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 .  للمجتمعات ثف خدمات المعلوماتبلديات الليبية تك ال
   المتعددة الوسائط ط راب

 

 " ي
ي إطار برنامج "بلديت 

ي   بلدية 27من صال التمسؤولو اشارك ، ف 
ثالثة أيام   ىدعىل م ريبيةشة عمل تدر و ف 

اتيجية تحسي   يهدف الحدث إىل تعزيز التواصل بي   اإلدارات المحلية والمواطني   و . حول االتصاالت االست 

 .  ألساسيةوا الوصول إىل المعلومات حول الخدمات العامة

 

ي مجال اإلعالم واال ناقش  - 10/06/2021، طرابلس
 مثىلم مع مة أياثالث ار تصال عىل مد متخصصون ف 

اتيجيات لتعزيز تدفق المعلومات بي   السلطات والمجتمعات المحلية  اتالبلدي من جميع أنحاء ليبيا است 

ي ورشة عمل االتصاالت   27امة الرئيسية. شارك مسؤولو اتصال يمثلون عبشأن الخدمات ال
بلدية ليبية ف 

ي طرابلس هذا 
اتيجية ف   . األسبوع  االست 

 

طوة مهمة لدعم  هذه الورشة خ د “تع المحىلي لقة مستشار التعاون الدوىلي لوزير الحكم حو قال السيد محمد أب
ي تواجهها. وتذليل الصعاب  البلديات

ي إنجاح  اإلعالمي مجال لل والعقبات الت 
والتأثت   البلديةعمل دور فعال ف 

 المجتمع المحىلي و ، وهو نقطة التعىل صانعي القرار 
 جميع نشكر . ةدي بلالمجالس ال واصل الرئيسية بي  

" . فعال فيما بيننا ة للتعاون المستمر والل أن تكون بدايونأممقيمي   عىل هذه الورشة  لا  

 

، حيث توفر للمواطني   إمكانية الوصول إىل الخدمات اإلدارة العامة الفعالة ن"تعد المعلومات جزًءا مهًما م

ي إطالع األساسية مثل التعليم أو إمدادات المياه أو الرعاية الصحية. ك
ما تلعب البلديات حالًيا دوًرا رئيسًيا ف 

ي بعثت، رئيسة القالت ساندرا جوفي   " .وتدابت  الحماية والتطعيم ١٩-كوفيد   المواطني   عىل
ة االتحاد عاون ف 

ي ليبيا. "
ي ف  ي البلديات هم الجرس بي   اإلدارات المحلية و صال التمسؤولو ااألوروب 

. وبالتاىلي فإن هذه  السكانف 

ي جميع أنحا  ورشةال
ي تعاوننا مع البلديات الليبية بشأن تحسي   الوصول للخدمات العامة ف 

ء  هي عنرص مهم ف 

 ."  البالد 

 

" ءتم تنظيم ورشة العمل كجز  ي
ي يهدف إىل من برنامج "بلديت  دعم  ، وهو برنامج ممول من االتحاد األوروب 

ي تحسي   وصول 
" من قبل  تنفيذ برنامج م يت إىل الخدمات العامة.  انالسكالبلديات الليبية ف  ي

الوكالة "بلديت 

ي (AICS)تمنوي للتعاون الاإليطالية 
متحدة  لاألمم ا منظمة( و UNDP) ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب 

 فولة )اليونيسف( بالتعاون مع وزارة الحكم المحىلي الليبية. للط

 

ي ته مبادرةهذه التعرب السفارة اإليطالية عن التأييد الكامل ل"
دورها  ودعم ، دعم البلديات الليبيةدف اىل والت 

 ، الحكم المحىلي  ليبيا مستقرة ومزدهرة. بناًء عىل التعاون طويل األمد مع وزارة جلأ من  كجهات فاعلة أساسية

https://drive.google.com/drive/folders/1xf_KektVlETMyXgPXYGBySOXhIZkohzG?usp=sharing


 

 

م إيطاليا بم ي البالد شاملة من المبادرات لصا  جموعةتلت  
ي تحسي   الخدمات ، لح جميع السكان ف 

مساهمة ف 

كت   عىل   اإلدارات المحلية الليبية واإليطاليةلمثمر بي   واالتصال اجتماعية اال 
وعات القطاعية مع الت  والمرسر

 . تينو ار الت  دي م ، السيد و يطاىلي ثة اإل نائب رئيس البع ". الزراعة

 

لليبيا وتونس والمغرب  ويمنتللتعاون الوكالة اإليطالية لل، رئيس المكتب اإلقليمي جدد السيد أندريا سيناتوري 

ام التعاو ، والجزائر  ا أن نقدم دعمنا ، وقال: "ن اإليطاىلي بالدعم المباشر للبلديات الليبيةالت  
ً
يسعدنا جد

ي  المسؤولي   عن توثيي   الصحفيي   الليب وظفي   ملل
يق وتبادل المعلومات الهامة حول الخدمات الرئيسية الت 

لة مع  علومات واالتصاالت الفعامن أن أنظمة المتامة ات لمجتمعاتهم المحلية. نحن عىل ثقة تقدمها البلدي

ي من 
الحياة   مطتغت  ن شأنها المجتمعات وداخلها هي المفتاح لتحسي   الوصول إىل تلك الخدمات العامة الت 

ي البلديات 
 " . ف 

 

اردو نوتو:  ي ليبيا ، السيد جت 
ي ف 
نامج األمم المتحدة اإلنماب  يلعب المسؤولون  "وقال الممثل المقيم لت 

ي تعزيز الثقة ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور الصحفيون الليبيون د
، ونحن عىل ثقة من أن ورشة وًرا حيوًيا ف 

ي بناء جسور 
 " مجتمعات. ي   السلطات المحلية والأقوى بالعمل هذه ستساعد ف 

 

ي ليبيا 
 ها"يلعب االتصال دوًرا  د عبد القادر موىس، السيقال ممثل اليونيسف الخاص ف 

ً
ي إعالم ال ما
  سكانف 

نامج أنشطةجهات المانحة لدينا حول وكذلك ال "إنه لمن دواعي  أردفكما داخل البلديات المستهدفة".   الت 

ي ليبيا السل وثيق مع شورنا العمل بشك
ي تعكس مشاركة مسؤوىلي االتصال حيث ، لطات المحلية ف 

 ا ذه ف 

نامج اماالمدى  الت   عىل مستوى الحكومة المحلية."  لت  

 

 

ي 
 حول برنامج بلديتر

 

ي "االنتعاش واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية" ) يعد برن " التابع لالتحاد األوروب  ي
  50امج "بلديت 

ي الدعم ج يمليون يورو( أكت  برنام
ي عىل اإلطالق ف  المباشر للبلديات الليبية وبعض موله االتحاد األوروب 

ي البالد. وهي تعمل حالًيا مع 
ا ف 
ً
ي  27المجتمعات األكتر ضعف

 جميع أنحاء ليبيا بهدف تحسي   وصول  بلدية ف 

.  انسكال  إىل الخدمات العامة عالية الجودة ، مثل التعليم والصحة والمياه والرصف الصحي

 

ا إىل تحسي   ظروف المعيشة وبن و 
ً
نامج أيض ا الفئات اء القدرة عىل الصمود بي   ي  هدف الت 

ً
ي األكتر ضعف

، بما ف 

ي ذلك المجتمعات المضيفة والمهاجرين والال 
جئي   والعائدين والنازحي   داخلًيا. يتم تمويل برنامج "التعاف 

ي ليبيا" من 
ي من خالل صندوق االتحاد   قبلواالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية ف  االتحاد األوروب 

ي للطوارئ ألفريقيا ) 
ي االستئماب  ي ) EUTFاألوروب 

نامج األمم ( وبر AICS( وتنفذه الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنماب 

ي 
 .  فولة )اليونيسف( متحدة للطاألمم ال منظمةو المتحدة اإلنماب 

 

 



 

 

 

 

 :للمزيد من المعلومات

  

ي كارلوتا ك
ي ،  عالمة اإل سؤول، مومباريت 

  carlotta.comparetti@gmail.com الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنماب 

  unicef.orgriAalms@ اليونيسف، عالمة اإل ، مسؤوليرص مالاالء 

ي قعوار 
ي ، عالمة اإل مسؤول، كايت 

 gkaity.kawar@undp.or  برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
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