
 األمم المتحدة

 دعوة إعالم�ة

 اإلنسان�ةلیب�ا لدعم المساعدات یزورون أممیین ن یمسؤولمن رف�ع المستوى وفد 

 وتحقیق االستقرار

 مؤتمر صحفي عقد  �لي الز�ارةو لیب�ا وتونس یزور مشترك وفد  ماذا:
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألمین العام ر  المكتب اإلقل�مي للدول العر��ة ب، مدیوه�ه مراد السید :ن والمشارك

 المساعد لألمم المتحدة
 ةالمساعد ةالعام ةمدیرة مكتب األزمات التا�ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألمین ،اوكاي اساكو السیدة

 لألمم المتحدة
  مساعدة األمین العام للشؤون  اإلنسان�ة ونائ�ة منسق عمل�ات اإلغاثة في حاالت الطوارئ ، مولر أورسوال السیدة

 د�سمبركانون األول/ 14إلى  10من  متى:
 �الجمهور�ة التونس�ة طرابلس وأماكن أخرى في لیب�ا وتونس  :المكان

 

مدیر المكتب اإلقل�مي للدول العر��ة في برنامج األمم  ،السید مراد وه�ةس�قوم  – 2018د�سمبر كانون األول/ 10تونس، 
أورسوال  السیدةمكتب األزمات التا�ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و  ةمدیر أساكو أوكاي،  السیدةكل من و المتحدة اإلنمائي 

م األمم المتحدة للجهود الوطن�ة دععلى إلى لیب�ا وتونس للتأكید مجددًا بز�ارة ، نائ�ة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ  ،مولر
  .واإلقل�م�ة الرام�ة إلى تحقیق انتقال سلمي في لیب�ا �اإلضافة إلى دعم اإلجراءات العاجلة للمساعدة وتحقیق االستقرار

�مسؤولین حكومیین رف�عي المستوى وممثلي الثالثة المتحدة ألمین العام لألمم او مساعد سیلتقيخالل هذه الز�ارة المشتركة، و 
 التنم�ةو  االنسان�ةمشار�ع الجهود لصالح الالمجتمعات اإلنسان�ة والتنمو�ة والمانحین في كل من لیب�ا وتونس لتعز�ز تضافر 

 ن�ةالمساعدة اإلنساحصول على تمكین االفراد من الس�سعون إلى الدعوة إلى ، حیث االستقرارتلك الرام�ة إلى تحقیق و 
 تنم�ة متكافئة وشاملة للجم�ع. وتحقیق الحقوق نیل دعم القدرة على الصمود و مع ، والحما�ة

مكتب برنامج األمم �ص�احًا  9.00د�سمبر الساعة كانون األول/ 14الموافق  الجمعة  س�عقد مؤتمر صحفي یومكما 
 التونس�ة.الجمهور�ة عاصمة  ،المتحدة اإلنمائي في تونس

 

 

 : معلومات أساس�ة

المعلومات ، أو اجراء  المقابالت اإلعالمیة ، یرجى االتصال بـ :ولمزید من   
Eve Sabbagh, OCHA Libya, Tunisia: (+216) 23683009; Libya (+218) 91003 0554, sabbaghe@un.org 

Hilaria Espin, UNDP Libya, Tunisia: (+216) 53733600; Libya: (+218) 0926780642, 
hilaria.espin@undp.org 

Russell Geekie, OCHA New York, +1 917 331 0393, geekie@un.org 
Theodore Murphy, UNDP New York, +1 718 915 2097, theodore.murphy@undp.org 
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 الموضوع:  خلفیة

اع المســــلح، نـــز نتیجـــة للوذلــــك ، وأمن�ـــة معقــــدة طـــال أمـــدها، تواجـــه لیب�ـــا أزمــــة إنســـان�ة النــــزاعســـنوات مـــن علـــى مـــدى ســــ�ع 
ــــد�م الخــــدمات العامــــة ــــار تق ــــك ت ، وانه� ــــى ذل ــــات االقتصــــاد�ة. حــــد�ات ضــــف إل ــــاهزالیــــوم، الحوكمــــة والرهان ــــاج مــــا ین  �حت

الكثیـــــر مـــــن ولـــــم تعـــــد لـــــى مســـــاعدات إنســـــان�ة فـــــي لیب�ـــــا. إ، طفـــــالً  241000 حـــــوالي ، �مـــــا فـــــي ذلـــــكاشخصـــــ 823000
نظــــــام الم�ــــــاه والصــــــرف الصــــــحي تــــــردي  إزاء�ــــــالقلق تشــــــعر األمــــــم المتحــــــدة عاملــــــة. كمــــــا أن  مرافــــــق الرعا�ــــــة الصــــــح�ة

. كمـــــا تواجـــــه لیب�ـــــا تحـــــد�ات فـــــي لیب�ـــــاواســـــعة فـــــي منـــــاطق رئ�ســـــ�ة تقـــــدم خـــــدمات الم�ـــــاه ألجـــــزاء ار الـــــذي یوشـــــك أن ینهـــــ
 .متعدد األوجه مستداماً  إنمائ�اً  وتتطلب دعماً  إنمائ�ة عسیرة

ـــــى  الشـــــركاء اإلنســـــانیون واإلنمـــــائیون عمـــــل �و   المتضـــــررةللمجتمعـــــات الجهـــــود فـــــي لیب�ـــــا لتقـــــد�م الـــــدعم الفـــــوري  تنســـــیقعل
ــــــة واالقتصــــــاد�ة اومعالجــــــة االحت�اجــــــات اإلنســــــان�ة، دون اتســــــاع رقعــــــة الحــــــول ي للمســــــاعدة فــــــو ، هنــــــاك لتــــــأثیرات اله�كل�

ـــــبالد.  ـــــع أنحـــــاء ال ـــــوفر اإلطـــــار االســـــتراتیجي لألمـــــم المتحـــــدة و فـــــي جم� ـــــة ظالم 2019-2020� االســـــتراتیج�ة الشـــــاملة  ل
�ســـــتجیب  متكـــــامالً �عتمـــــد هـــــذا اإلطـــــار نهجـــــا ً و . فـــــي جم�ـــــع أنحـــــاء لیب�ـــــا نیكافـــــة اللیبیـــــللجهـــــود الجماع�ـــــة الدول�ـــــة لـــــدعم 

فـــــي غضـــــون ذلـــــك، ال و اإلغاثـــــة. مدعومـــــة �مـــــا یـــــتم تقد�مـــــه مـــــن جهـــــود مل�ـــــة اعلـــــى أنشـــــطة تك�قـــــوم ألولو�ـــــات التنم�ـــــة و 
حتــــى نســــ�ة مــــا تــــم اســــتالمه  لــــم تتعــــدّ تــــزال االســــتجا�ة اإلنســــان�ة ألزمــــة لیب�ــــا تعــــاني مــــن نقــــص حــــاد فــــي التمو�ــــل، حیــــث 

 .2018خطة االستجا�ة اإلنسان�ة لعام  تتطلبها ملیون دوالر أمر�كي 313من أصل �المائة  25اآلن 

 

 

 

 ولمزید من المعلومات ، أو اجراء  المقابالت اإلعالمیة ، یرجى االتصال بـ :
Eve Sabbagh, OCHA Libya, Tunisia: (+216) 23683009; Libya (+218) 91003 0554, sabbaghe@un.org 

Hilaria Espin, UNDP Libya, Tunisia: (+216) 53733600; Libya: (+218) 0926780642, 
hilaria.espin@undp.org 

Russell Geekie, OCHA New York, +1 917 331 0393, geekie@un.org 
Theodore Murphy, UNDP New York, +1 718 915 2097, theodore.murphy@undp.org 
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