MEDIA RELEASE

بلدية الزنتان و منظمة اليونيسف تتفقان على
التعاون لدعم أكثر من  3000أسرة نازحة في الزنتان

تونس 13 ،أبريل  - 2015وقع السيد مصطفى الباروني ،عميد بلدية الزنتان والدكتور غسان خليل ،الممثل الخاص لمنظمة
اليونيسف في ليبيا ،على مذكرة تفاھم لتعزيز قدرات المجلس البلدي بالزنتان في االستجابة الحتياجات األطفال واألسر النازحة
وتحسين خدمات التعليم و حماية األطفال.
قال السيد الباروني "أنا سعيد بالتوقيع على اتفاق مع اليونيسف ألنه يعطينا األمل؛" و أضاف "يجب أن نورث أطفالنا العلم و روح
المواطنة و نبعدھم عن الصراعات”.
من جھته ،قال الدكتور خليل"التوقيع اليوم مع بلدية الزنتان
ھو عالمة بارزة أخرى في شراكة اليونيسف مع البلديات .و
سيكون التركيز مع بلدية الزنتان على الوقاية من التسرب من
التعليم ،ودمج الدعم النفسي واالجتماعي في المدارس ونشر
ثقافة حقوق الطفل”.
و تجدر االشارة الى أنه وفقا لتقارير مكتب خدمات الشؤون
االجتماعية بالزنتان ،يوجد حاليا أكثر من  17000نازحا
مسجل بالمدينة؛ نصفھم من النساء والفتيات اضافة الى 824
رضيعا.
سوف تشمل األنشطة المشتركة بين مكتب اليونيسف بليبيا
وبلدية الزنتان على الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال
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واألسر النازحة داخليا وإنشاء مساحات صديقة للطفل.
العميد الباروني و الدكتور خليل بعد توقيع المذكرة
وتشمل األنشطة أيضا ً تدخالت لمنع التسرب من المدارس،
وتكامل األنشطة النفسية واالجتماعية في المدارس وتمكين الشباب وإشراك أولياء األمور من خالل اإلجراءات المحلية
والمجتمعية.
ھذا و قد اتفق الطرفان على العمل سويا بروح من التعاون والشراكة ،واضعين في االعتبار المسؤوليات الواردة في ھذه المذكرة.
###
حول اليونيسف
تعمل اليونيسف في جميع نشاطاتھا على تعزيز ونشر حقوق األطفال ورفاھھم .تعمل اليونيسف مع شركائھا في أكثر من
190دولة ومنطقة لترجمة ھذا االلتزام إلى نشاطات عملية ،وتوجه جھودھا بشكل خاص نحو الوصول إلى األطفال األكثر
ھشاشة وتھميشا ،لتحقيق صالح جميع األطفال في كل مكان.
للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملھا يمكنكم زيارة .http://www.unicef.org
موقع يونيسف ليبيا على تويتر @uniceflibya
للمزيد من المعلومات و الترتيب للقاءات صحفية:
مصطفى عمر ،مسئول االعالم ،منظمة اليونيسف ليبيا
mosomar@unicef.org
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