بيان صحفي مشترك
برنامج بلديتي الممول من االتحاد األوروبي استلم قيمة اضافية قدرها  26.2مليون يورو لتعزيز التعاون في جنوب
ليبيا.
تونس في  . 2021/07/05خصص االتحاد األوروبي قيمة إضافية وقدرها  26.2مليون يورو إضافية لتعزيز التنمية
االقتصادية المستدامة والتماسك االجتماعي واألمن األنساني في  14بلدية في جنوب ليبيا.
قال معالي وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي "وزارة الحكم المحلي تلتزم بضمان استمرار الدعم لجميع
المجتمعات في ليبيا من خالل االستجابة الحتياجاتهم األكثر إلحا ًحا" وأضاف قائالً " يكمل جهودنا تعاون بناء مع االتحاد
األوروبي والسفارة اإليطالية والوكالة اإليطالية للتعاون وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف :من خالل المرحلة
الثانية لبرنامج بلديتي  ،ن عزز شراكتنا اإلنمائية لدعم التنمية الريفية وأمن سبل العيش واالنتعاش االقتصادي واالستقرار في
جنوب البالد".
قال سعادة السفير اإليطالي في ليبيا السيد جوزيبي بوتشينو غريمالدي "إن االستقرار واالزدهار في ليبيا والتقدم في
المناطق األكثر ضعفًا في جنوب البالد هي أهداف وطنية تدعمها إيطاليا بقوة" وأشاد السفير بالعالقات الثنائية القوية
والمتواصلة بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص إيطاليا على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق نحو األهداف المشتركة
بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي.
قالت رئيسة مكتب التعاون في بعثة االتحاد األوروبي في ليبيا السيدة ساندرا قوفين "لقد ساهم برنامج بلديتي التابع لالتحاد
األوروبي بشكل كبير في تحسين الوصول إلى الخدمات العامة األساسية في  27بلدية في ليبيا وبتوسيع هذا البرنامج الناجح
ليشمل الجنوب الليبي سنكون قادرين على تحقيق تحسينات ملموسة للظروف المعيشية للمواطنين في البلديات المستهدفة".
أيضا اضافت أن "الالمركزية والخدمات الجيدة على المستوى المحلي لها أيضًا إمكانات حقيقية في المساهمة في تعزيزالسالم
واالستقرار والتنمية المحلية".
منذ أكتوبر  ، 2018ساهم برنامج بلديتي في تحسين الظروف المعيشية والقدرة على الصمود في  27بلدية ضعيفة في
جميع أنحاء ليبيا ،من خالل تنفيذ أكثرمن مئة تدخالت حاسمة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية.
مع المنحة الجديدة  ،يدخل برنامج بلديتي المرحلة الثانية :حتى عام  ،2024سيستمر شركاء االتحاد األوروبي  ،الوكالة
اإليطالية للتعاون اإلنمائي ( )AICSومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)  ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDPفي العمل م ًعا مع السلطات المركزية والمحلية الليبية لتقييم وتخطيط وتنفيذ التدخالت الحاسمة في الجنوب
الليبي ،حيث تأثرت سبل العيش وتقديم الخدمات العامة بشدة بسبب التجزئة المؤسسية وزيادة احتياجات المجتمع.
ستساهم المرحلة الثانية الطموحة من مشروع بلديتي في معالجة آلية الوصول إلى الخدمات األساسية والبنية التحتية في
مجاالت التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المستدامة ؛ تعزيز فرص العمل الكريمة في قطاعات االقتصاد المحلي
مثل الزراعة والبناء وتعزيز قدرة األسرة على الصمود واألمن الغذائي ؛ وتعزيز التماسك االجتماعي على المستوى
المجتمعي سعيا ً وراء خلق بيئة مستدامة للتنمية.
قال الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا  ،السيد جيراردو نوتو"سيسمح لنا هذا التمويل بتكثيف الجهود في
جنوب ليبيا وتحسين وصول الناس إلى الخدمات األساسية الجيدة والحوارات المجتمعية وفرص كسب العيش .من خالل
الشراكة القوية ودعم االتحاد األوروبي  ،يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم السلطات المحلية لتحسين نوعية حياة
الناس ،وتعزيز السالم وبناء التماسك االجتماعي".

السيدة أناماريا ميليقرانا ،نائبة رئيس المكتب اإلقليمي  AICSلليبيا وتونس والمغرب والجزائر ،جددت التزام التعاون
اإليطالي لدعم جميع السكان في ليبيا  ،وقالت "يسعدنا التعاون مع الحكومة المنشأة حديثًا حكومة الوحدة الوطنية والعمل على
تخطيط استجابة مشتركة مالئمة لالحتياجات األكثر إلحا ًحا للمجتمعات الضعيفة في جنوب البالد .بنا ًء على الشراكة الموحدة
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الحكم المحلي ،نحن إيجابيون بشأن تأثير المرحلة
الجديدة من برنامج بلديتي الممول من االتحاد األوروبي على التنمية االقتصادية المحلية والتماسك األجتماعي".
الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا السيد عبد القادر موس قال "منطقة جنوب ليبيا تعاني من نقص في الخدمات وال تزال
تتحمل العبء األكبر لتدفق الهجرة وتعاني من اإلهمال .مع التمويل اإلضافي من االتحاد األوروبي والبناء على برنامج
بلديتي الجاري ،ستعمل اليونيسف مع الشركاء داخل المجتمعات المحلية لتقديم الخدمات الضرورية لتنمية األطفال
والشباب .باإلضافة إلى ذلك ،ستعمل اليونيسف على تعزيز البيئات اآلمنة التي تساهم في تعزيزالتماسك االجتماعي بين
مختلف الفئات في المجتمع".
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