
 

 

 

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

 

 2019لعام 

 لبنان – جديدة الشوفبلدية 

12/2/2020 

 

 
وتمت مناقشة خطة  12/2/2020بتاريخ  لبنانجديدة الشوف في تم عقد ورشة عمل مع فريق عمل مشروع ميناريت في بلدية 

 التواصل واالتصال بالتفصيل كالتالي: 

 

 الموضوع: رضا الموظفين
 

 2019% مع نهاية عام  25: تخفيف العبء الوظيفي عن الموظفين بنسبة 1الهدف 

 MGISتفعيل برنامج  : 1نشاط 

 

 المتطلبات:

 لبحث عن تمويل للبرنامج من قبل جهات مانحة او مشروع ميناريت ا .1

 موظفين اثنين على البرنامجتدريب  .2

 تدريب مهندسين اثنين من القطاع الخاص للعمل ضمن شروط العمل على العقود .3

 تجميع البيانات بواسطة توزيع استبيانات .4

 

 :االنجازات

تم تحصيل تمويل للبرنامج من مشروع ميناريت واالن في مرحلة قبول العطاء  حيث % 100تم انجاز هذا النشاط بنسبة 

 وستقوم البلدية بتأمين جميع البيانات لتفعيل البرنامج.  2020وسيتم تطبيق البرنامج بنهاية شهر مارس 

 

 الموضوع: رضا المواطنين
 

لمواطنين باستخدام وسيلتين لالتصال مع نهاية : مشاركة المعلومات )انجازات وتحديات البلدية( بشكل منتظم مع ا1الهدف 

2019 

 اشهر ستةمع المواطنين كل اجتماع : عقد 1نشاط 

 

 المتطلبات:

 تحضير اجندة لالجتماع مبنية على انجازات البلدية وخططها والتحديات التي تواجهها واولويات المواطنين .1

  لمواطنين اسبوعين قبل االجتماعل ارسال دعوة تفصيلية .2

 تحضير محضر اجتماع ومشاركته مع المواطنين على وسائل التواصل االجتماعي  .3

 توفير ردود على مالحظات المواطنين مبينة على حقائق وارقام .4

 

  :االنجازات

وتم تعديل هذا النشاط ليصبح عقد اجتماع مع المواطنين كل عام وذلك  %، 100تم انجاز وتوثيق هذا النشاط بشكل كامل بنسبة 

انجازات وتم عرض   2019وتم عمل االجتماع خالل  . حجم العمل ال يستدعي اجتماعات دوريةحيث ان عدد الموظفين ولقلة 

وتشمل هدف االجتماع. ع االجتماويتم ارسال دعوة تفصيلية قبل  البلدية وخططها والتحديات التي تواجهها واولويات المواطنين



بسبب قلة  ق نسخة في البلديةتعللكن ال طنين على وسائل التواصل االجتماعي وتحضير محضر اجتماع ومشاركته مع الموايتم و

 . مبينة على حقائق وارقاموالردود على مالحظات المواطنين التوفير يتم بشكل دائم والمراجعين 

 

 : اشراك منظمات المجتمع المدني في نشاطات البلدية بشكل منتظم وممنهج2الهدف 

 بشكل دائم  منظمات المجتمع المدني : عقد اجتماعات مع1نشاط 

 

 المتطلبات:

    .المجتمع المدني تتضمن نشاطاتهم واهتماماتهم ووسائل االتصال بهم بمنظماتوضع قائمة  .1

 .كل على حدة من اجل حشد المناصرة لالجتماعات الدوريةمع المنظمات التواصل الشخصي  .2

   .للمنظمات قبل اسبوع من االجتماعتحضير جدول اعمال االجتماعات الدورية وارساله  .3

     قبل اعتماده.ى مالحظاتهم والحصول علاجتماع مسودة محضر تحضير  .4

 مشاركة اهم بنود االجتماع مع المجتمع المحلي عن طريق االعالنات ووسائل االتصال االجتماعي .5

 على تنمية المجتمع المحليعقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني من اجل التقدم بمقترحات مشاريع تعمل  .6

 تفعيل خدمة الواتساب للتبليغ  عن كافة االنشطة والمناسبات من خالل الحصول على قائمة ارقام الهواتف .7

 

  :االنجازات

يتم االجتماع مع منظمات المجتمع المدني بشكل دائم % حيث تطبق جميع المتطلبات أعاله و100تم انجاز هذا النشاط بنسبة 

ا يوجد العديد من المشاريع المشتركة مع المنظمات والبلدية، ويتم االتفاق بشكل شفوي على جدول األعمال وحسب الطلب كم

على كتابة جدول األعمال لالجتماع كما يتم نشر جميع نشاطات البلدية بشكل دائم على  2020ولكن سيتم العمل خالل عام 

 صفحات التواصل االجتماعي )فيسبوك وتويتر( 

/https://www.facebook.com/JdeidehMunicipality 

https://twitter.com/JdeidehM 

 

 : اعادة تفعيل دور لجان االحياء3الهدف 

 ووضع خطة عمل: تفعيل التواصل بين البلدية واللجان 1نشاط 

 

 :المتطلبات

 عقد اجتماع شهري مع لجان االحياء من اجل التشاور ومشاركة المعلومات .1

 تحضير اجندة لالجتماع وارسالها للجان اسبوع قبل االجتماع من اجل ادراج اية امور اضافية تقترحها اللجان .2

 مالحظاتهمتحضير محضر اجتماع ومشاركته مع اللجان بعد االجتماع من اجل وضع  .3

 تشجيع اللجان على حضور االجتماع من خالل اظهار مساهماتهم في البلدية وصفحة التواصل االجتماعي .4

 دعوة لجان االحياء للمشاركة في جميع نشاطات البلدية .5

 

  :االنجازات

ء لتفعيل اللجان، وقد لم يتحقق هذا الهدف حيث ان اللجان كانت مفعلة بالسابق وبالوقت الحالي ال يوجد عدد كافي من االعضا

فهم األدوار بشكل واضح، كما يرغب فريق  موضوح النظام الداخلي للجان وعد ميكون سبب عدم تفعيل اللجان من السابق هو عد

 مشروع ميناريت )مرفق النظام(. إدارة عدة العمل بالعمل على إعادة هيكلة النظام وتعديله بمسا

 

 

 الموضوع: كفاءة تقديم الخدمة
 

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

 تجاريالسوق الفي وضع لوحتين الكترونيتين  : 2 نشاط

 

  :المتطلبات

 عقد اتفاق مع القطاع الخاص بتمويل لوحة اعالنية .1

https://www.facebook.com/JdeidehMunicipality/
https://twitter.com/JdeidehM


 سمية بشكل دوريعرض االعالنات الر .2

   انجازات البلدية عرض  .3

 خطط البلدية عرض .4

   عرض تحديثات مختصرة عن المشاريع التي تديرها البلدية .5

 عرض معلومات عن المانحين للبلدية .6

 

  :االنجازات

في السوق المركزي بموقع  لوحة اعالنية للمشاركة فيتفاق مع القطاع الخاص حيث تم اال% 100نسبة انجاز هذا النشاط هي 

استراتيجي وسيتم عرض المعلومات عليها قريباً، وتعتبر هذه اللوحة كتجربة للقياس وتم استالم عدة عروض من جهات أخرى 

 نجاح التجربة األولى.  معهم في حالوسيتم االتفاق 

 

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

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

 2019عام 

 

                         المتطلبات:

 ر في جميع االوراق الخاصة بطلب العروضضاالشارة الى الدليل االخ .1

     والمعامالت المتعلقة بالمشترياتر في جميع المراسالت ضاستخدام الشعار الخاص بالدليل االخ .2

 البلديةمبنى ر في ضوضع شعار الدليل االخ .3

 االجتماع مع الموردين والتجار قبل البدء بتطبيق الدليل االخضر واعالمهم عن اهم بنوده وعن خطة البلدية الستخدامه .4

 تم دفعها وتوفيرها الغراض التقييماالحتفاظ بسجل يبين المواد التي تم شراؤها وفقا للدليل االخضر والمبالغ التي  .5

 

  :االنجازات

في البلدية وذلك بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية في لبنان. ولكن تم ادماج  2019يات شرائية خالل عام لمال يوجد اي ع

 % من المشتريات خضراء. 40لتصبح   2030 - 2020الدليل األخضر في خطة 

           

  2019نين على المشاركة البناءة في اعمال البلدية مع نهاية : تشجيع المواط3الهدف 

 : تحسين عملية تقديم المقترحات والشكاوي في البلدية1نشاط 

 

                         المتطلبات:

 ي مكان ظاهر للعيانوضع صندوق للمقترحات والشكاوي ف .1

 اسبوعفتح الصندوق مع نهاية كل  .2

 لمعنينوالشكاوي لالشخاص اتوفير ردود على المقترحات  .3

ومناقشتها مع  لالجتماع الدوريعمال االالبلدية االستراتيجية على جدول  ادراج المقترحات والشكاوي المتعلقة بخطط .4

 المواطنين

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

 ن وجدتااللكترونية ا

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

 

  :االنجازات

وادراجها د على المقترحات والشكاوي والرع الصندوق ويتم فتحه بشكل دائم تم وض% حيث 100تم انجاز هذا النشاط بنسبة 

من قبل رئيس البلدية  بشكل مباشرمقترح/شكوى خالل الشهر  15الى  10يتم استالم ما يقارب بخطط البلدية االستراتيجية 

مواقع التواصل  لموظفين ويتم الرد عليها مباشرة والمتابعة الهاتفية كما يتم الرد على كل المقترحات والشكاوي عن طريقوا

% من 50عة الممكنة طالما ال يوجد عائق مالي، ما يقارب االجتماعي وجميعها تأخذ بعين االعتبار. كما ويتم التجاوب بالسر

 الطلبات يتم انجازها. 

 



 

 الموضوع: فرص التمويل وادراته
 

 %40بنسبة  2019: زيادة الوعي والمعرفة بخصوص المانحين للبلدية لدى المواطنين مع نهاية 1الهدف 

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

 

 المتطلبات:

       تصميم لوحات اعالنية عن المشاريع الممولة من المانحين  .1

     والموافقةعلى محتوى االعالنمشاركة التصميم مع المانحين من اجل الموافقة على استخدام الشعار الخاص بهم  .2

 البلديةوضع اللوحات االعالنية في اماكن ظاهرة للعيان في قاعة استقبال  .3

 

  :االنجازات

ينقص البلدية  حيثعدم االستقرار السياسي في لبنان لم يتم التنفيذ بسبب تم اخذ القرار ولكن %،  0نسبة انجاز هذا النشاط هي 

 دعم المالي وستقوم بإرسال مقترح مع التكلفة لمشروع ميناريت للمساعدة في حال توفر االمكانات المادية. ال

 

 عن المانحين كل ستة اشهر اصدار نشرة :2شاط ن

 

 المتطلبات:

 تحضير نشرة مختصرة عن اخر تحديثات المشروع الممول .1

توزيعها على وسائل التواصل االجتماعي وعلى اللوحات االلكتروني اذا توفرت وتعليقها في البلدية على مكان ظاهر  .2

 للعيان

 

  االنجازات:

 وسائل التواصل االجتماعي% ويتم نشر اخر تحديثات المشاريع بشكل دائم كما تعرض على 100تم انجاز هذا النشاط بنسبة 

 لكن ال يوجد لوحة الكترونية. 
 

 : اشهار المانحين للبلدية في المهرجان السنوي في البلدية 3نشاط 

 ها في مكان بارز في المهرجانتصميم لوحات اعالنية عن المشاريع الممولة من المانحين ووضع .1

 توزيع منشورات اعالمية مختصرة عن المشاريع الممولة في البلدية مع شعار المانحين .2

استخدام اللوحات االلكترونية لعرض مقتطفات عن المشاريع المملة في البلدية وانجازات البلدية وشعار المانحين طوال ايام  .3

 المهرجان

 

  االنجازات:

ات المادية في البلدية باالضافة بسبب التحدي 2019لعام  المهرجان السنوي في البلديةلم يتم % حيث 0نسبة انجاز هذا النشاط هي 

 . 2019للوضع السياسي في لبنان خالل 

 

 : وضع شعار المانحين على صفحة التواصل االجتماعي في مكان بارز4نشاط 

 

                          :المتطلبات

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

 

  االنجازات:

. الموقع االلكتروني قيد التواصل االجتماعي% وجميع شعارات المانحين موجودة على مواقع 50تم انجاز هذا النشاط بنسبة 

 يله بأقرب وقت. االنشاء في مرحلته األخير ومن المتوقع تفع

 



مقترحات مشاريع للتمويل للمانحين المذكورين على قائمة المانحين المحتملين التي تم تطويرها للبلدية  2: تقديم 2الهدف 

 من قبل مشروع ميناريت

 : الحصول على الدعم الفني والتقني من مشروع ميناريت في كتابة مقترحات المشاريع1نشاط 

 

                          :المتطلبات

متابعة الدعوات لتقديم مقترحات المشاريع للمانحين المحتملين باالضافة الى قائمة المانحين المحتملين المطورة من قبل  .1

 مشروع ميناريت 

 علمشروتحضير مسودة لمقترح ا .2

 مراجعة والمساندة في كتابة مقترح المشروع من قبل فريق ميناريت .3

   المانحةتقديم المقترح النهائي للجهة  .4

 

  االنجازات:

 . 2020لم يتم انجاز هذا النشاط وسيتم العمل عليه خالل عام 

 

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

 : البدء بالمراسالت الرسمية لمجلس عمداء العالم بالتشاور مع مركز بحوث الطاقة في االردن1نشاط 

 

 المتطلبات:

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

                 توفير المعلومات المطلوبة من قبل البلدية .2

 البدء بالمراسالت الرسمية إلى مجلس عمداء العالم .3

 

 االنجازات:

عقد جلسة توضيحية مع مركز بحوث الطاقة حول متطلبات االنضمام لمجلس عمداء  تم حيث % 100تم انجاز هذا النشاط بنسبة 

طة النهائية خالل ة واحدة لتقديم الخوبقي جلسوتم اخذ قرار مجلس بلدي وتم تقديم المعلومات المطلوبة والبدء بالمراسالت  العالم 

 . 2020لثلث الثالث من عام والعمل على االنضمام لعضوية مجلس عمداء العالم خالل ا 2020شهر مارس 

 



 

 

 

 



 

Agenda for Taskforce workshop 
 Jdeidet ElShouf Municipality – Lebanon  

12 – 13 February 2020 
 

Day-1: Wednesday 12 February, 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 Jdeidet ElShouf action plan   

13:00 – 14:00 Lunch  

 

Day-2: Thursday  13 February 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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 



 





  



 


