
 

 خبر صحفى

 

بلديات الليبية يكتسبون  المن مسؤولي  24لتطوير قدرات السلطات المحلية وتحسين الوصول إلى الخدمات األساسية:  تواصل ال

 مهارات في إطار البرنامج الممول من االتحاد األوروبي "االنتعاش واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية في ليبيا" . 

 

ثالثة   جميع أنحاء ليبيا إلى تونس اليوم لحضور ورشة عمل تقنية مدتها منبلدية  24من  اإلعالمصل موظفو ,و 1/10/2019 تونس ،

الوكالة اإليطالية للتعاون  اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة  . تم تنظيم ورشة العمل بشكل مشترك بين  التواصل االستراتيجي أيام حول ا 

بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في إطار برنامج "االنتعاش واالستقرار والتنمية   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي , للطفولة ،  

 االجتماعية واالقتصادية في ليبيا" الممول من الصندوق االستئماني للطوارئ لالتحاد األوروبي ألفريقيا. 

 

القدرات وبناء رفع الوعي   و  حلية والمجتمعات المحلية على مستوى البلدية ، تهدف ورشة العمل إلى تحسين التواصل بين السلطات الم     

بلدية من مناطق مختلفة في ليبيا.  24على البرنامج الذي ينفذه الشركاء الثالثة في   

 

الصندوق االستئماني للطوارئ لالتحاد     2017منذ عام  "ساندرا جوفين ، رئيسة العمليات في بعثة االتحاد األوروبي لدى ليبيا ، شددت : 

بلدية في   53. تستفيد دعم استعادة الخدمات األساسية وتعزيز الموارد المالية وإدارة الخدمات لصالح سكان البلديات . ب األوروبي ألفريقيا 

ستقرار والتنمية االجتماعية  المشمولين ببرنامج "االنتعاش واال 24جميع أنحاء ليبيا من دعم االتحاد األوروبي ، بما في ذلك ال 

الوكالة اإليطالية للتعاون وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و ومنظمة األمم المتحدة   وهم واالقتصادية في ليبيا".نحن ممتنون للغاية لشركائنا

المسعى. نحن ممتنون لمسؤولي وسائل   في هذا  ا مهم دوًرا  للطفولة لتعبئة قدراتهم التنفيذية لمساعدة المجتمعات الليبية , والتواصل يلعب

بي.  اإلعالم ليكونوا معنا اليوم : لديهم وظيفة أساسية إلبالغ سكان البلديات بما تقوم به السلطات المحلية بدعم من شركاء االتحاد األورو

.  "ة الخاصة بهمللمشاركة وتمكين المواطنين والمجتمعات األخرى في التنمية المحلي  ة ضروري التوفير المعلومات   

 

ة والتعلم التجريبي الذي يهدف  الخبراء والمهنيين اإلعالميين ، ورشة العمل تعتمد صيغة مختلطة من الجلسات التعليمي وشركاء لبقيادة ا

تطوير  . ستمّكن ورشة العمل المشاركين من تحسين الوصول إلى المعلومات حول الخدمات األساسية واالجتماعية على مستوى البلدية  إلى

ثالث سنوات.  ال على مدى استراتيجيات االتصال المصممة وفقًا لسياقهم  والتواصل حول البرنامج   

 

للنقاش وتبادل الخبرات وتقديم   جتماعأ ك، وشددو على أهمية الحدث فعالةعن تقديرهم للمشاركة ال  اعبرو ركاء خبراء االتصاالت الش

نحو تعاون مستمر ومزدهر. هاتالتوجي   

 

 



 

 

 البرنامج  

 

من قبل االتحاد األوروبي ، من خالل صندوق الطوارئ   برنامج االنتعاش واالستقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيايتم تمويل 

نافذة شمال إفريقيا , لتحسين الظروف المعيشية وبناء القدرة على المرونة بين السكان المستضعفين ، بما في ذلك   -االستئماني ألفريقيا 

 المهاجرين والالجئين و النازحون داخلياً و العائدين و المجتمعات المضيفة . 

 

مليون يورو ,   22مليون يورو للشركاء المنفذين الثالثة ) الوكالة اإليطالية للتعاون  اإلنمائي  50هذا اإلطار, تم تخصيص مبلغ في 

مليون يورو( لتعزيز الوصول إلى الخدمات   10مليون يورو , و ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،  18برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، 

بلدية متضررة من النزاعات والنزوح مع التركيز على الصحة والتعليم والمياه   24وتعزيز القدرات المحلية في  ماعيةاألساسية واالجت 

   .والصرف الصحي 

 

 

  

 

 

 


