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المدرسة الصيفية

السلطات والمجتمعات المحلية للتنمية المحلية الليبية
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إللهام وتعزيز تخطيط وتنفيذ إجراءات واستراتيجيات التنمية المحلية في ليبيا ، بدًءا من تجارب ترينتينو
تشجيع تبادل الخبرات بين المشاركين كأساس لحوار دائم حول قضايا التنمية المحلية الرئيسية

Concrete experience
خبرة ملموسة

1. 2.
Reflective observation

   مالحظة تفكيرية

3.4.
Abstract conceptualisation

 بناء المعرفة
Active experimentation

 تطبيق عملي

Propositional
knowledge

معرفة مقترحة

Practical
knowledge
المعرفة العملية

Knowledge from
experience

المعرفة من التجربة

Attitude
 التوجه

 
Assumptions

فرضيات

Habit
العادات

نموذج التعلم التجريبي التشاركي

المقدمة

كانت المدرسة الصيفية نشاًطا مكثًفا لبناء القدرات لمدة 6 أيام. واستندت إىل افتراض أن تبادل الخبرات بين البلديات

يسهل إنشاء مجتمع من الممارسات ويمثل فرصة لتعزيز شبكات التواصل الداخلية والدولية للبلديات الليبية.

 
أهداف 

السلطات والمجتمعات المحلية للتنمية المحلية الليبية

المنهجية

تعتمد منهجية المدرسة الصيفية عىل التعلم التجريبي (التجربة

كأساس للتغيير) وعىل التفاعل بين المشاركين (البناء

المشترك للمعرفة كوسيلة لتوليد التعلم).

وتضمنت األنشطة الصباحية زيارات ميدانية وتبادل الخبرات

وعقد اجتماعات مع اإلداريين المحليين.

تضمنت أنشطة فترات ما بعد الظهر تحليل الزيارة الميدانية

الصباحية، بتيسير من خبير في الموضوع المطروح، بهدف

إنشاء صلة بين دراسة حالة ترينتينو وسياقات البلديات

المشاركة

 
المشاركين

20 من مسؤولي البلديات الليبية من 10 بلديات.
وهم خبراء في الموارد البشرية والتدريب، ومديري التخطيط االستراتيجي وتقديم الخدمات العامة.



المشاركين



المشاركون من

 

فريق تنظيم المدرسة الصيفية

المدرسة الصيفية باألرقام

الزيارات الميدانية

الساعات التدريبية

 

اجتمع أصحاب المصلحة في ترينتينو
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الموارد البشرية9

والتدريب

التخطيط االستراتيجي9

تقديم الخدمات2

مجال الخبرة

التدريب 4

5
االتصال2

اإلدارة
واللوجستيات

من االقسام التالية



هيكل التدريب ومواضيعه

في الصباح: الزيارات الميدانية
بعد الظهر: اجتماع مع خبراء ترينتينو + العمل جماعي والجلسات العامة

 
الحكم المحليإدارة النفاياتالتنمية المحلية

التقييم والمتابعة االبتكار والتنمية االقتصاديةالسياحية

 



االثنين 27 يونيو
التنمية المحلية



االثنين 27 يونيو
التنمية المحلية



الثالثاء 28 يونيو
إدارة النفايات



الثالثاء 28 يونيو
إدارة النفايات



األربعاء 29 يونيو
الحكم المحلي



األربعاء 29 يونيو
الحكم المحلي



الخميس 30 يونيو 
السياحية



الخميس 30 يونيو 
السياحية



الجمعة 1 يوليو
 االبتكار والتنمية االقتصادية



تسليم الشهادات

الجمعة 1 يوليو



السبت 2 يوليو
التقييم الذاتي والتقييم للمدرسة الصيفية والمتابعة



المتابعة من قبل المشاركين

م
يا
أل
ا

م
و
لي
ا

ة
في

صي
ال

ة 
س

در
م
ال

ن 
م

ص 
خ
مل

1-2

3

4

ج
ائ
نت

5

م
و
لي
ا

م
و
لي
ا



التقييم 

1 - نظام ترينتينو: مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي، وبلدية ترينتو ، واتحاد البلديات ، ومنتدى ترينتينو للسالم وحقوق
اإلنسان

2. إدارة النفايات

3. الحكم المحلي

4. السياحية

5. االبتكار والتنمية االقتصادية 

6. التقييم بشكل عام

تجربة مميزة وفريدة استفدنا منها خاصة عندما بدأت بالتفكير بالمشاكل والصعوبات بطريقة مختلفة وأكثر إيجابية

فائدة كبيرة وخاصة في مجال عملي وهو ادارة النظافة والخدمات البيئية في البلدية
 

كنت أود أيًضا زيارة مصنع إلعادة تدوير البالستيك

عمدة البلدية كان رائعا

أعيش في منطقة جبلية ولديها نفس التضاريس الجغرافية تقريًبا وتحتاج إىل توفير القدرات والتصميم عىل التغيير

مالحظة واحدة، وهي أنه من المحتمل أن يكون هناك تبادل بين شركات السياحة في ليبيا ومدينة ترينتو

كانت فترة الظهيرة رائعة ومهمة جدا، من حيث عرض الموضوع والمناقشة المتبادلة

كان هناك مساهمة من األكاديميين الذين لديهم خبرة عملية والذين يمكننا االستفادة منهم في جميع المجاالت التي تم تناولها خالل

المدرسة الصيفية
 

لقد كان تدريًبا قائًما عىل الخبرة، بكل معنى الكلمة

ضغط الوقت (جدول أعمال مكثف)



االلتزام

تم تكريس اليوم للسياحة ودور البلديات في الترويج للسياحة، وزيارة المواقع السياحية المهمة في

ترينتينو، وأدوات التعلم، واالجتماع بأحد الخبراء البارزين في ترينتينو حول هذا الموضوع.
بعد الندوة، تم االتفاق عىل التزام بحلول العام 2030، والذي بموجبه سيتعين عىل البلديات

تحقيق بعض األهداف المتفق عليها.

عىل سبيل المثال، تحقيق أكثر من أربعة ماليين سائح في ليبيا بحلول عام 2030، وفًقا لتوقعات

واحدة من أكثر النظريات اعتماًدا في مجال السياحة المحلية

مقابلة مع أسامة الراجحي - المتحدث



بين أصحاب المصلحة في ترينتينو

كيف يدعم تدريب موظفي البلدية خدمات أفضل للمواطنين؟

تدعم أساليب التدريب الجديدة موظفي البلديات الذين يقدمون

الخدمات للمواطنين، وتمنحهم الفرصة لرؤية التجارب المبتكرة في مواقع

أخرى، لبناء وتصميم خدمات جديدة للمواطنين.

هل هناك أدوار ومهارات رئيسية من المهم االستثمار فيها في

التدريب؟

خاصة بالنسبة لما هو مطلوب للسلطات المحلية اليوم، إىل جانب

المهارات الفنية، من المهم االستثمار في مهارات جديدة تتعلق بالقدرة

عىل التصميم، والقدرة عىل التواصل، والقدرة عىل إنشاء نظام.

ما هي القيمة المضافة لوجود هيئة دائمة تشرف عىل الجوانب
المتعلقة بالسالم وحقوق اإلنسان داخل مجلس المحافظة؟

قبل 30 عاما، في عام 1991، قرر اقليم ترينتينو إنشاء هيئة تعالج السالم

وحقوق اإلنسان عىل أساس يومي، وهي منتدى ترينتينو للسالم وحقوق

اإلنسان، الذي يقوم عىل أساس مجلس المقاطعة، ونقطة التقاء بين

المجتمع المدني والمؤسسات. وال ينبغي التعامل مع قضايا مثل السالم

وحقوق اإلنسان فقط عندما ينشب صراع، بل ينبغي التعامل معها عىل

مقابلة مع ماسيميليانو بيالتي -أساس يومي.
منتدى ترينتينو للسالم وحقوق اإلنسان

مقابلة مع كاثرين تونيني - اتحاد بلديات ترينتينو



مقابلة مع روبرتو بورتولوتي - أمبينت

مقابلة مع وكالة الترويج السياحي لوكا دي
أنجلو - دولوميتي باغانيلال

ما الذي توصي به للبلدية التي ترغب في تنفيذ استراتيجية سياحية
لتعزيز أراضيها؟

كجانب أول ، قم بتحليل هوية المنطقة ، من هم الكيانات العامة والخاصة ، ما

هو تاريخ هذه المنطقة ، قم بإجراء تحليل متعمق لإلمكانيات. 
ثم اختر ما يجب التركيز عليه، وليس أن يكون لديك الكثير من األهداف،

ألن استراتيجية السياحة هي شيء معقد، فهي تحتاج إىل وقت، وتحتاج

إىل تجميع مصالح مختلف الموضوعات، العامة والخاصة. لذلك اختر

بشكل مناسب األهداف االستراتيجية لمواءمة االستثمارات، والخيارات،

لتجميع أكبر قدر ممكن حتى من أصحاب المصلحة عىل المدى المتوسط،

سواء من القطاعين العام والخاص.

ما هي النصيحة حول إدارة النفايات للبلديات في سياق مثل السياق
الليبي ، حيث ال توجد بعد مجموعة منفصلة أو وضع تقني مناسب ؟

المرحلة األوىل هي تخطيط العملية ، ثم تحديد المراحل الرئيسية ، مع إنشاء

جميع البنى التحتية الالزمة لدورة  النفايات وتصميم نهج ثقافي لهذه

التغييرات في العقلية والعمليات اليومية.

إذا كان من الممكن تنظيم إدارة تقنية للنفايات في غضون عام ، فما
هي الخطوات التي ال يمكن تحقيقها في مثل هذا الوقت القصير ؟

بالتأكيد بناء البنى التحتية لدعم جمع النفايات بشكل منفصل ، ولكن أيًضا مصاحبة للتغيير في ثقافة جميع األشخاص

المعنيين ، مما يتطلب الوقت واألساليب والخطوات الالزمة للعمل بشكل كامل عىل التغيير.

من بين أصحاب المصلحة في ترينتينو



تحية أخيرة

ة/
لي
طا

إلي
ة ا

غ
لل
با
ل 

ما
ع
أل
ل ا

و
د
ج

ل 
زي

تن

ة
بي
عر

ال

أمام مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي، مكان إقامة المدرسة الصيفية

https://www.libyarebuild.eu/wp-content/uploads/2022/07/AGENDA-SS-2022-IT-AR_compressed.pdf
https://www.libyarebuild.eu/wp-content/uploads/2022/07/AGENDA-SS-2022-IT-AR_compressed.pdf
https://www.libyarebuild.eu/wp-content/uploads/2022/07/AGENDA-SS-2022-IT-AR_compressed.pdf


'This visual storyboard was produced with the financial support of the European Union. Its
contents are the sole responsibility of the Autonomous Province of Trento and do not
necessarily reflect the views of the European Union

REBUILD is a project aiming at 
strengthening local public services in Libya
through a permanent training mechanism

delivered by Libyan universities
to Libyan municipalities

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

يهدف مشروع REBUILD إىل تعزيز الخدمات العامة

المحلية في ليبيا من خالل آلية تدريب دائمة تقدمها

الجامعات الليبية للبلديات الليبية.

Research and Education
Building 
Urban Institutions for
Local Development

البحث والتعليم
لبناء

المؤسسات الحضرية
للتنمية المحلية 
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