقليم" .لقد مكن دعم االتحاد
ر
خدمات الصحة األولية حيث تشتد الحاجة إليها  ،األمر الذي سمح آلالف المرض من الحصول عىل المساعدة عن طريق
استجابة األدوات الطبية المحسنة و المعرفة المتخصصة".
وعلقت ماريكا ماكو  ،الممثلة القطرية لمنظمة  Helpcodeف ليبيا " :نجاح ر
توفب أعمال إعادة التأهيل
المشوع تجاوز ر
َ
الغب متوفرة منذ فبة طويلة  ،مثل وحدة الوالدة
الهامة والمعدات الطبية ،بل سمح أيضاَ بإعادة فتح الوحدات الصحية ر
ف مستشف غاث  ،والت تعمل اآلن بكامل طاقتها وتقدم خدمات صحية رصورية .و من خالل زيادة الوع العام
الطت والممرضات  ،تم تحقيق تقديم أفضل
والمعلومات حول الوصول إىل الرعاية الصحية  ،والتدريب الجيد للطاقم ر
للنظام الصح حت ف المناطق النائية ".

األوروب ألفريقيا بتمويل عمل الوكالة اإليطالية ف
قامت المساهمة البالغة  22مليون يورو من الصندوق االستئماب لالتحاد
ر
تحسي وصول الناس إىل الخدمات العامة عالية الجودة من
 27بلدية ف جميع أنحاء ليبيا منذ أكتوبر  ، 2018بهدف
ر
خالل ر
أكب من  100تدخل ف قطاعات مثل الصحة والتعليم والمياه والرصف الصح.

رابط الصوارhttps://3c5.com/LmfND :

نبذة عن برنامج بلديت  -المرحلة األوىل
أكب
يعد برنامج "بلديت" التابع لالتحاد
األوروب "االنتعاش واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية" ( 50مليون يورو) ر
ر
ً
ر
ر
األوروب عىل اإلطالق ف الدعم المباش للبلديات الليبية وبعض المجتمعات األكب ضعفا ف البالد.
برنامج يموله االتحاد
ر
وه تعمل ً
تحسي وصول الناس إىل الخدمات العامة عالية الجودة ،مثل
حاليا مع  27بلدية ف جميع أنحاء ليبيا بهدف
ر
التعليم والصحة والمياه والرصف الصح .وي هدف البنامج ً
تحسي الظروف المعيشية وبناء القدرة عىل الصمود
أيضا إىل
ر
ر
ً
والنازحي داخليا يتم
والالجئي والعائدين
ربي الفئات الضعيفة من السكان ،بما ف ذلك المجتمعات المضيفة والمهاجرين
ر
ر
األوروب من خالل صندوق
تمويل برنامج "التعاف واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية ف ليبيا" من قبل االتحاد
ر
االتحاد األوروب االستئماب للطوارئ ألفريقيا ( )EUTFويتم تنفيذه من قبل  AICSوبرنامج األمم المتحدة اإلنمابر
ر
واليونيسيف.
للحصول عىل المزيد من المعلومات:
كارولوتا كومباريت AICS-EUTF ،مسؤولة التواصلcarlotta.comparetti@aics.gov.it .

