
 
 
 
 
 
 

ك ي المشتر
 البيان الصحف 

 

ي و برنامج االمم المتحدة واليون
 
سف بستضافة حفل  يقامت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الوكالة االيطالية للتعاون االنمائ

نامجانطالق المرحلة الثانية   ي الذي يستهدف  لبر ي  الممول من قبل االتحاد األوروئر
. بلدية من بلديات الجنوب  15بلديت  ي  الليتر

 

ي   ة االنطالق الخاص فعاليةاليوم  ت اقيم :2021  نوفمبر  3،  طرابلس نامج الممول من قبل االتحاد األوروبر بالمرحلة الثانية من التر

ي ليبيا 
 
ي طرابلس، ليبيا.    -"االنتعاش واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية ف

 
"   ف ي

 بلديتر

ي جنوب ليبيا بمثابة الفرصة لممث  فعاليةال  ههذ  تكان
 
ي تهدف لتقوية التعاون ف

  . لي المؤسسات للقاء ومناقشة األهداف و الخطط التر

ي   فعاليةحض  ال ي و وزير الحكم المحلي   سيد/ ال ،نائب رئيس المجلس الرئاسي الليتر
،    / الدكتور   ، موس الكوب  بدر الدين صادق التومي

ي لدى ليبيا  ي ليبيا   / د   ،و ممثلي وزارة التخطيط، وسفتر االتحاد األوروبر
 
ي ماريا    / السيد   ،خوسيه أنطونيو ساباديل و سفتر إيطاليا ف جوزيتر

ي 
كاء المنفذين الثالثة و هم المكتب االقليمي للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنماب  ( ،وبرنامج األمم  AICS)  بوتشينو غريمالدي وممثلون الشر

ي و الممثل الخاص باإلنابة عن صندوق الطوارئ الدولي لألطفال التابع لألمم المتحدة )اليونيسف( و عمداء البلديات  
المتحدة اإلنماب 

نامج.  ي جنوب ليبيا الذين تم تحديدهم لتدخالت التر
 الخمسة عشر ف 

الحضور و رصح قائال: " تعمل وزارة الحكم المحلي عن كثب مع الزمالء و    بدر الدين التومي ترأس االجتماع و رحب بجميع / الدكتور 

ى و تفاديه ي الجنوب لتحديد التحديات الكتر
   ا السلطات المحلية ف 

 
، و سوف نستمر عل هذا المنوال. حدث اليوم كان أكتر دليل  معا

ي ليبيا وتوفتر المساعدة المطلوبة، بالت 
ي دعم جميع السكان ف 

امنا ف  ي والسفارة االيطالية مع الوكاالت  عل التر  عاون مع االتحاد األوروبر

  ." ي
نامج بلديتر  المنفذة لتر

ي  
, الذي فتح المجال لتحقيق  1المرحلة    -بناءا عل النتائج الناجحة المحققة من قبل الوكاالت المنفذة الثالثة خالل برنامج بلديتر

ي قطاع الصحة و التع   300أكتر من  
ي  تدخل ذات أولوية مهمة ف 

ي    27ليم و قطاع المياه و الضف الصحي ف 
المرحلة    - بلدية ليبية، بلديتر

ي لغرض تعزيز الخدمات األساسية والتنمية االقتصادية المستدامة    26.2يعتمد عل    2 مليون يورو إضافية من تمويل االتحاد األوروبر

ي 
ي جنوب ليبيا.    15والتماسك االجتماعي ف 

 بلدية ف 

ي لدى ليبيا رصح سفتر االتحاد األور  خوسيه أنطونيو ساباديل قائال: " اإلدارات المحلية العاملة والخدمات العامة   / السيد  ،وبر

ي يعم ي التابع لالتحاد األوروبر
ي ليبيا. برنامج بلديتر

ل   الفعالة تعتتر أحد أهم العنارص األساسية لتحقيق االستقرار والسالم واالزدهار ف 

اكة ي هذا االتجاه عن طريق إطالق شر
مع البلديات الليبية لتحسير  الخدمات األساسية ، وخلق فرص كسب العيش وتعزيز    ف 

ي ".  " بشكل خاص عل بلديات الجنوب الليتر ي
كز برنامج "بلديتر . ستر  التماسك االجتماعي

 

ي ليبيا 
ام إيطاليا بتقوية التعاون الذي   / السيد  ،و من جهته قام السفتر االيطالي ف  ي بوتشينو بتجديد التر  يهدف إل تحقيق  جوزيتر

 
ا
امن مع أولويات حكومة الوحدة الوطنية وأضاف قائل ي الجنوب، بالتر 

: "انا سعيد جدا للحضور اليوم، برفقة  االستقرار والرفاهية ف 

ي و وزير الحكم المحلي  وممثلي وزارة التخطيط، وسفتر االتحاد   ي و نائب رئيس المجلس الرئاسي الليتر نائب نائب رئيس الوزراء الليتر

ي مرحلته الثانية. اليوم نحن نضم جهودنا  
ي ف 
ي برنامج بلديتر

كتر  عليهم ف 
ي لدى ليبيا و عمداء البلديات الذي سيتم التر األوروبر

ي وتلبية االحتياجات الملحة للمجتمعات. ويشكل دعم   ي منطقة الجنوب الليتر
لتحسير  المعيشة وتوفتر الخدمات األساسية ف 

ي وشعبها أولو  ي فزان ، ودعم  منطقة الجنوب الليتر
مون بتعزيز السالم واالستقرار ف  . نحن ملتر  ية للحكومة اإليطالية والتعاون االيطالي

ي قطاعات مختلفة مثل الصحة والطاقة المتجددة والمياه  
ي تبذلها الحكومة الليبية وتمويل التدخل الملموس ف 

جهود المصالحة التر

" 

 اندريا سيناتوري الرئيس اإلقليمي للو   / قام السيد 
ا
 كالة اإليطالية للتعاون التنموي بالتضي    ح قائل
ا
ي  ً

: " إن  أهداف التعاون االيطالي ف 

أكتوبر    . منذ شهر  ي الليتر الخدمات األساسية للشعب  المحلية و تحسير  مستوى توفر  الحكومات  ، نجحت  2018ليبيا هو دعم 

من   أكتر  بإجراء  ي 
بلديتر برنامج  من  األول  ا   300المرحلة  أولوية،  إل  تدخل ذي  الوصول  تحسير   ي 

ف  الذي ساهم بشكل كبتر  ألمر 

ي المرحلة الثانية ، ستواصل الوكالة االيطالية تعزيز الحوار  
ي ليبيا. ف 

 ف 
 
الخدمات األساسية وتعزيز الصمود للمجتمعات األكتر ضعفا



 
 
 
 
 

ي والزمالء من برنامج األمم ي واليونيسف لتقييم    والتنسيق مع السلطات المركزية والمحلية الليبية واالتحاد األوروبر
المتحدة اإلنماب 

ي جنوب ليبيا ". 
 
 وتقديم الدعم المطلوب ف

ي كعنض من مكونات برنامج بناء القدرة عل المقاومة   ي عل زيادة دعمه داخل الجنوب الليتر
" يحرص برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

ي  
 
. ف اكة مع وزارة الحكم المحلي

نامج االنتعاش االقتصادي المحلي  وبناء السالم الذي يتم تنفيذه بالشر المرحلة الثانية ، سيدعم التر

أتطلع قدما إل مواصلة   أنا  ي جنوب ليبيا. 
 
المستدامة ف السالم والتنمية  باعتبارهم أسس  المتجددة والتماسك االجتماعي  والطاقة 

ي ، ووكالة التعاون اإليطالية  والي اكتنا مع المؤسسات الليبية ، واالتحاد األوروبر ونيسف ، ليحقق الليبيون مكاسب السالم ويصبح  شر

نامج األمم المتحدة    سالما ووحدة وديمقراطية." قال الممثل المقيم لتر
ي من أجل بلد أكتر

 
لديهم دوافع حقيقية لتحقيق جهود التعاف

ي 
 مارك أندريه فرانش .   ، السيد/ اإلنماب 

ي ليبيا 
 
ا إل  خلدو   / السيد  ،أعرب الممثل الخاص لليونيسف باإلنابة ف ام اليونيسف المستمر بعدم إغفال أحد، مشتر  ن شكور ، عن التر 

ي انفتاح المنطقة الجنوبية للدعم الدولي الشامل، و رصح أن "اليونيسف  
 
نامج قد فعلت الكثتر للمساهمة ف أن المرحلة األول من التر

بطر  ليبيا  جنوب  ي 
 
ف المستدامة  مجة  التر نحو  مشاركتنا  لتعميق  الفرصة  بهذه  لمساعدة  ترحب  الجماعية  مسؤوليتنا  تخدم  يقة 

 المجتمعات عل إعادة البناء بشكل أفضل ". 

ي واليونيسف بأخ
ي المنفذون، الوكالة اإليطالية وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب  كاء االتحاد األوروبر

ذ  بعد الجلسة االفتتاحية ، قاموا شر

ي 
نامج بلديتر كة    نطاقه و   - الكلمة لتقديم المرحلة الثانية لتر ي مناقشة مفتوحة حول الرؤية المشتر

 
اك الحضور ف األهداف العامة، و تم إشر

ي جنوب البالد بأكملها. 
 نحو الخدمات األساسية الجيدة والحوار المجتمعي وفرص كسب العيش ف 

 

يل صور ال   هنا   فعاليةيمكن تت  

 https://bit.ly/3nZDf0m 

 

 

 :للحصول عل مزيد من المعلومات

ي 
 carlotta.comparetti@aics.gov.it :مسؤولة االتصاالت للوكالة االيطالية  ,كارولوتا كومرتيت 

ي 
غوبر ي  ,امل التر

نامج االمم المتحدة االنماب   aml.barghuti@undp.org :مساعدة االتصال لتر

ي 
  salmarani@unicef.org : مسؤولة  التواصل لليونسيف , سعاد المر ا ب 
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