
 
 
 
 
 

 

 خطة التواصل االقليمية للبلدان المشاركة في مشروع ميناريت )االردن ولبنان وتونس(

 2019لعام 

 الجمهورية التونسية -بلدية المنستير 

8  &9  /1  /2020  

 

وتمت مناقشة خطة  1/2020/ 9و  8بتاريخ  المنسيترتم عقد ورشة عمل مع فريق عمل مشروع ميناريت في بلدية 

 التواصل واالتصال بالتفصيل كالتالي: 

 

 الموضوع: رضا الموظفين

 .2019% مع نهاية عام  15تخفيف العبء الوظيفي عن الموظفين بنسبة   1لهدف ا

 الوظائف في البلدية بالتشاور مع الموظفين ورؤساء المصالح: وضع وصف وظيفي لجميع 1نشاط 

 :المتطلبات

   توزيع نماذج لجميع الموظفين لجمع معلومات حول المهام الموكلة اليهم في الوقت الراهن. .1

   اقتراح وصف وظيفي مبدئي لكل وظيفة وعرضه على الموظفين. .2

   للمالحظات.مشاركة مسودة الوصف الوظيفي مع رئيس البلدية  .3

 إحالة الوصف الوظيفي إلى المجلس البلدي للمصادقة عليه .4

 توزيع الوصف الوظيفي على الموظفين للتوقيع عليه مع مذكرة عمل .5

 

 :االنجازات

اقتراح وصف وظيفي مبدئي لكل وظيفة لم يتم توزيع النماذج لجميع الموظفين، كما تم حيث  %20تم تحقيق الهدف بنسبة 

على الموظفين للتوقيع عليه مع مذكرة  هتوزيعو إلى المجلس البلدي للمصادقة عليه تهإحالوسيتم وعرضه على الموظفين 

 .2020خالل شهر مايو  عمل

 

  : البدء في عملية وضع نظام تقييم االداء للموظفين2 النشاط

    المتطلبات:

   والمجلس البلدي من اجل وضع نظام تقييم االداءتحسيس الموظفين  .1
 توزيع نماذج لجميع الموظفين لجمع معلومات حول رؤيتهم لكيفية تقييم اداءهم  .2
  .اقتراح نظام تقييم االداء وعرضه على الموظفين .3
  .عرض نظام تقييم االداء المقترح على رئيس البلدية للمالحظات .4

    .المجلس البلدي للمصادقة عليهحالة نظام تقييم االداء على إ .5

 

 :االنجازات

م طلب من تقارير تو ة مع رئيس البلدية من اجل وضااع نظام تقييم االداءسااتم عقد جلحيث  %20بنساابة  النشاااطتم تحقيق 

عرض نظام تقييم االداء المقترح على رئيس البلدية ى ات وسااااااايتم العمل عللمقترحاواساااااااتالم  الموظفين من لتقيم االداء

 .2020خالل شهر مايو  إحالة نظام تقييم االداء على المجلس البلدي للمصادقة عليهوللمالحظات 

 

اعالم الموظفين بنشاطات البلدية بشكل دوري:  2الهدف   
 



 
% بالرغم من عدم انجاز بعض النشاطات لكن الموظفين على علم بنشاطات البلدية وبشكل 80تم تحقيق الهدف بنسبة 

 دوري. 

 

   .: ارسال تحديثات عن نشاطات البلدية للموظفين عن طريق البريد االلكتروني بشكل دوري1النشاط 

  المتطلبات:
 جمع نشاطات البلدية وانجازاتها والمانحين لها والمشاريع الممولة في االسبوع الثالث من كل شهر  .1
       .وضع المعلومات في نموذج .2
توزيع النموذج االعالمي على الموظفين في نهاية كل شهر على البريد االلكتروني مع تكليف رؤساء المصالح بتأمين  .3

 .تبليغ المعلومة إلى منظوريهم

  سالتاريب موظفي البلدية على استعمال االيميل والمرتد .4

 

 :االنجازات
ن شخص مسؤول عن جمع يصدار قرار لتعيالرئيس سيقوم بإ، والمسؤول السابق لم ينجز العملحيث ان لم يتم االنجاز 

 والمراسالتموظفي البلدية على استعمال االيميل ا كما تطوعت جمعية أزرقنا الكبير بتدريب المعلومات وتوزيعه
 

 : اعالم الموظفين بنشاطات البلدية عن طريق نشرية دورية كل ثالثة اشهر2النشاط 

 المتطلبات:
  .تطوير نشرية دورية من قبل اللجنة المختصة .1
توزيع النشاارية الدورية لجميع الموظفين على البريد االلكتروني ووضااعها على صاافحة التواصاال االجتماعي وتعليق  .2

 .البلديةنسخة ورقية في 
 

 :االنجازات
 تطوير نشرية دورية من قبل اللجنة المختصةحيث تقوم البلدية بإعالم الموظفين عن النشاطات ولكن لم  يتم  %80تم أنجاز 

 2014 عام منذ لجنة االعالم ولم تقم بإي إجراءتم تكليف حيث 
                  

 لمتابعة سير العمل: عقد اجتماع اسبوعي مع رؤساء المصالح 3النشاط 
 المتطلبات:

  .الكاتب العام يجتمع مع رؤساء المصالح كل يوم اثنين صباحا .1
 ارسال محضر الجلسة لرؤساء المصالح  .2
     الكاتب العام يتابع ما تم االتفاق عليه في االجتماع والمثبت في محضر الجلسة. .3
 

 :االنجازات
واحياناً بشاااكل  العام يجتمع مع رؤسااااء المصاااالح كل يوم اثنين صاااباحاالكاتب % حيث ان  100تم انجاز النشااااط بنسااابة 

من المتابعة ع وتتم اليوجد محضر لإلجتماما يخص موضوع االجتماع لكن  تم ارسال مذكرة عملوييومي حسب الحاجة 
 . االجتماع ما تم االتفاق عليه فيعلى  بشكل دوريالكاتب العام قبل 
 

 رؤساء المصالح تحت إشراف رئيس البلدية : عقد اجتماع شهري مع4لنشاط ا

 :المتطلبات

   .رئيس البلدية يجتمع مع رؤساء المصالح كل أول يوم اثنين من كل شهر .1

  .الجلسة لرؤساء المصالحمحضر ارسال  .2
 .عليه في االجتماع والمثبت في محضر الجلسةرئيس البلدية يتابع ما تم االتفاق  .3
 

  :االنجازات



بشااكل دوري وبعض االجتماعات  رئيس البلدية يجتمع مع رؤساااء المصااالح% حيث ان 100تم انجاز هذا النشاااط بنساابة 
سة لرؤساء المصالحيتم ارسال  سة ويقوم  محضر جل رئيس في حال وجود أي تكليف بعمل إداري وحسب موضوع الجل

 محضر الجلسة.عليه في االجتماع والمثبت في ما تم االتفاق بمتابعة البلدية 
 

 الموضوع: رضا المواطنين

 
مشاااركة المعلومات )انجازات وتحديات البلدية( بشااكل منتظم مع المواطنين باسااتخدام وساايلتين لالتصااال مع  :1 الهدف

 .2019نهاية 

  : عقد جلسة تمهيدية مع المواطنين كل ثالثة اشهر1 نشاط
 

  المتطلبات: 
  .ات المواطنينانجازات البلدية وخططها والتحديات التي تواجهها واولويحضير اجندة لالجتماع مبنية على ت .1
  .نشر جدول أعمال الجلسة للمواطنين أسبوع قبل اإلجتماع على موقع البلدية اإللكتروني .2
 االجتماعي وتعليق نسخة في البلداالجتماع ونشره على موقع البلدية اإللكتروني و وسائل التواصل محضر إعداد  .3
  .دود على مالحظات المواطنين مبينة على حقائق وارقامتوفير ر .4
 

 :االنجازات
جدول االجتماع  في بعض االحياننشاار الدعوة ووتحضااير اجندة لالجتماع بحيث يتم  %100 هذا النشاااط بنساابةم إنجاز ت

مبينة على حقائق توفير ردود على مالحظات المواطنين و الجتماعلمحضاار يذكر بالدعوة ويتم اعداد الموضااوع حيث ان 
 . بشكل دائم وارقام

 

  : اصدار مجلة كل ستة اشهر 2 نشاط

 المتطلبات: 
       .م نموذج للمجلةتصمي .1
 .جمع المعلومات وصياغتها بشكل جيد .2

  .البلديةاصدار المجلة ووضعها على وسائل التواصل االجتماعي وتعليق نسخة ورقية ب .3

 

 :االنجازات
تكليف بطلب من الرئيس التم  كماعقد مؤتمر كل ثالثة شهور وابالغ الموظفين لم يتم عمل مجلة كل ستة أشهر ولكن يتم 
 .شخص رسمي من اللجنه لتحقيق المتطلب

 

 : اشراك مكونات المجتمع المدني في نشاطات البلدية بشكل منتظم وممنهج  2الهدف 

   المجتمع المدني.: عقد اجتماعات دورية مع مكونات 1 نشاط

 المتطلبات:

 .وضع قائمة بمكونات المجتمع المدني تتضمن نشاطاتهم واهتماماتهم ووسائل االتصال بهم .1
التواصل الشخصي مع مكونات المجتمع المدني كل على حدة من اجل حشد المناصرة لالجتماعات الدورية للجان  .2

 .البلدية

 .البلدية وارساله للمنظمات قبل اسبوع من االجتماعتحضير جدول اعمال االجتماعات الدورية للجان  .3
  تحضير مسودة محضر االجتماع و تدوين مالحظات المشاركين به قبل اعتماده.  .4

  عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني من اجل التقدم بمقترحات مشاريع تعمل على تنمية المدينة. .5
  المدني عن طريق االعالنات ووسائل االتصال اإلجتماعي. اعالم المواطنين بعقد الشراكات مع مكونات المجتمع .6
 اعالم المواطنين بتقدم أنجاز الشراكات. .7
 

 :االنجازات



 وضع قائمة بمكونات المجتمع المدنيالمقترحة من المشروع فقد تم  بعد خطة االتصال 100% هذا النشاط بنسبة تم انجاز

كل على حدة من اجل حشااد المناصاارة لالجتماعات الدورية للجان التواصاال الشااخصااي مع مكونات المجتمع المدني ويتم 

اعالم و شاااااااراكات مع منظمات المجتمع المدني ويتم عقدتحضاااااااير جدول اعمال االجتماعات ، كما تقوم البلدية بالبلدية

 عن هذه الشراكات وانجازاتها خالل الجلسات الدورية.  المواطنين

 

 الموضوع: كفاءة تقديم الخدمة
 

  .2019: تحسين البيئة المادية في البلدية عن طريق استخدام اللوحات االرشادية  مع نهاية  1الهدف 

 وضع لوحات ارشادية داخل مبنى البلدية توضح خطوات المعامالت في البلدية مع نهاية الربع االول. : 1نشاط  

  :المتطلبات
 وضع لوحات ارشادية توضح خطوات المعامالت في االستقبال.  .1
 .لوحات ارشادية للمكاتبوضع  .2
  وضع لوحات ارشادية توضح للمواطنين الوثائق  المطلوبة للحصول على جميع الخدمات البلدية. .3
 

 :االنجازات

بسااابب جمالية مدخل البلدية حيث وضاااع لوحات ارشاااادية داخل مبنى البلدية توضاااح خطوات المعامالت في البلدية لم يتم 
اللوحات   منبدالً  وضااااع شاااااشااااات الكترونيةكما اقترح فريق العمل  ،المكان التساااامحطبيعة فتقام بها الحفالت والزفاف 

وجميع المعلومات  لوحات ارشاااااااادية للمكاتبكما يوجد  وهي غير متوفرة لدى البلدية، لكن يوجد تكلفة ماليةاالرشاااااااادية 
 . القسم المعنيوفي لكتروني الموقع االتوفرة على خدمات البلدية معلى للحصول من المواطنين الوثائق المطلوبة و

                      

 وضع لوحتين الكترونيتين ) مبنى البلدية و السوق المركزية(.: 2 نشاط

 المتطلبات:

 عرض االعالنات الرسمية بشكل دوري.  .1

 عرض انجازات البلدية. .2
               عرض خطط البلدية. .3
 البلدية.عرض تحديثات مختصرة عن المشاريع التي تديرها  .4
 عرض ومضات تحسيسية للمواطنين للمساهمة في العمل البلدي .5
 عرض معلومات عن المانحين للبلدية .6

 

 :االنجازات

التمويل المكانية  ساة الموضاوع من قبل مشاروع ميناريتطلب الرئيس دراكما بسابب العائق المالي  النشااط م  يتم تحقيقل
 . للوحاتوسيقوم فريق العمل بتزويد ادراة مشروع ميناريت بالتكلفة المالية  المشروعمن قبل 

                   

   .2019: رفع قدرات البلدية لتصبح صديقة للبيئة مع نهاية عام 2الهدف 

لمشروع ميناريت مع  ر الذي تم تطويره خصيصا  ض% من طلبات عروض البلدية تتوافق مع الدليل االخ 20: 1نشاط 

 .2019نهاية عام 

 

        : المتطلبات

 ر في جميع االوراق الخاصة بطلب العروض. خاالشارة الى الدليل االخ .1
  ر في جميع المراسالت والمعامالت المتعلقة بالمشتريات.ضاستخدام الشعار الخاص بالدليل االخ .2
 ر في اإلدارة الفنية بالبلدية ضوضع شعار الدليل االخ .3
إدراج بنود الدليل األخضر بجميع كراسات شروط المشاريع والشراءات و ذلك لإلطالع عليها واإللتزام بإحترامها   .4

 عند إسداء الخدمة. 
االحتفاظ بسجل بين المواد التي تم شراؤها والمشاريع المنجزة وفقاً للدليل االخضر والمبالغ التي تم دفعها وتوفيراها  .5

 يم.  يألغراض التق



 
 :االنجازات
جميع الشراءات اصبحت موجهة نحو ، 2020% بسنة 30يجري العمل على تحقيق و 2019 خالل عام%  20تم تحقيق 

الصفات جميعها اصبحت ر وجميع للشراء االخض الدليل لكن يوجد اشارةالشعار و استالمبالرغن من عدم الدليل االخضر 
االحتفاظ بسجل واقتصادية كما يتم  المواد صديقة للبيئة تكون نشارة بإولكن يتم إدراج البنود واإلخضراء ذو جانب بيئي. 

 بين المواد التي تم شراؤها والمشاريع المنجزة وفقاً للدليل االخضر والمبالغ التي تم دفعها وتوفيراها ألغراض التقييم.  
 

  2019: تشجيع المواطنين على المشاركة البناءة في اعمال البلدية مع نهاية 3الهدف 
 : تحسين عملية تقديم المقترحات والشكاوي في البلدية1نشاط 

 
                          المتطلبات:

  .وضع صندوق للمقترحات والشكاوي في مكان ظاهر للعيان .1
  .فتح الصندوق مع نهاية كل اسبوع .2
 توفير ردود على المقترحات والشكاوي لالشخاص المعنين. .3
ادراج المقترحات والشااكاوي المتعلقة بخطط البلدية االسااتراتيجية على جدول اعمال اإلجتماعات التمهيدية ومناقشااتها  .4

 مع المواطنين. 

الرشادية واللوحات اعالم المواطنين عن وجود صندوق االقتراحات باستخدام وسائل التواصل االجتماعي واللوحات ا .5

 االلكترونية ان وجدت. 

 متابعة مقترحات المواطنين والشكاوي على الموقع االلكتروني و صفحة البلدية للتواصل االجتماعي. .6

 
 :االنجازات

وضع صندوق للمقترحات والشكاوي  % ولكن لم يتم 100بنسبة  تحسين عملية تقديم المقترحات والشكاوي في البلديةتم 
يتم اخذ المالحظات والرد عليها بعد ومسااااؤول للشااااكاوي واالقتراحات ساااام مختص بالشااااكاوي وقد تم تعيين حيث يوجد ق

ادراج المقترحات والشكاوي المتعلقة بخطط البلدية االستراتيجية على جدول كما سيتم طرح موضوع المعني قسم سؤال ال
دية  يخالل الجلسه التمه هموقراطية وسيتم عرضياللجنة الدخالل من  اعمال اإلجتماعات التمهيدية ومناقشتها مع المواطنين

باساااتخدام وساااائل  والشاااكاوي قتراحاتلال قساااماعالم المواطنين عن وجود سااانوياً كما تم  جلساااات 4حيث يتم عقد القادمة 
ي و صااافحة مقترحات والشاااكاوي على الموقع االلكترونالمتابعة وتتم  لبلديةية باالتواصااال االجتماعي واللوحات االرشااااد

 بشكل يومي.  البلدية للتواصل االجتماعي
 

 الموضوع: فرص التمويل وادراته
 

 % :20بنسبة  2019: زيادة الوعي والمعرفة بخصوص المانحين للبلدية لدى المواطنين مع نهاية 1الهدف 

 : وضع معلومات مختصرة عن المشاريع الممولة والمانحين لها في مبنى البلدية.  1نشاط  

 المتطلبات:

       تصميم لوحات اعالنية عن المشاريع الممولة من المانحين.  .1

 هم والموافقةعلى محتوى االعالن.مشاركة التصميم مع المانحين من اجل الموافقة على استخدام الشعار الخاص ب .2

 وضع اللوحات االعالنية في اماكن ظاهرة للعيان في قاعة استقبال البلدية. .3

 
 :االنجازات

 . 2020في عام سيتم العمل عليه هذا النشاط و تم انجازلم ي
 

 : وضع شعار المانحين على الموقع االلكتروني وصفحة التواصل االجتماعي في المكان المخصص للمشاريع . 2نشاط 

 المتطلبات:

 .الحصول على موافقة من المانحين بخطة البلدية لوضع الشعار الخاص بهم على صفحة التواصل االجتماعي .1

 
 :االنجازات



الحصااااول على موافقة من المانحين بخطة البلدية لوضااااع الشااااعار الخاص بهم على صاااافحة % 100تم االنجاز بنساااابة 

 https://www.facebook.com/adminmunicipalite/وموقع البلدية على صفحة الفيسبوك:  التواصل االجتماع

 

مقترحات مشااااااااريع للتمويل للمانحين المذكورين على قائمة المانحين المحتملين التي تم تطوير ا  2: تقديم 2الهدف 

 للبلدية من قبل مشروع ميناريت

 حات المشاريع.  : الحصول على اإلستشارة الفنية والتقنية من مشروع ميناريت في كتابة مقتر1نشاط 

 المتطلبات:

 .متابعة الدعوات لتقديم المقترحات من قبل المانحين المحتملين .1

 تحضير مسودة لمقترح المشروع. .2

 التنسيق في كتابة مقترح المشروع مع فريق ميناريت  .3
 النهائي للجهة المانحة. تقديم المقترح .4

 

 :االنجازات

عرض وتم  متابعة الدعوات لتقديم المقترحات من قبل المانحين المحتملين% حيث تمت  100تم انجاز هذا النشاااط بنساابة 

 . إيجاد ممول ا وافكار لمشاريع وتطويرهأربع 

 

 :2019: اجتيار مرحلة التقدم لمجلس عمداء العالم مع نهاية جوان 3الهدف 

 : البدء بالمراسالت الرسمية لمجلس عمداء العالم بالتشاور مع مركز بحوث الطاقة في االردن. 1نشاط 

  المتطلبات:
    عقد جلسة توضيحية مع مركز بحوث الطاقة حول متطلبات االنضمام لمجلس عمداء العالم.   .1

                توفير المعلومات المطلوبة من قبل البلدية. .2

  بالمراسالت الرسمية إلى مجلس عمداء العالم.البدء  .3

 

 :االنجازات

 الم.للمجلس وانضمت لمجلس عمداء العتم التقدم 

 التوصيات
 

 يل مع فريق العمل لمعرفة المهام المنجزة والغير منجزة واالسباب.صتم مناقشة خطة العمل بالتف -

 والمصادقه.للمتابعة لوفاء وارساله  بما تم مناقشته سيتم صياغة التقرير -

االساااتبيان يتم مناقشاااة المشااااكل  نتائجبناًء على  وعادة التقييم إل 3نهاية شاااهر خالل االساااتبيان يرغب فريق العمل بإعادة  -

 .ونقاط الضعف مع المجلس المحلي إليجاد الحلول ) حلقة تشاورية (

المتابعة معها بشااكل مباشاار بخصااوص اعتبار الساايدة وفاء كضااابط اتصااال مع المشااروع وان تتم تم االتفاق على ان يتم  -

 .لتواصلا

https://www.facebook.com/adminmunicipalite/


 
 

 

 

 

 



Agenda for Taskforce workshop 
 Monastir Municipality in Tunisia 

08 – 09 January 2020 
 

Day-1: Wednesday 08 January, 2020 (Workshop) 
Time Activity 

09:00 – 09:30 Registration  

09:30 – 09:40 Welcome Remarks by the Mayor 

09:40 – 10:00 Mission Introduction ; Eng. Ali Hayajneh 

10:00 – 10:30 
Reviewing and assessing the objectives and benefits of the project Task Force 
with clear objectives, responsibilities, mandate and the needed capacity building 
Programme 

10:30 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 13:00 Communication and visibility Monastir action plan   

13:00 – 14:00 Lunch  

 

Day-2: Thursday  09 January  2020 

Time Activity 

09:00 – 09:15 Warp up on the first day  

09:15 – 10:30 
Working group on the progress of the proposed action and what is expected from 
the project partners to support municipality to achieve the C & V action plan 
goals   

10:30 – 11:00  Coffee break 

11:00 - 12:30 Continue  

12:30 – 13:00  Warp up and Agree on next step  

13:00 – 14:00  Lunch  



 



 


