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ي سبها
ز
التنمية ف وأهداف  باالحتياجات اإلنسانية  ام  ز  األمم المتحدة تعزز االلت 

 
/   30طرابلس،   ي

امها بدعم   -  2022يناير  كانون الثان  ي العززت وكاالت األمم المتحدة الت  
ي جنوب  األهالي ف  وفد من األمم زيارة    أثناء  الليب 

ي ليبيا    ضم  لمدينة سبها المتحدة  
ي وليامز، والمنسقة المقيمة ومنسقة  السيدة  المستشارة الخاصة لألمي   العام لألمم المتحدة ف 

ستيفان 
ي فريق األمم المتحدة القطري    ممثلي   عنباإلضافة إل جورجيت غانيون    السيدة  الشؤون اإلنسانية

/يناير  26ف  ي
 .كانون الثان 

 

 
ي اجتماعات مع  و
ي ف 

ي  المسؤولي   ف 
كاؤها ف  ، اتفقت وكاالت األمم المتحدة وشر ي

البلدية والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدن 
ي   ي   وثيقالسبها عىل التعاون والتنسيق  

ي طال أمدها حتياجات اإلنسانية  ستجابة لال لال جهود حثيثةف 
ي المنطقة   الب 

ي  ف 
والتحديات الب 

 .تواجه التنمية
 

 

المنسقة المقيمة للشؤون اإلنسانية السيدة   ذكرت ". فهمهاتوتسبها  ألهالي االحتياجات اإلنسانية واإلنمائية تدرك األمم المتحدة  "
ي جنوب ليبيا المرتبط    بأننا "ة  مضيف  غانيون

ي ف 
امنا بتلبية تلك االحتياجات من خالل دعم إعادة اإلعمار والتعاف   نعزز الت  

 
 وثيق  ارتباطا

 
 ا

 ."عىل المصالحة الوطنية وحقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي   المركزةبأنشطة االستقرار  
 

 
ي أطلع  و 

ي المنطقة  البلدية السيدة غانيون وفريق األمم المتحدة ال  المسؤولون ف 
الكفيلة سبل متناولي   القطري عىل احتياجاتهم ف 

ومشاري    ع التنمية الشاملة    تكثيفب المتحدة للخدمات الصحية والتعليم والمياه والرصف الصحي  األمم  بدعم  ي تعب  
استقرار  الب 

ي ذلك المدارس والمرافق الصحية والحكم المحىلي   ،المجتمع
أفادت السيدة غانيون أن و   . والهجرة  وإعادة تأهيل البنية التحتية بما ف 

ي محددة االحتياجات المن  
البلديةالب  وكاالت األمم المتحدة 47والبالغ عددها    سبق أن حددتها    عت    نصفها تقدم الدعم ل، كانت 

 جهود السلطات المحلية. المكملة لالمشاري    ع  
 

كة   الجنوب من خالل مبادراتنا  ألهالي "نحن عىل استعداد تام لمواصلة دعمنا  بينت   حياة الناس" يالمسإحداث تغيت    بغيةالمشت 
ي تحسي   تقديم الخدمات األساسية  ، مضيفةالسيدة غانيون  

م األمم المتحدة بدعم السلطات المحلية ف  ي"تلت    وزيادة األمن البشر

 وأكتر استدامة."وخلق فرص لسبل عيش أفضل  
 
ي  و

ي الب 
ي اجتماع مع منظمات المجتمع المدن 

ي سبها، شددت السيدة غانيون عىل أهمية  تضطلع بتقديمف 
كاء االستماع ل  الخدمات ف  لشر

ي تعزيز السالم والصمود وتعهدت بمواصلة دعم األمم المتحدة   وكذلك دورهم الحيوي  المحليي   
ي ف 

والمالي لمساعدتهم عىل  الفب 
كت   عىلتنفيذ المبادرات المجتمعية،   ي   المتجسدةهم  أولويات مع الت 

ي   أوساط بناء القدرات بي    ف  ي   الشباب الليب 
 دورها وتمكي   المرأة ف 

ي صنع ال
ي االقتصاد  واالستجابة األولسالم  ء القرار وبنا ف 

 .وكونها جهة فاعلة ف 
 

ورةعىل    الحضور واتفق   ي الجنوب ليس لتحسي   سبل العيش  ض 
سيواصل فريق  و .  أيضا   لبناء السالمفحسب وإنما    إنعاش االقتصاد ف 

ي األعمال التجارية الجديدة،    القطرياألمم المتحدة  
 تلكتعزيز ريادة األعمال واالستثمار ف 

 
للنساء.   وخصوصا ستواصل  و المملوكة 

 وكاالت األمم المتحدة  
 
ي جميع أنحاء جنوب   19-كوفيد وباء  دعم خدمات رعاية صحة األم والطفل وحماية الطفل ومكافحة    أيضا

ف 

 .ليبيا
 

المسؤولون  كذلك  و  البلديةطلب  ي 
الطبية  ف  الشؤون  عىل  لتلبية احتياجات    والقائمون  المتحدة  األمم  المساعدة من  من  المزيد 

 األشخاص األكتر  
 
ي سبها   ضعفا
   والالجئي     نيوالمهاجر   ي   داخل البالدالنازح بمن فيهمف 

 
ي قطاع الصحة.    وخصوصا
طرائق   ونوقشتف 

ي الداخللتقديم  جديدة  
ي   والالجئي     والمهاجرين  والمستضعفي     المعونة الغذائية للنازحي   ف 

 ذلك االنتقال إل التحويالت القائمة  بما ف 

ي تحفز األسواق المحلية  
 الغذائية ألنشطة التدريب للشباب والنساء.   والمعونات كرامة اإلنسان  وتعيد عىل النقد الب 
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 مالحظة للمحررين

ة و   سو نكس يتم تنفيذ دعم وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لجنوب ليبيا من خالل مجموعة عمل   تضم برنامج بدرجة كبت 

ي والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم المتحدة للسكان و 
ألمم المتحدة لشؤون الالجئي    السامية لمفوضية  الاألمم المتحدة اإلنمان 

ليبيا وهيئة األمم المتحدة للمرأة  ف  واليونيسي ي 
المتحدة للدعم ف  ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبعثة األمم 

وتعمل مجموعة عمل نكسوس    . المانحة والمنظمات غت  الحكومية الدولية  والدولوبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية  
ي تصيب  بغية التصديالمعنية بالشؤون اإلنسانية والتنمية  اف عىل تيست  التنسيق بي   مختلف األطر 

اإلنسان   لمواطن الضعف الب 
اع   ي سبها لمجموعة عمل    2021مايو أيار/ خطة عمل لسبها بعد اجتماع  إعدادتم و . وبعدها  وأثناءهقبل نشوب الت  

مع   سو نكس ف 

ي 
ي المنطقة الجنوبية.   وجميع  بلدية سبها ولدعم  ستجابة لألولويات الوطنية  لال  المسؤولي   المحليي   ومنظمات المجتمع المدن 

  الناس ف 
ي األمم المتحدة وممثىلي وكاالت األمم المتحدة إل مدينة سبها بتاري    خ  

 26وجاءت زيارة المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية ف 

الثا أيار/مايو  كانون  ي 
/يناير كمتابعة للزيارة الماضية ف  ي

الشؤون البلدية    2021ن  القائمي   عىل  لضمان استمرار الحوار بي    وكذلك 
ي سبها. وتحدد خطة العمل تسع أولويات تندرج تحت الشؤون اإلنسانية واالحتياجات التنموية وتضم  

ي ف 
حاجة   47والمجتمع المدن 

ي واليونيسف ومنظمة الصحة  المنظمات العاملة عىل المستوى    بينما تعكفحددتها بلدية سبها  
نامج األمم المتحدة اإلنمان  المحىلي كت 

وصندوق األمم   والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة األمم المتحدة للمرأة  والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   العالمية  
حاجة محددة من خالل   22عىل دعم   وبرنامج األغذية العالمي  شؤون اإلنسانيةومكتب األمم المتحدة لتنسيق ال المتحدة للسكان

ي ثالث مدارس  
(: إعادة تأهيل ثالثة مرافق ووحدات صحية وسبع مدارس ومرافق صحية ف  مشاري    ع تشمل )الكشف غت  تفصيىلي

ي سبها وصالة األلعاب الرياضية العامة ومركز تدريب الشباب 
 وتطوير والنساء والسوق الزراعي الجديد ابتدائية. ومبب  الجوازات ف 

ي المهدية والحجارة وتزويد مصابيح إنارة تعمل عىل الطاقة الشمسية وتركيبها 
ي ذلك ف 

وإنشاء منظومة المياه والرصف الصحي بما ف 
ي سبها وبرامج تمكي   وبناء قدرات وتدريب ومبادرات للمصالحة موجهة للنساء والشباب. 

 ف 
 


