
 

 

 

 

  
 بيان صحف 

 

ة   19تم تسليم   مدرسة إىل البلديات الليبية بعد إعادة تأهيل كبير  

 2021نوفمير    18طرابلس 

 

ي ،  ي مرصاتة ) 19خضعت  بتمويل من االتحاد األوروب 
ي وليد )أرب  ع مدارس( والمايا )مدرسة   12مدرسة ف 

مدرسة( وبن 

ة وتم تسليمها إىل بلدياتها. من خالل هذا التدخل الناجح ،   واحدة( ورصمان )مدرستان( ألعمال إعادة تأهيل كبير

ي  ساهمت
ي بيئة مدرسية أفضل للبنير  - AICS الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنماب 

ي ليبيا. تعد إعادة تأهيل  ف 
والبنات ف 

ي ، وال المرافق التعليمية جزء  "( التابع لالتحاد األوروب  ي
ي جميع أنحاء  ذي يمن برنامج  )"بلدين 

عمل مع البلديات الليبية ف 

 .خدمات العامةللالبالد لتحسير  الوصول 

 

ي ذلك سخانات  وتجديد الحمامات و  الجديدة، تضمنت أعمال إعادة التأهيل النوافذ واألبواب 
األنظمة الصحية )بما ف 

ي  وفر تت . المياه والمراحيض وأحواض الغسيل( وتركيب محطات كهربائية آمنة
مدارس اآلن بيئة   تسع عش  ال جميع  ف 

ا وراحة لكل من الطالب وهيئة التدريس. 
ً
 تعليمية أكير أمان

 

ي مستقبل هذا البلد. "
ي المدارس هو استثمار أساسي ف 

ي جميع أنحاء ليبيا  االستثمار ف 
ي البلديات ف  يدعم االتحاد األوروب 

 ." قال سفير االتحاد   لتحديث المدارس والمرافق التعليمية وبالتاىلي إنشاء مساحات تعليمية آمنة لألطفال الليبيير 

ي للتوصل إىل المز  ي التابع لالتحاد األوروب 
ي ليبيا خوسيه ساباديل. "لقد تم توسيع برنامج بلدين 

ي ف  يد من البلديات  األوروب 

ي تحسير  الخدمات العامة 
ي جميع المناطق الليبية. نحن نعمل عىل تكثيف تعاوننا مع البلديات الليبية للمساعدة ف 

ف 

 ." وعىل وجه الخصوص الوصول إىل التعليم للجميع

 

 
ا
ي بوتشينو رصح قائل ي ليبيا جوزين 

حسير  الوصول للخدمات  لت  نحن اليوم نحتفل بإنجاز اخر نحو السعي "  :سفير ايطاليا ف 

ي ليبيا
ي تحسير  جودة تجربة التعليم   .الرئيسية للسكان ف 

 بمساهمتنا ف 
ً
التالميذ: التعليم يمكن األطفال   ألالف انا سعيد جدا

ي المجتمع 
 و يعتي  مفتاح النمو االقتصادي و االزدهار ف 

ً
 " من الحلم بمستقبل أفضل و يدخل األمل للفئات األكير ضعفا

 

ي لحقت بالبنية التحتية التعليمية  ا ،  AICS ندريا سيناتوري ، رئيس المكتب اإلقليمي ل رصح السيد أ
ار الن  ن "األرص 

ي 
ي التعليم االبتداب 

ي المدارس ف 
ي ليبيا تشكل حاجًزا أمام التحاق ومشاركة الفتيان والفتيات ف 

نحن  " , ."والمدارس ف 

ي 
ي لمساهمته السخية الن  مكنت التعاون اإليطاىلي من توفير بيئة تعليمية أكير صحة وكرامة ألكير  ممتنون لالتحاد األوروب 

طفل. كانت هذه النتيجة المهمة ممكنة بفضل تعاوننا القوي مع السلطات المحلية والمركزية والمنظمات   9,500من 

يكة لنا  .غير الحكومية الدولية الش 

 

 



 

 

اكة مع لجنة اإلنقاذ الدولية التابعة  AICS دخلت ي ش 
والمنظمة الدولية غير   (INGO) للمنظمة غير الحكوميةف 

ي المدارس المستهدفة INGO WeWorld / GVC الحكومية التابعة لها
 .لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل والصيانة ف 

 

 
ا
ي ليبيا ، قائل

هناك اآلن  بعد أكير من عقد من األزمة الممتدة ، “ :علق توماس جاروفالو ، مدير لجنة اإلنقاذ الدولية ف 

ي حالة سيئة. بفضل التعاون الناجح مع الوكالة اإليطالية للتعاون  
رة أو ف  ي جميع أنحاء ليبيا إما مترص 

العديد من المدارس ف 

ي 
ي ، يمكننا ضمان أن هذه المدارس مجهزة بنوافذ وأبواب  - AICS اإلنماب  ي التابع لالتحاد األوروب 

، كجزء من برنامج بلدين 

كهربائية آمنة. مع دخول فصل الشتاء ، ستكون هذه األعمال حاسمة للغاية. مع قدرة األطفال   وحمامات جديدة وطاقة

ي بيئة آمنة وم 
 هم الكاملة. يتوهم يتطلعون إىل تحقيق إمكانا الئمةاآلن عىل التعلم ف 

 

ي  الم
نامج  بلدياب  ي إطار التفويض األوسع لي 

ي تعزيز قدرة  تندرج إعادة التأهيل الناجحة للمدارس التسعة عش  ف 
تمثل ف 

ي قطاعات التعليم والصحة والمياه والرصف الصحي 
 .البلديات الليبية عىل تقديم خدمات عامة أكير كفاءة وشمولية ف 

 

   http://shorturl.at/duADK :رابط الصور

 

 

 

 

 

ي  
المرحلة األول  -نبذة عن برنامج بلديت   

 

ي "االنتعاش واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية" )يعد   " التابع لالتحاد األوروب  ي
مليون يورو(   50برنامج "بلدين 

ي  
ا ف 
ً
ي الدعم المباش  للبلديات الليبية وبعض المجتمعات األكير ضعف

ي عىل اإلطالق ف  أكي  برنامج يموله االتحاد األوروب 

ي جميع أنحاء ليبيا بهدف تحسير  وصول الناس إىل الخدمات العامة عالية الجودة،  بلدي 27البالد. وهي تعمل حالًيا مع  
ة ف 

القدرة عىل  المعيشية وبناء  الظروف  ا إىل تحسير  
ً
أيض نامج  الي  . وي  هدف  التعليم والصحة والمياه والرصف الصحي مثل 

ي ذلك المجتمعات المضيفة والمهاجر 
ين والالجئير  والعائدين والنازحير   الصمود بير  الفئات الضعيفة من السكان، بما ف 

ي من خالل   داخلًيا ي ليبيا" من قبل االتحاد األوروب 
ي واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية ف 

يتم تمويل برنامج "التعاف 

ي للطوارئ ألفريقيا
ي االستئماب  ي  وبرنامج األمم المتحدة   AICS ويتم تنفيذه من قبل (EUTF) صندوق االتحاد األوروب 

اإلنماب 

 .واليونيسيف

 

 

 

 :للم  د من الم ل ما 

carlotta.comparetti@aics.gov.it, AICS-EUTF  ي , مس ولة االتصاالت
 كالروتا كمبارب 

http://shorturl.at/duADK

