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ي ليبيا  المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة  
 
تختتم زيارة   غانيونجورجيت  ف

ي والتنموي أربعة أيام ل   استغرقت
 بنغازي لمناقشة الوضع اإلنسان 

 
 2021  ب  سبتم 23، بنغازي

 
ي بنغازي،

طري فن
ُ
ن عن فريق األمم المتحدة الق ن العام والمنسق المقيم ومنسق   اختتمت  رفقة ممثلي  اليوم مساعد األمي 

ي ليبيا، جورجيت غانيون، زيارة استغرقت أرب  ع أيام إىل بنغازي. وزارت السيدة غانيون  الشؤون  
اإلنسانية لألمم المتحدة فن

وك  تأهيلها  أعيد  ي 
الت  بنغازي  ومكتبة  ن  للنازحي  الحليس  ومخيم  الطبية  والمستودعات  الصحية  ،  المرافق  ي الشاب  ورنيش 

الليب  كة تطوير لألبحاث والهيئة  ْ شر ي ية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية. وقد أعربت السيدة غانيون عن  فضال عن مكتت 
 شكرها لحكومة الوحدة الوطنية وبلدية بنغازي عىل تعاونهما وتيسب  زيارتها. 

 
بنغازي بلدية  عميد  نائب  مع  اجتماعها  خالل  غانيون  السيدة  ناقشت  ي    وقد 

فن الحالية  االحتياجات  البلدية  ومسؤوىلي 
 لتحقيق االستقرار المجتمعي وإعادة تأهيل    68متحدة لدعم نحو  البلدية وجهود األمم ال

ً
 شامال

ً
 وتنمويا

ً
 إنسانيا

ً
وعا مشر

 البنية التحتية والوصول إىل الخدمات األساسية. 
 

المساعدة   ي 
بنغازي فن بلدية  العمل مع  السيدة غانيون: "إن  المؤسسات يدعم وقالت  اإلنسانية وإعادة اإلعمار وتوحيد 

ي ليبيا". ستالمزيد من اال 
 قرار والرخاء للناس فن

 
غانيون  السيدة  ناقشت  بنغازي،  ي 

فن الصحية  الطوارئ  عمليات  وغرفة  الصحة  وزارة  عن  ن  ممثلي  مع  اجتماعاتها  ي 
وفن

جائحة كوفيد  مكافحة  الذ19-أولويات  األهمية  البالغ  الدعم  ذلك  للجهود  . ويشمل  العالمية  الصحة  منظمة  تقدمه  ي 
ي تبذلها ا 

ية واألدوية واللقاحات  االستثنائية الت  ن واللوازم الطبية والمختب  لسلطات الصحية الليبية، مثل توفب  األوكسجي 
ن  ن الصحيي   .ومعدات الحماية الشخصية للعاملي 

 
امها بالدعوة إىل زيادة إمدادات لقاحات األ  ن ي ليبيا بسبب النقص المزمن وذلك  وأكدت السيدة غانيون الب 

طفال الروتينية فن
ي لقاحات كوفيدأثناء زيار 

ي تدعمها اليونيسيف ومواقع تلق 
 .ولقاحات األطفال الروتينية 19-تها إىل الغرف الباردة الت 

 
لصحية  العمل القّيم الذي تقوم به مديرة قسم الرعاية ا  عىل  غانيونوشهدت المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية  

وزارت وحدة بنغازي.  ي 
فن األطفال  مستشقن  ي 

المركزة   فن برنامج    الرعاية  قام  الذين  الوالدة،  ي 
حديت  وجناح  المستشقن  ي 

فن
ي والتشغيىلي لتعزيز  

. كما ناقشت توفب  منظمة الصحة العالمية للدعم التقتن
ً
ي بإعادة تأهيلهما مؤخرا

األمم المتحدة اإلنماب 
المستش ي 

فن الصحية  الرعاية  الكفرة جنخدمات  إىل   
ً
أمساعد، وصوال إىل  األطفال من شت  يعالج  الذي  ، والحاجة  قن 

ً
وبا

 .  الملحة إىل زيادة سعة المستشقن
 

ي مركز األمراض  عىل  السيدة غانيون بشكل مباشر    واطلعت 
المتخصصة والوقاية من األمراض فن الخدمات  استئناف 

ال  الرعاية  الذي يهدف إىل ضمان  بنغازي،  ي 
وس  السارية والمناعة فن بفب  للجميع وحصول كل شخص مصاب  صحية 

ية عىل   العالج. وقد تم التأكيد عىل دعم منظمة الصحة العالمية للمركز لعالج األمراض المعدية  نقص المناعة البشر
المعلومات   ونظام  األمراض  لمكافحة  ي 

الوطتن للمركز  التشخيصية  القدرات  وتعزيز  األدوية  يشمل  برنامج  من  كجزء 
ي ليبيا 

 .الصحية فن
 

والم  بنغازي  ي 
فن والفتيان  والفتيات  النساء  الزيارة عىل  واستجابة الحتياجات  الضوء خالل  تسليط  تم  قية،  الشر نطقة 

دعم اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان الموّسع للسلطات والمنظمات غب  الحكومية نحو خدمات صحة  
ن  وتمكي  له،  والتصدي  الجنس  نوع  عىل  القائم  العنف  ومنع  التخطيط  األم  وتقديم   ، ي الليت  الشباب  قدرات  وبناء   

 ة. المستند عىل األدل 
 
المتحدة   األمم  لمفوضية  رئيس  يك  اإلنسانية، وهي شر والمساعدات  لإلغاثة  الليبية  الهيئة  مع  التفاعىلي  الحوار  وخالل 

ها من وكاالت األمم المتحدة، ركزت السيدة غا ن والمنظمة الدولية للهجرة وغب  نيون وممثلو فريق األمم  لشؤون الالجئي 
كة طري عىل المبادرات المشب 

ُ
ي    المتحدة الق

ي ليبيا، بما فن
لتلبية االحتياجات اإلنسانية طويلة األمد للفئات المستضعفة فن

ي 
 التشغيىلي والتنسيق 

ن  .ذلك تعزيز النهجي 
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أثناء ي 

ا  وفن برنامج  مع  اكة  الشر مشاري    ع  عىل  الضوء  ط 
ّ
ُسل لألبحاث  تطوير  كة  شر لمكتب  ي  زيارتها 

اإلنماب  المتحدة  ألمم 
ال الدعم  لتعزيز  العالمي  األغذية  السيدة  وبرنامج  واجتمعت  المشاري    ع.  وتنظيم  الرزق  فرص كسب  ي 

فن للشباب  مقدم 
العاملة   اليد  إدارة الصحة وتنقل  ي مجال 

لتطبيقات فن ناشئة  أنشأوا مشاري    ع  ن  برواد أعمال شباب نشطي    لصالح غانيون 
 .الحكومة والقطاع الخاص، فضال عن مفاهيم تجارية أخرى

 
ي بنغازي الممتدين عىل البحر المتوسط كجزء من  كما زار فريق األمم المتحدة مكتبة بنغاز 

ي فن ي العامة وكورنيش الشاب 
ي إلعادة بناء قلب المدينة القديمة. واآلن، سيتمكن أكب  من  

زائر كل أسبوع من    4,000دعم برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
ي يتم إ

ي وسط المدينة القديمة. الوصول إىل المكتبة التاريخية ومتجر الكتب. وهي أوىل البتن التحتية الت 
 عادة تأهيلها فن

 
بشيوخ   غانيون  السيدة  التقت  بنغازي،  ي 

فن تاورغاء  لنازحي  الحليس  لمخيم  طري 
ُ
الق المتحدة  األمم  فريق  زيارة  وخالل 

ي لمناقشة سبل معالجة قضايا ما بعد العودة وتوفب  االحتياجات الفورية لمخيم الحليس  
تاورغاء وممثىلي المجتمع المدبن

،  للنازح ن .  و ي 
ً
شهريا المخيم  داخل  الغذاء  توزي    ع  العالمي كامل  األغذية  برنامج  لألمم  و يغطي  السامية  المفوضية  تقوم 

ي  
اليونيسيف فن التحتية وتوزي    ع مواد اإلغاثة األساسية، وتساعد  المأوى والبنية  تأهيل  بإعادة  ن  الالجئي  المتحدة لشؤون 

استمرار عمليات العودة إىل تاورغاء، فإن هناك حاجة إىل مزيد من العمل    عىل الرغم منالتعليم ومرافق المياه النظيفة.  
مع  بالتعاون  المضيفة  والمجتمعات  تاورغاء  ألهاىلي  دائمة  حلول  وإيجاد  االجتماعي  والتماسك  الشخصي  األمن  لضمان 

 السلطات الوطنية. 
 

من   بأفراد   
ً
أيضا اإلنسانية  الشؤون  ومنسقة  المقيمة  المنسقة  اجتمعت  التدهور    مدينةوقد  بسبب  نزحوا  الذين  مرزق 

ي  
للحالة األمنية فن المدينة والتصدي  المدينةالشي    ع  ن  تأمي  ي تهدف إىل 

الت  المتطلبات  . وقدم ممثلو مرزق مجموعة من 

ي من شأنها أن تسمح بعودتهمو النتهاكات حقوق اإلنسان 
 .الت 

 
وا اإلنسانية  بالشؤون  المتعلقة  الشواغل  االجتماعات  معظم  ي 

فن ت  بحالة  وأثب  يتعلق  فيما  اإلنسان  وحقوق  لحماية 
اإلنسان  حقوق  حماية  ن  تحسي  ورة  ضن عىل  غانيون  السيدة  وشددت  قية.  الشر المنطقة  ي 

فن ن  والالجئي  المهاجرين 
ذلك   ي 

فن بما   ، ن والالجئي  اللمهاجرين  مسألة  المتحدة  معاجلة  األمم  فريق  تعسفية. وشدد  بصورة  المحتجزين  ألشخاص 
طري كذلك عىل استعدا

ُ
ده للعمل مع السلطات الليبية من أجل وضع سياسات وممارسات فعالة إلدارة الهجرة وتنقل  الق

ترفع   أن  إىل  الملحة  الحاجة  عىل  غانيون  السيدة  وأكدت  العاملة.  عية"اليد  الشر غب   الهجرة  مكافحة  التابعة   "مديرية 
ي 
الت  والمغادرة  واإلجالء  الطوعية  العودة  لعمليات  تعليقها  الداخلية  ومفوضية    لوزارة  للهجرة  الدولية  المنظمة  تيشها 
ي ذلك بنغازي

ن من ليبيا، بما فن ن لمئات المهاجرين والالجئي   .شؤون الالجئي 
 

ي بشأن تزايد التحديات  واستمعت السيدة  
ي المجال اإلنسابن

كاء فن غانيون أيضا إىل المنظمات غب  الحكومية الدولية والشر
ي الوصول إىل جميع المواق

ي تواجهها فن
ي المنطقة. وتم االتفاق  الت 

ع واألشخاص الذين يحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية فن
بسبب   الوصول  عىل  المفروضة  القيود  لمعالجة  إجراءات  والموارد  عىل  اللوجستية  والعقبات  األمنية  اإلجراءات 

 .المحدودة
 

ال  بها خدمة األمم  تقوم  ي 
الت  الرحالت األسبوعية  ورة  السيدة غانيون عىل ضن الجوي للمساعدة وشددت  للنقل  متحدة 

ي يديرها ب
ها من المساعدات الت  رنامج األغذية اإلنسانية )أونهاس( إىل بنغازي لتقديم المساعدات اإلنسانية الهامة وغب 

  ، ي  و العالمي
فن ن  العاملي  المتحدة  األمم  ي 

موظقن جميع  يستضيف  الذي  بنغازي  ي 
فن المتحدة  األمم  مركز   

ً
أيضا يدير  الذي 

 المنطقة. 
 

ي ختام رحلتها المثمرة إىل بنغازي: "لقد شهدت وأشعر بالتفاؤل بالحوار المفتوح الذي أجريناه    وقالت
السيدة غانيون فن
ح الليبية  األطراف  الخدمات  مع  توفب   طري ودعم 

ُ
الق المتحدة  األمم  فريق  مشاركة ودعم  لتعزيز  اكات  الشر استمرار  ول 

ابط االجتماعي ودفع عجلة  األساسية وفرص كسب العيش والمساعدات اإلنسانية لل حفاظ عىل السالم وإعادة بناء الب 
ي 
".  البالد التنمية الشاملة فن

ً
 قدما

 


