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         الهدف          
"مقدمة إىل إستراتيجية تدريب REBUILD والمفاهيم األساسية" هي الوحدة البدائية لهيكل التدريب الشامل لمشروع REBUILD. عىل هذا النحو ، فهي

وحدة حاسمة وهيكلية , حيث ستضع األساس لجميع مراحل التدريب الالحقة.

         االهداف         
 

لتقديم لمحة عامة عن هيكل وأداء

واستراتيجية التدريب الشاملة للمشروع

وحول أدوار ومسؤوليات كل جهة فاعلة -

وحدة إدارة المشروع ، الجامعات ، والبلديات

- في كل مرحلة

          يدار المشروع من قبل     
 
 

مركز التعاون الدولي

         مقدم ل         

Az-zawiya
"بلدية الزاوية

Benghazi
بلدية بنغازي

Beni Walid
بلدية بني وليد

Gharyan
بلدية غريان

Sabha
بلدية سبها

Sirte
بلدية سرت

Tobruk
بلدية طبرق

Central Tripoli
بلدية مركز طرابلس

Zintan
بلدية الزنتان

Zliten
بلدية زليتن

          مقدم الطلب الرئيسي للمشروع

مقدمة للوحدة رقم صفر

     REBUILD لتقيم منهج التدريب لمشروع

وعىل وجه الخصوص اإلطار المفاهيمي

  والرؤية المشتركة لدور السلطات المحلية عىل
(TALD) أساس نهج إقليمي للتنمية المحلية 

لعرض تجربة ترينتينو ومقاطعة ترينتو

المتمتعة بالحكم الذاتي كدراسة حالة مهمة

حول الحكم المحلي والتنمية اإلقليمية

منظمة غير ربحية ومستقلة ذات خبرة في تحديد وتنفيذ عمليات بناء القدرات في قضايا التنمية المحلية

والتعاون الالمركزي والتعليم من أجل المواطنة العالمية

ممثلو الجامعات والبلديات المشاركة في المشروع

 مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي



 التعلم اإللكتروني
ثالث حدات موضوعية  

 
 

1. هيكل التدريب العام لمشروع
REBUILD

2. دور السلطات المحلية: اإلطار
المفاهيمي

مقدمة لإلطار المفاهيمي مع التركيز
عىل دور السلطات المحلية داخل

نظام حكومي المركزي. الحكم متعدد

TALD المستويات والالمركزية ؛

(نهج إقليمي للتنمية المحلية) ؛
التنمية اإلقليمية المستدامة؛

الحوكمة التشاركية؛ المسئولية

3. ترينتينو كدراسة حالة
تاريخ اإلقليم ، من التهميش والفقر

إىل التنمية والتماسك ؛ دور السلطة

المحلية واستقالليتها في تعزيز

التنمية

هيكل التدريب

المرحلة األوىل

تهدف إىل تقديم

المحتويات الرئيسية لوحدة

التدريب - المفاهيم

واألفكار والنظريات

واإلجراءات ، إلخ. ومتاحة

ألي شخص يطلبها

نقاش عبر الويب

ثالث ساعات لكل) 11 / 18-22

(منهما
 

1. العمل عىل محتويات وحدات
التعلم اإللكتروني تأمالت في

األراضي الليبية المحلية فيما

يتعلق باإلطار المفاهيمي المقدم

2. تبادل الممارسات حول كيفية
توفير التدريب وجًها لوجه

لموظفي البلدية

نوفمبر 2021

             تدريب المدربين

ديسمبر 2021  المرحلة الثانية

التدريب في الحضور المباشر في كل من
البلديات العشر

نموذج رقم صفر

أ. تدريب المدربين ب- تدريب البلديات

التعلم اإللكتروني

نقاش عبر الويب

التعلم اإللكتروني

ندوات شخصية

اسبوع واحد

عدد المرات- 2

عدد الساعات لكل منهما - 3

االسبوع -1

عدد المرات - 2

عدد الساعات لكل منهما- 4

التعلم اإللكتروني
أسبوع 

ندوات شخصية

تهدف إىل تشجيع التفاعل

بين المدربين والمشاركين

، لمناقشة المحتوى
وتقديم تجارب محددة في

المنطقة البلدية



مدرب

المشاركين

المشاركين

REBUILD PMU
وحدة تنسيق المشروع / مركز التعاون الدولي

الجامعة

مسؤول المشروع ، مساعد ، مدرب

(+مدير مشروع البلديات)

تدريب البلديات

الجامعة

البلديات

صناع القرار , والموظفون

مدربين

(+المدربين األساسيين في البلديات)

التعلم اإللكتروني التعلم اإللكترونينقاش عبر الويب
ندوات شخصية

تدريب المدربين             



اوية
الز

نغازي
ب

وليد
بني 

غريان سبها سرت طبرق

طرابلس
مركز 

زنتان
ال

زليتن المجموع

مواعيد

التدريب
19-20/12 15-16/12 12-14-19-

21/12 28-30/12 26-27/12 26-27/12 21-26/12 18-19/12 20-21/12 21-25-
28/12

إجمالي عدد

المشاركين
14 21 13 9 4 12 21 11 19 11 135

نسبة النساء

المشاركات
35% 48% 8% 22% 25% 33% 28% 27% - - 24%

ندوات

الحضور

المباشر

الوحدة "0" باألرقام

التعلم اإللكتروني

نقاش عبر الويب

20

20

الجامعات والبلديات

دروس الفيديو4الموضوعات3المشاركة في التدريب

(دقيقة لكل منهما 15)

نقاش عبر الويب2

عدد الساعات لكل (3)

منهما

الجامعات والبلديات

المشاركة في التدريب

النسبة المؤية لمشاركة10ندوات شخصية

النساء 24 عدد الجامعات التي تقدم 

ساعات التدريب في8التدريب

الحضور المباشر عىل مرتين

المشاركين في الندوات عبر30 

اإلنترنت



الزاوية
السكان

المشاركون في التدريب
مواعيد التدريب

  تقريبا 100,000 
14
19-20/12



بنغازي
تقريبا 600,000
21
15-16/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



بني وليد
تقريبا 124,000
21
12-14-19-21/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



غريان
تقريبا 190,000
9
28-30/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



سبها
تقريبا 150,000
4
26-27/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



سرت
تقريبا 130,000
12
26-27/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



طبرق
تقريبا 120,000
21
21-26/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



مركز طرابلس تقريبا 3,000,000
11
18-19/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



الزنتان
تقريبا 80,000
19
20-21/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



زليتن
تقريبا 100,000
11
19-21/12

السكان
المشاركون في الحضور

مواعيد التدريب



محلية

إضافية 

المحلية التنمية 

+ + = التنمية

الجغرافية
متكامل مكانًيا

عىل مستويات

متعددة

لكل منطقة "عاصمة إقليمية" محددة تختلف عن المناطق

األخرى ، والتي تُترجم إىل ميزة من حيث نتائج الخيارات

المحددة األكثر مالءمة لإلقليم والتي تستغل مواردها وإمكاناتها

بشكل أكثر فاعلية

يسمح تعزيز عمليات التضامن عىل المستويين المحلي

والدولي بتطوير شبكات من الفاعلين ، ودمج المناهج

ومشاركة الممارسات الجيدة. إن المواجهة بين التجارب

المبتكرة للتنمية المحلية التي نضجت في كل من سياق

ترينتينو وفي سياق الحقائق الليبية المختلفة يفتح المجال
للمقارنة والتبادل بين الرؤى والمناهج المختلفة ، مما

يسمح بإبراز العناصر اإليجابية لكل منها في حوار بين

الجهات الفاعلة من مختلف البلدان في عملية إعادة تحديد

وتكييف استراتيجيات التنمية المحلية باستمرار

يمكن تعزيز التنمية المحلية عىل مستويات متعددة (عىل سبيل

المثال ، المحلية ، الحضرية ، اإلقليمية ، الوطنية ، فوق

الوطنية) وتتطلب التعاون بين مختلف المستويات

التنمية المحلية والتنمية اإلقليمية

دعم الالمركزية والحكم المحلي -n. 23 المصدر: وثيقة مرجعية لسلسلة األدوات واألساليب

والتنمية المحلية من خالل نهج إقليمي ، المفوضية األوروبية ، 2016

(TALD) النهج اإلقليمي للتنمية المحلية

REBUILD اإلطار المفاهيمي لمنهج التدريب

يُعرِّف النهج اإلقليمي للتنمية المحلية (TALD) التنمية عىل أنها محلية

ومتكاملة مكانًيا ، وتعزز مساهمة الجهات الفاعلة العاملة عىل مستويات

متعددة وتضيف قيمة إضافية لجهود التنمية الوطنية.

يمكن للعالقات القوية بين األقاليم والمجتمعات أن تعزز

االستراتيجيات القادرة عىل احتضان األبعاد المختلفة التي

تشكل التنمية المحلية (رأس المال المعرفي ، ورأس المال

االجتماعي ، ورأس مال النظام اإليكولوجي ، ورأس مال البنية

التحتية).  مع دور مركزي للسلطة المحلية ، في السياق الليبي

للبلديات



التقييم

كان اختباًرا مفيًدا للشركاء من أجل تنظيم وتنفيذ األنشطة التدريبية القادمة (الدورة األوىل

(، يناير - يونيو 2022

تم تنفيذه بنجاح بشكل عام (منصة التعلم اإللكتروني والمواد التي يسهل الوصول إليها) ،

عىل الرغم من أن بعض القضايا ال تزال بحاجة إىل المعالجة (مثل منهجية التدريس

(واللوجستيات / المعدات

ساهم كل شريك - البلديات والجامعات - بشكل كبير في تنفيذ األنشطة ، بما في ذلك

لمقدم الخدمات اللوجستية SBR خدمات

عىل الرغم من تلقي عدد كبير من التقييمات ، سواء من المدربين والمتدربين ، يمكن

تحسين األرقام ألنشطة التدريب التالية

الوحدة رقم صفر

ً شكرا
 



التغطية االعالمية من قبل البلديات



'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 




