
 
 

 صحفيخبر 

ومسؤولي  عمداءسبتمبر الدورة الثانية من الندوات التدريبية ل 52إلى  52من  اسيراكوز في-التعاون اإليطالي 

 الليبية البلديات

-في الحضور بهدف تحسين الخدمات البلدية لصالح المواطنين  مدينة ليبية 72ومسؤولون من  عمداءسيشارك 

 على المعرفة الفنية واإلدارية في خدمات التسجيل والممتلكات والميزانية البلدية التركيز

إلى  72ة من في الفترالليبية ومسؤولي البلديات عمداء الدورة الثانية من الندوات التدريبية المخصصة ل ستعقد -روما 

رنامج األوسع "تدريب وتنمية قدرات االجتماع هو جزء من الب ،الدولي افي معهد سيراكوز ،اسيراكوزسبتمبر في  72

لتنمية لبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وتنفذه الوكالة اإليطالية  "،مسؤولي البلديات في ليبيا

بالتنسيق الوثيق مع السفارة اإليطالية  (،ANCI) للبلديات االيطالية( باالشتراك مع الرابطة الوطنية AICSوالتعاون )

 (.MOLGبلس ووزارة الحكم المحلي الليبية )في طرا

ه البلد في الوقت الذي يرى في، الحكم المحلي مجالفي أعمال التعاون بين إيطاليا وليبيا في  هامةيمثل البرنامج خطوة 

ت اتهدف المبادرة إلى االستجابة للحاجة إلى تعزيز دور البلديات في تقديم الخدم الدولة،تسارع عملية الالمركزية في 

 .الجهات المعنية بين وتبادل الخبرات وتوطيد العالقات القدرات،األساسية للسكان من خالل أنشطة بناء 

أصبحت جميع المناطق الجغرافية الليبية ممثلة اآلن على أعلى  المشروع،إلى  بلدية طرابلسالمهم لدخول المع 

 .الجانبين الليبي واإليطاليمن  ANCI-AICS التوقعات في مشروع مدىانضمام العاصمة يؤكد  حيث ان ،المستويات

طرابلس السيد  سفير ايطاليا في تليها كلمة إيطاليا،فرانشيسكو  السيد سيراكوزابلدية  عميدتحيات بسيفتتح الحدث 

ئيس ر وزير الحكم المحلي الليبي للسلطة التنفيذية التي يقودها التوميبدر الدين  السيدو غريمالديجوزيبي بوتشينو 

وأندريا سيناتوري  مدير المقر اإلقليمي  ، ANCI لي رئيس المجلس الوطني بيانكو إنزو السيدو الدبيبة السيد الوزراء

 تونس. AICSلـ 

ضيح ألشهر األخيرة في طرابلس لتوإنزو بيانكو الذي كان في اواإلداريين السيد سيرأس الوفد اإليطالي من الفنيين 

وكذلك للجمعيات المحلية وممثلي المجتمع المدني المشاركين في  ومصراته،بلديتي طرابلس  عمداءالمشروع شخصيًا ل

 .المحلي في ليبيامجال الحكم  تنمية

تتضمن هذه الدورة التدريبية الثانية سلسلة من الدروس العملية حول النماذج اإليطالية إلدارة خدمات الميزانية البلدية 

سيكرس الفنيون اإليطاليون تركيًزا  حيث المتعمقةخالل المقارنة والدروس  من الشؤون المالية والسجل المدني،و

 على  العملمن خالل  إيطاليا،دولة المركزية والحكم الذاتي المحلي في خاًصا على النظام الذي ينظم العالقات بين ال

 



 
ب المحلية من قبل مدير الضرائ المدن ىالدولة إلفيما يتعلق بأساليب نقل الموارد من  العربية،مترجمة إلى  تدريبيةمواد 

IFEL) )  دراسات، والتخطيط االستراتيجي للمدن من قبل مدير مكتب السيد اندريا فيري ANCI  باولو تيستاالسيد. 

سيشارك بالحضور مدير الخدمات  راغونيسي، كماأنطونيو السيد  ANCI ل بتنسيق من رئيس منطقة العالقات الدولية 

 بيلليكيا، انشيسكوالسيد فرومدير وخبير المحاسبة لبلدية باري  بوسكو،المالية والمحاسبة لبلدية بادوفا السيد بيترو لو 

 وهما السيدة وسيتابع مسؤوالن من بلدية باليرم بينما لبلدية ليفورنو السيدة سابرينا بيليجرينو، الشؤون الماليةومديرة 

 مويرا تورينيللي والسيد بيترو بيشوتا، األنشطة المتعلقة بسجل البلدية.

بالنسبة للجوانب المتعلقة بأهم مراكز التشاور في النظام القانوني اإليطالي )مؤتمر الدولة والمدينة والمؤتمر الموحد( 

دولي لبلدية بادوفا التعاون ال ةبينتشيوليني مستشار والسيدة فرانشيسكاسيشارك السيد ماسيمو سيري عميد بلدية فانو 

 ية.في المناقشات مع عمداء البلديات الليب

 ANCIكما سيتم إيالء اهتمام خاص للجوانب المتعلقة بالحياة النقابية بين المدن الليبية مقارنة بالخبرة التي اكتسبتها 

عاًما على تأسيسها مع الدورة الثامنة  171بمرور  المقبل،نوفمبر  11إلى  9في بارما من  العام،هذا  ستحتفلالتي 

والثالثين الجتماع البلديات االيطالية، كما سيكون هناك انعكاس على مالمح التعاون المنظم بشكل أكبر بين الرابطة 

 .ANCIوالناشئة للمدن الليبية 
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