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 دراسية للمملكة المغربية و لمقر اتحاد المدن و الحكومات المحلية بإفريقيا  زيارةتنظيم 
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لوطنية الرابطة ا و   (CGLU-Afrique)  بافريقيا  ةتحاد المدن و الحكومات المحليانظم ي، 2019شتنبر  21 إلى 13من 

ازوايا ينتان، عمداء بلديات زليتن، ز الذي يضم بي و يترأس الوفد اللي. منظمةهذه الر لمقو  دراسية للمغرب  زيارةلبلديات ليبيا 
    .ديالدوا ةخليف، السيد حسين رئيس الرابطة، الجنوبية، البوانيس ودراج

  اإلفريقيةالمنظمة ومبادرات  أنشطةو كذا  المهمة و من معرفة الرؤية العمداء الليبيين تمكينى ال الدراسية رة زياالهذه ف تهدو  
دما تق األكثرالتجارب  إحدىاكتشاف التجربة المغربية باعتبارها ا ذ، و كبأفريقيافيما يخص دعم و ترسيخ مسلسل الالمركزية 

الترابية و المحلية.التنمية  و  الحكامة المحلية و الالمركزيةمجال في     
، باململكة مراكش، التي عقدت في في دورتها الثامنةAFRICITES"  8"املدن  اإلفريقية بمناسبة قمة البد أن نتذكر أنه ، ي هذا الصددفو 

 في االجتماعات القانونية ، شارك وفد مهم يمثل املؤسسات العامة والبلديات الليبية 2018نوفمبر  24إلى  20الفترة من املغربية ، في 

قابالت في مزيارات و ، و كذلك قاموا بالعلمية املختلفة لورشاتافي  ، (CGLU-Afrique) إفريقياالتحاد املدن و الحكومات املحلية ب

 .جناح املنظمة في قاعة املعارض

إسبانيا، في فبراير ب، إشبيلية املنعقد في (ARLEM) متوسطية اإلقليمية واملحلية-خالل االجتماع العاشر للجمعية األوروه ناكما 

حق في لترسيخ وتعزيز السليم ، والتي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي نيقوسيا ضمن أولويات هذه الشبكة ، تم تقديم مبادرة2019

ك مشاركة وكذل هاتالجاملعلومات والثقافة والوعي والسلوك األخالقي والشفافية على املستوى املحلي والتعليم والتعاون بين األقران و 

 ا ، تجدر اإلشارة إلى أن "مبادرة نيقوسيديناميكية التنمية. في هذا الصدداملجتمع املدني كالعب رئيس ي في  ةاملواطنين ومكان
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 اليالتسهيل امل ، بدعم منى تعزيز السلطات املحلية الليبية، والتي تهدف إلالجهاتاألوروبية لبناء القدرات في  املفوضيةهي مشروع 

ين هدف إلى تحست، و األوروبية الجهاتبدعم من املدن و و كذا  ،، يستجيب الحتياجات البلديات الليبيةالعامة دارةاإل ب الخاص

اللجنة  روشور ب)انظر  "ية على املستوى املحلياإلدار  اتالظروف املعيشية للمواطنين الليبيين من خالل تعزيز الخدمات العامة والقدر 

ملنظمة لعام ألمين اتقدم خالله ا مبادرة نيقوسيا اجتماع مهم حول  بادرة نيقوسيا(. في نفس املناسبة، نظمم حول  للجهاتاألوروبية 

CGLU-Afrique     ،للبلديات الليبية لزيارة مقر هذه املنظمة فيرابطة الوطنية دعوة رسمية إلى البالسيد جون بيير إلونج مباس ي 

 .الرباطاململكة املغربية بمدينة 

وفد ائدة ف، تقرر تنظيم رحلة دراسية إلى املغرب للرابطة الوطنية للبلديات الليبيةوا CGLU-Afrique التفاق املتبادل بينعلى ا و بناءا

البوانيس و و  الجنوبالزاوية ولزنتان و ا من رؤساء بلديات زليتن  واملؤلف الرابطة رئيس السيد برئاسة  ةمن رؤساء البلديات الليبي

 .الدراج

بمؤسسة وسيط  األمرو يتعلق CGLU-Afrique ن، مع شركاء ل بالرباط وافراعمل وتباد، سيشارك الوفد في  لقاءات سبوعافخالل 
لمحلية، الى امجالس البعض و  ةو جمعيات الجماعات الترابي باإلسكانالمكلفة كتابة الدولة  و وزارة الداخلية و المملكة المغربية

 بافران. األخوينجامعة جانب 
    قطاعاتها.مع مختلف ة يقالمنظمة االفريالوفد اجتماعات عمل بمقر سيعقد كما 
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لتحديد  حة سانفرصة  أيضاوهي  و التضامن.  للتعاون و الشراكةو مستدامة  متينةروابط  إقامةكدلك الى المبادرة  وتهدف هده
 األكاديميةل تمكين القدرات من اج و دعمالتدريب وبناء و  بالتكوينفيما يتعلق  وتوقعات واحتياجات البلديات الليبية خاصة أولويات
   ة اليها.بلالستجاالترابية للجماعات  اإلفريقية

 
:المرفقات    

 
 برنامج الزيارة

 :بـــ يرجى االتصال أكثرمن اجل معلومات 

45 71 56 610 212 + : Tél : Yomi Gaëlle 
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