
 

 األمم المتحدة

 

 بيان صحفي
 

الستجابة الحتياجات ااألممي يدعون إلى وفد خالل نهاية زيارتهم إلى ليبيا، أعضاء ال
 المواطنين ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق االستقرار

 

خالل نهاية زيارته إلى ليبيا الحكومة الليبية واألطراف  المستوىممي رفيع األوفد ال دعى – 2018ديسمبر  14تونس 

العمل على االستجابة لالحتياجات الملحة للمواطنين ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق  المعنية الوطنية والدولية إلى

 االستقرار والتعافي في البالد. 

لألمم المتحدة والمدير المساعد والمدير اإلقليمي لمكتب السيد مراد وهبه، األمين العام المساعد الوفد الذي ضم  وجدد
نائبة منسق اإلغاثة في األمم المتحدة ، ومساعدة الدول العربية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و السيدة أورسوال مولر، 

التابع لبرنامج األمم المتحدة  ، والسيدة وأساكو أوكايي، مديرة مكتب األزمات األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
التزام األمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا في مسارها نحو التنمية  ،اإلنمائي واألمينة العامة المساعدة لألمم المتحدة

 واالستقرار. 

الخاص نائبة الممثل السيدة ماريا فال ريبيرو، عقب الزيارة التي تمت بمرافقة  أورسوال مولر السيدة وقالت السيدة

 بليبيا: لألمين العام والممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية

إلى اإلمدادات الطبية التي يحتاجونها  يفتقرون األطباء في المستشفيات العامة "لقد الحظنا خالل زيارتنا إلى طرابلس أن

يتقاسمون حمامات عامة ومطابخ. يتم  مكتظة راكزشرات اآلالف من النازحين في ميعيش ع كما لعالج المرضى.

في مراكز مزدحمة. وفي الوقت نفسه رأينا األضرار  صعبةمن جنسيات مختلفة في ظروف االحتفاظ بآالف المهاجرين 

التحديات األمنية وصعوبة أينما كانوا رغم  مساعدة المواطنين الليبيينملتزمون ب شركائهاإن األمم المتحدة وخلفها الصراع. التي 

 لوصول إليهم."ا

 واإلنمائي ياإلنسان دعمدة القانون واللقد أظهرت هذه الزيارة الترابط الحقيقي بين األمن وسيا":أساكو أوكايي من جهتها قالت السيدة

قيق االستقرار التي تهدف إلى تحومن الواضح أن بعض جهودنا في االستجابة لألزمات السالم الدائم.  يساهم في تحقيقمن شأنه أن 

لهذه الجهود أن  يمكن"أنه  أوكاييلتعاون والعمل معا." وبينت الوطنية توفر فرصاً لالمؤسسات قدرات وتعزيز  تعافيالالصمود وو

ر هذا االعتراف بين لنش جيدةكانت هذه الزيارة فرصة لقد مساعي إنقاذ الحياة واالستعداد لتنمية دائمة على المدى الطويل.  عززت

العمل  ووضع هذا النهج موضع التنفيذ لمصلحة الشعب الليبي. أتطلع إلى رؤية الطريقة الجديدة للتقدم في طراف المعنيةأصحاب األ

 ." في ليبيا

واجهها يالتحديات التي  شاهدنالقد أن: "األمم المتحدة موجودة لدعم الحكومة والشعب الليبي.  وهبهوبين السيد مراد 

نواصل العمل سوف الذي يقدمه زمالؤنا في الميدان. والدعم  لتلبية االحتياجاتم به الحكومة والعمل الذي تقوالليبيين 

بطريقة المستدامة على المدى الطويل. إن تلبية احتياجات الليبيين ومع الحكومة لدعم األساس السياسي للتنمية الشاملة 

لخدمات لجميع المواطنين  وتعزيز مستدامة يتطلب االستثمار في التنمية من خالل تعزيز قدرات السلطات على تقديم ا

 السالم المحلي وبناء قدرات البلديات." 



 

 األمم المتحدة

 

يشار إلى أن المشاركين في الوفد األممي كانوا وقد إلتقوا خالل زيارتهم إلى ليبيا وتونس برئيس المجلس الرئاسي 

مات المجتمع المدني لحكومة الوفاق الوطني، السيد فائز السراج وعدد أخر من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظ

مدرسة الغيران الجنوبية بجنزور والتي قام صندوق تحقيق والنشطاء والمانحين. كما قام المسؤوليين األممين بزيارة 

فل افتتاح ثالثة مؤسسات مخيم طريق الفالح للنازحين والمشاركة في حاالستقرار في ليبيا بصيانتها باإلضافة إلى زيارة 

البرنامج المشترك لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والشرطة القضائية تم صيانتهم في إطار تدريبية لضباط الشرطة 

 .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للشرطة واألمن

  إضافية: معلومات 

أثيييرت عليييى عمليييية تقيييديم الخيييدمات األساسيييية للميييواطنين خاصييية وأمنيييية متعيييددة إنسيييانية  تعييييش ليبييييا تحيييديات

ليييى طفيييالإ، إ 241000حيييوالي بيييينهم  شخصيييا 823000 يحتييياج الييييوم حيييواليفيميييا يتعليييق بالخيييدمات الصيييحية. 

كميييا أن األميييم المتحيييدة تشيييعر بيييالقلق إزاء تيييردي نظيييام المييييا  والصيييرف الصيييحي  مسييياعدات إنسيييانية فيييي ليبييييا.

 .البالدرئيسية تقدم خدمات الميا  لمناطق متعددة داخل  مناطق الذي يوشك أن ينهار في

تقيييييديم اليييييدعم الفيييييوري  بهيييييدفتوحييييييد جهيييييودهم فيييييي ليبييييييا يعميييييل الشيييييركاء اإلنسيييييانيون واإلنميييييائيون عليييييى 

ومعالجيييييية التييييييلثيرات الهيكلييييييية  االحتياجييييييات اإلنسييييييانيةاتسيييييياع رقعيييييية  للمتضييييييريرين والعمييييييل علييييييى تجنييييييب

المظليييية  2020-2019الييييبالد. ويييييوفر اإلطييييار االسييييتراتيجي لألمييييم المتحييييدة  واالقتصييييادية فييييي جميييييع أنحيييياء

. ويعتميييد هيييذا اإلطيييار نهجيييا إمتكيييامالإ فيييي جمييييع أنحييياء اليييبالد الليبييييين للجهيييود الجماعيييية الدوليييية ليييدعم الشييياملة

 يسيييتجيب ألولوييييات التنميييية ويقيييوم عليييى أنشيييطة تكامليييية مدعومييية بميييا ييييتم تقديميييه مييين جهيييود اإلغاثييية. وفيييي

ليييم حيييي   ييييا تعييياني مييين نقيييص حييياد فيييي التموييييلليب فيييي ألزميييةلغضيييون ذليييك، ال تيييزال االسيييتجابة اإلنسيييانية 

 مييين مجميييوعبالمائييية  25حتيييى اآلن  إليييى 2018سييينة االسيييتجابة اإلنسيييانية لدعم الميييالي لخطييية تتجييياوز نسيييبة الييي

 خطة.ال هذ  مليون دوالر أمريكي تتطلبها 313

 

 على صور وفيديوهات من الزيارة: للحصول 

http://bit.ly/ASGvisitLibyaandTunisia   

https://ocha.smugmug.com/Countries/Libya 

 

 

 من المعلومات، الرجاء التواصل مع: لمزيد 
 

  بليبيا: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةصباغ، ايفا 
sabbaghe@un.org(+216) 23683009; Libya (+218) 91003 0554,  

 هيالريا اسبين، مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بليبيا: 
(+216) 53733600; Libya: (+218) 0926780642, hilaria.espin@undp.org 

  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، المقر الرئيسي لمكتب راسل جيكي
+1 917 331 0393, geekie@un.org 

 ، المقر الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: ثيودور مورفي
+1 718 915 2097, theodore.murphy@undp.org 
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