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نطاق المهمة

 األهداف
 

كشركاء متساوين وليس مجرد مستفيدين وفًقا REBUILD توطيد عالقات الشراكة مع البلديات الليبية المعنية العاملة في مشروع
.لروح التعاون الالمركزي لتقاسم التحديات المشتركة والحلول الممكنة

 
لقاء مجموعات التنسيق المحلية المنشأة حديًثا في ليبيا لبدء التحضير لدورات المجلس الفني واللجنة التوجيهية األوىل من خالل

.تحديد المحور الرئيسي لخطة العمل السنوية وتعديل جدول األنشطة وفًقا للمتطلبات الحقيقية للسياق
 

التعريف بالمشروع واستراتيجيته للجهات الوطنية المعنية (وزارة الحكم المحلي ، المجلس األعىل لإلدارات المحلية ، وزارة
.(الخارجية

 
.إقامة أوجه تآزر مع االستراتيجية الوطنية لتدريب اإلداريين المحليين والمسؤولين المنتخبين المحليين في ليبيا

 
لقاء السفير اإليطالي والقنصل العام اإليطالي في بنغازي وسفير االتحاد األوروبي في ليبيا لتبادل رؤية المشروع ورسالته وضمان

.التعاون الكامل مع المشاريع الجارية األخرى التي تدعم الحكم المحلي في ليبيا
 

.التعريف بمقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي وأسباب الشراكة مع ليبيا لجميع الشركاء
 

تدعيم افهم السليم لجميع المشاريع األخري المنفذة في إطار مبادرة نيقوسيا من أجل تجنب االلتباس والتداخل وكذلك مناقشة
.شروط استدامة المنصة في المستقبل

توحيد اتفاقيات الشراكة الموقعة من خالل أول زيارة ميدانية سياسية وفنية جمعت جميع البلديات الشريكة في كل من بنغازي
.وطرابلس



المغادرة من ايطاليا. الوصول اىل طرابلس. لقاء وفد طرابلس في المطار الوصول إلي بنغازي ليًال لقاء مع وفد بنغازي فور الوصول      

 
 

بنغازي
 

 اجتماع مع القنصل العام اإليطالي
تقديم التحية لعميد بنغازي / المجلس المحلي

االجتماع مع مجموعات العمل طبرق ، بنغازي

لقاء مع ممثلي مشروع صيد االسماك وممثل جمعية الشفافية الليبية

لقاء مع مدير المرصد الحضري لبلدية بنغازي

تقديم النظام الالمركزي اإليطالي بدءاً من تجربة مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي في مركز السالم أمام عدد من الدبلوماسيين واألساتذة ورجال األعمال

واإلداريين المحليين الليبيين المشهورين

زيارة المدينة
رحلة العودة اىل طرابلس

لقاء مع وفد بلدية طرابلس في الفندق

 
طرابلس

لقاء عميد جامعة طرابلس وزيارة مركز البحث والتدريب

لقاء مع السيد وسيم البوراوي ، مسؤول المنظمات الدولية والمجتمع المدني بوزارة الخارجية

لقاء مع ممثلي بلدية طرابلس المركز

لقاء مع ممثلي رابطة المجالس البلدية الوطنية

لقاء مع السفير االيطالي

زيارة المدينة القديمة وجميع مشاريع الترميم الجارية برفقة ممثلين عن مجلس إدارة مدينة طرابلس القديمة
عشاء عمل مع عمداء بلديات مبادرة نيقوسيا

تبادل األراء مع نائب األمين العام للمجلس األعىل لإلدارات المحلية ، السيد تميم النعاس

 
طرابلس

 
لقاء مع سفير االتحاد األوروبي في ليبيا

افتتاح الرسمي ألعمال مشروع REBUILD في قصر الملك (قصر الحاكم)

خطاب عميد طرابلس

كلمة سفير االتحاد األوروبي في ليبيا

بدأ جلسات العمل مع مجموعات التنسيق المحلية REBUILD: طرابلس ، الزاوية ، غريان ، الزنتان ، سبها ، بني وليد ، سرت ، جهات التنسيق الوطنية

لقاء جانبي مع منسقي لمشروع صيد االسماك

لقاء جانبي مع رؤساء بلديات مبادرة نيقوسيا حول التطورات المستقبلية والمشاريع األخرى الجارية

لقاء مع مستشار التعاون الدولي لوزير الحكم المحلي السيد محمد أبو حلقة

العشاء الختامي الرسمي

 
.بسبب اإلغالق المفاجئ للحدود الليبية مع تونس بسبب زيادة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا هناك ، تمت رحلة العودة إىل إيطاليا عبر اسطنبول

برنامج المهمة
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في الطريق إىل ليبيا

5 يوليو 2021

Autonomous Province
of Trento Autonomous Region

Friuli Venezia Giulia

Tripoli centre



xx

بلدية بنغازي: لقاء مجموعات العمل البلدية والجامعية من بنغازي وطبرق

بلدية بنغازي: مجموعات عمل من بنغازي وطبرق

 بنغازي
6 يوليو 2021



بلدية بنغازي: مجموعات عمل من بنغازي وطبرق

بلدية بنغازي: لقاء الرائد بنغازي

 بنغازي
6 يوليو 2021



القنصلية اإليطالية في بنغازي: لقاء مع القنصل العام

بنغازي: اجتماع مجموعات العمل

مركز السالم لألبحاث ودعم اتخاذ القرار ببنغازي

بنغازي: اجتماع مجموعات العمل

 بنغازي
6 يوليو 2021



بنغازي: زيارة ضريح عمر المختار

بنغازي: اجتماع مجموعات العمل

بنغازي: زيارة الكاتدرائية القديمة

 بنغازي
6 يوليو 2021



طرابلس: زيارة البلدة القديمة مع فريق عمل البلدية ومجلس إدارة مدينة طرابلس القديمة

زيارة منشآت البحث والتدريب بجامعة طرابلسطرابلس: لقاء مع بلدية طرابلس

 طرابلس
07 يوليو 2021



طرابلس: لقاء سفير وفد االتحاد األوروبي في ليبيا طرابلس: اجتماع مجموعات العمل

طرابلس: لقاء مع مستشار التعاون الدولي لوزير الحكم المحلي

طرابلس 

8 يوليو 2021

طرابلس: اجتماع مجموعات العمل



طرابلس: اجتماع مجموعات العمل

طرابلس 

8 يوليو 2021

طرابلس: اجتماع مجموعات العملطرابلس: زيارة البلدة القديمة

طرابلس: اجتماع مجموعات العمل



طرابلس: عشاء ختامي رسمي

طرابلس 

8 يوليو 2021

طرابلس: عشاء ختامي رسمي

طرابلس: عشاء ختامي رسمي



في طريق العودة إىل أوروبا ،9 يوليو 2021

e

Autonomous region
Friuli Venezia Giulia

Autonomous Province
of Trento



REBUILD is a project aiming at 
strengthening local public services in Libya

through a permanent training mechanism
delivered by Libyan universities

to Libyan municipalities

يهدف مشروع REBUILD إىل تعزيز الخدمات

العامة المحلية في ليبيا من خالل آلية تدريب

دائمة تقدمها الجامعات الليبية للبلديات الليبية.

شاهد فيديو العرض التقديمي

REBUILD حول

https://youtu.be/gyEW0Ky8XMk
https://youtu.be/gyEW0Ky8XMk
https://youtu.be/gyEW0Ky8XMk


تم إنتاج هذا العرض بدعم مالي من االتحاد األوروبي. محتوياتها هي المسؤولية الوحيدة لمقاطعة ترينتو المتمتعة

بالحكم الذاتي وال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي

EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi
NEAR-TS/2020/422-410

نعرب عن خالص امتناننا لكل شريك ساهم في التنفيذ الفعال لنشاط المشروع األول هذا. لقد كان من دواعي سروري وشرفنا أن ألتقي بكم ونعمل معكم في ليبيا ونتطلع إىل فرص مستقبلية لتعزيز عالقاتنا.

شكراً لمن سافر منكم للوصول إىل بنغازي وطرابلس ، أحياناً في ظروف معقدة ، من أجل لقائنا.
نعرب عن خالص من الشكر لبلديتي بنغازي وطرابلس عىل كرم الضيافة الذي جعل زيارتنا ممكنة.

ونتطلع إىل استقبالكم بنفس الحرارة في ترينتو.

يهدف مشروع REBUILD إىل تعزيز

الخدمات العامة المحلية في ليبيا من خالل

آلية تدريب دائمة تقدمها الجامعات الليبية
للبلديات الليبية.

البحث والتعليم

بناء

المؤسسات الحضرية

للتنمية المحلية 




