
 
 

 صحفى بيان

  

عافي وبناء السالم مع تقييم الت    عملي ة يطلقون حاد األوروبي واألمم المتحدة والبنك الدولياالت  

 ةيبي  الحكومة الل  

حاد األوروبي واألمم المتحدة والبنك الدولي اليوم لين عن االت  أطلق مسؤولون من ليبيا مع ممث   - 2021ديسمبر  8طرابلس ، 

  .فيها ساعد في رسم خريطة للتعافي في ليبيا بعد انتهاء الصراعالتي ست عملية تقييم التعافي وبناء السالم 

االجتماعي واالقتصادي  نتعاشاال وتمكين ،والمؤسساتاألساسية تعزيز الحوكمة عملي ة ات إلى تحديد أولوي  قييميهدف الت  

دعما لهذه يبيا لى لمة إالمقد  ة الدولي  اتة ، وتنسيق المساعد، وتعزيز المصالحة الوطنية ، ووضع خطة تنمية وطني القوي  

 .الجهود

د ى وأالدولة وكبار المسؤولين الحكوميين ،  وزراء عدد منوزارة ليبية باإلضافة إلى  ثالث عشرةفي االجتماع  شارك

نة من مسؤولين فنيين من الوزارات جنة المكو  فقت الل  ات   تقييم التعافي وبناء السالم.  ة لقيادة عمليةتشكيل لجنة فني االجتماع إلى 

مبدئيًا على ز أن ترك  ولي ، على حدة والبنك الد  حاد األوروبي واألمم المت  لين عن االت  والمكاتب الحكومية الليبية إلى جانب ممث  

 :ة التاليةالمجاالت الست  

 الحوكمة وبناء المؤسسات .1

 التنمية االجتماعية والبشرية .2

 النتعاش االقتصادي  واإلدارة المالية العامةا .3

 ة / إعادة اإلعمارالبنية التحتي  .4

 المجتمع واستقرارهأمن  .5

 المصالحة الوطنية وبناء السالم .6

 :خلفيةال

في جميع أنحاء العالم  العديد من البلدان  األوروبي واألمم المتحدة والبنك الدولياالتحاد كل  من معا  ، ساعد  2008منذ عام 
الم الحكومات على عافي وبناء الس تقييم الت  . تدعم عملي ة  على التعافي من األزمات المرتبطة بالصراعات أو األزمات الطبيعية

األطراف المعني ين على مع  للت حاور منبًراوتوفر كذلك   .تطوير استراتيجية لتحديد أولويات أنشطة التعافي وبناء السالم
خطيط ل بناء توافق اآلراء والت  سه  عافي منها ، كما تزاعات والت  الن   ات حل  حول أولوي  وليي والوطني والد  المستوى  المحل  

الم ، سيقوم الخبراء الوطنيون والدوليون بجمع عافي وبناء الس تقييم الت   عملي ة في المرحلة األولى من. المبكر بطريقة شاملة
قدًما  نها من المضي  وتمك  على اط الع  الحكومة تجعل ع أن ، والتي من المتوق   ذات الجودة المتوفرة حالياالمعلومات والبيانات 

 .تقييم التعافي وبناء السالم عملي ة في

تأييدها  تكلفتها و وبناء السالم على المدى القصير والطويل والتعافي عملي ة يتمثل الهدف من التقييم في تحديد أولويات 
 .خطة تنفيذ واستراتيجية تمويل باالضافة الى وضع

 عملي ة  تقييم الت عافي وبناء السالممقتطفات وجيزة حول  اط لعوا على 

 

 
 

https://ec.europa.eu/fpi/system/files/2021-05/rpba_fast_facts.pdf

