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 في البلديات منهجية الترابطتطبيق 
 

 الهدف من المشروع

يمكن تطبيقه على مستوى  NEXUS للترابط إلى الخروج بنموذجتهدف المبادرة اإلقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء )ميناريت( 

 .الدول العربيةالبلديات في 

إليجاد حلول مستدامة للتحديات الفريدة  الترابط يةالذي يستخدم منهجالعربية في المنطقة  من نوعه األوليعتبر مشروع ميناريت 

ناقش أصحاب تيحيث  ،مستوى البلديات المحلية علىوئي في البلدان العربية الغذااألمن المياه والطاقة و قطاعات التي تواجه

المتزايدة التي تواجهها  والتحديات من جميع أنحاء المنطقة ويخططون معاً للتغلب على القيودوالمعنيين في هذه القطاعات  العالقة

 مياه والغذاء.قطاعي المن بلدانهم والمنطقة من خالل إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية إنتاج الطاقة واستهالكها 

 

 

 

ً  (NEXUS) الترابط منهجية يتطلع فيه العالم إلى تطبيق وقت في المشروع يأتي تنفيذ الدولي، المستوى علىو وأخيراً،  الخبراء انتباه جالبا

 يتناول .األولوية ذات العالمية التحديات من العديد يعالج الذي  لهذا الموضوع الهام العالم أنحاء جميع في القرار وصناع المصلحة وأصحاب

  :المتحدة لألمم المستدامة التنمية أهداف من ستة ميناريت مشروع
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 في لمحة  NEXUS)الترابط )

 والزراعة والغذاء والمياه الطاقة حالة

 بشكل. العالم في أخرى منطقة أي ه فيمن أكثر ربماو العربية، المنطقة في اوثيق اارتباط الغذائي واألمن والطاقة ياهالم يعد االرتباط بين

 عرضة العالم مناطق أكثر من واحدةهي و الغذاء، ونقص المياه، شحتعاني من و الطاقة،العربية غنية ب المنطقة أن المعروف من عام،

 .واالقتصادي والبيئي المناخي للتغير

 من٪ 7 و٪ 7.8 والصناعية المنزلية المياه متطلبات تبلغ حيث .للزراعة مخصصة العربية المنطقة في المياه استخدامات من٪ 85 من أكثر

 على كبير بشكل المنطقة تعتمد. الكهرباء استهالك إجمالي من٪ 15 حوالي المياه قطاع يستخدم حين في التوالي، على الطلب إجمالي

 .الحراري االحتباس غازات على هائل تأثير لها التي التقليدية الطاقة مصادر

 ومعقدة متعددة فهي. للغاية متشابهة وتونس ولبنان األردن في والغذاء والطاقة بالمياه يتعلق فيما الحالية والممارسات والتحديات األوضاعإن 

 :بالموارد يتعلق فيما الثالث الدول بين الرئيسية المشتركة النقاط بعض فيما يليو. طبيعتها في ومنهجية

 

 مفرغة حلقة في عالقة البلدان

 المواردشح  مثل فريقياإ وشمال األوسط الشرق منطقةفي  تحدياتال مواجهة بهدف تطبيقه يجب للغاية فعال نهج هو( NEXUSنهج )

 .الربط نهج وتنفيذ اعتماد في ضئيل تقدم سوى تحرز لم فريقياإ وشمال األوسط الشرق بلدان أن غير ،السياسي االستقرار وعدم والبطالة

 ا؟ لماذا
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 والقيود العقبات من العديد هناك

 كفاية عدم مثل ذلك عن المسؤولة

 المتكامل للتخطيط الحوافز

 حوافز وجود وعدم للسياسات،

 عمالاأل حلول لتطوير اقتصادية

 الرؤية ومحدودية متكاملة،ال

منهجية  في والخبرة والمعرفة

 النقطة أن غير. NEXUS الترابط

 هي هنا فهمها ينبغي التي الحاسمة

 قائمةمجرد  ليست التحديات تلك أن

 الفردية، لتحدياتمن مجموعة من ا

ً مع إنها بل  البلدان تعثر إلى تؤدي ا

 تنمو حيث المفرغة الحلقات في

 والتأثير الحجم حيث من المشكالت

 .ربأكبشكل  وتتعمق

 مثال:

 البلديات عالقة في حلقات مفرغة

 الشعور هذاغير أن  .والمياهقة الطا أمن انعدام من ملحوظ بشكل تعاني بلدان في وتقع مائيةال مواردالطاقة وال ة من شحالثالث البلديات تعاني

 للغاية مرتفعة البلديات ذهه في والطاقة الماء إلى الوصول إمكانية أنخصوصاً  بعض األحيانفي  المواطنون به يشعر القد  األمان بعدم

ً تقريب مواطن كل إلى وتصل  المياه تقنين يتم األردنحالة  في، فمواردال ندرةبالمعروفين مثل األردن ولبنان  أخرى، حاالت هناكلكن و .ا

 على السكان ويعتمد الكهرباء تقنين يتم لبنان حالة فيو ،للمياه استخدامهم تقنين أو/و المياه صهاريج على االعتماد السكان على ويتعين

 عدد في الملحوظة الزيادة بسبب والمياه الطاقة موارد في الندرة هذه وتتفاقم. الكهرباء من احتياجاتهم تزويدتكملة ل الكهربائية المولدات

 .الموارد هذه على الضغط من يزيد مما السكان

 يعيق الميزانية في عجزال أن حيث االقتصاد، ضعفل ، باإلضافةوقديمة ضعيفة في هذه البلدان تعتير والمياه للطاقة التحتية البنيةإن 

 الرهيب التحدي إلى إضافة لها داعي ال فنية خسائر يسبب المطلوب، مما الوقت في التحتية البنية على الالزمة والتحديثات اإلصالحات

 .الموارد لندرة

ً حيث أن فقر هذه البلدان على المستوى الوطني   ونقص االقتصاد ضعف ويسهمإلى المستوى المحلي ويشعر به المواطنين.  يظهر جليا

ً  والدعم الحكومي العالي المياه، وتكنولوجيا النظيفة الطاقة في االستثمار فوائد بشأن الواضحة المعرفة  لمياهالذي تتحمله من كلفة ا نسبيا

 .والمياه الطاقة توفيرالمتبعة ل ممارساتضعف ال في والطاقة

ً ويبدو هذا   النظيفة الطاقة حلول وضعف استخدام الزراعة في لمياهاالستهالك الجائر ل ممارسات تشكل حيث الزراعي القطاع في واضحا

ً إضافي اً ضغط الزراعة مجال في  .الموارد هذه على ا

 للمزارعين االقتصادية المكانة تعزيز إلى يؤدي ال مهمة زراعية كمدخالت والطاقة المياه استخدام سوء/  االستخدام في اإلفراط هذا 

 محاربة فشلسهم )دون قصد( في ت أفعالهم فإن بل على العكس والغذاء، الزراعة في مباشر وغير مباشر بشكل يعملون الذين واألشخاص

للدخل ما يقلل  ثانويكمصدر  عليها وبالتالي االعتماد الزراعة من رمزي دخلل همتحقيق إلى يؤدي ام الموارد، في والعجز المناخ تغير آثار

 رعهم أو حتى التخلي عنها في وقت الحق. افي مزباالستثمار تفكيرهم 

 

 

 

حوافز غير 
كافية

محدودية الفهم 
والقدرات

ذ نقص التنفي
واألدلة

محدودية 
الخبرات

محدودية / نقص 
اإلرادة السياسية
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 هناك العديد من الحلقات المفرغة التي تعاني منها البلديات

 

 

 المواطنون عالقون في حلقات مفرغة

 :النادرة الموارد وفقدان اإلدارة سوء استمرار في تسهم مفرغة حلقة في عالقون أنفسهم المواطنون

 

 

 

 / الحل البديل

 الطريقة بهذه .الترابط لنهج المضافة والقيمة الفوائد تبين تجريبية مشاريعتطبيق ل حاجة هناك المفرغة، اتالحلق هذه منالتخلص  أجل من

على أرض  تجريبية مشاريع وتنفيذ تطويرل ميناريت لمشروع فرصةفعالة، بحيث تمثل  حلقات إلى الحالية المفرغة الحلقات تتحول أن يمكن

 .أخضر اقتصاد نحو تحولال وبالتالي الترابط، وحوكمة بطارنهج التل أوسع تطبيق إلى تؤدي والتي ،الواقع

عجز في 
الميزانية

انخفاض 
ي االستثمار ف

ا الموظفين مادي
ومعنويا 

الرواتب )
(والتعلم
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الدوافع 
والمعرفة
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العمل 
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لدعم زيادة 
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ط تطبيق التراب

انخفاض 
الكسب

انخفاض 
ي االستثمار ف
تية البنية التح

والتقنيات

انخفاض 
انتاجية 
األرض

انخفاض 
ي االستثمار ف
لمالوقت والتع

انخفاض 
انتاجية 
األرض

ضعف 
االقتصاد

انخفاض 
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البنية التحتية 

والتقنيات

انخفاض 
انتاجية 
األرض

انخفاض 
الكسب

عجز في 
الميزانية

عدم تحسين 
إصالح البنية 
بةالتحتية المناس

مزيد من 
الخسائر في 
الطاقة والمياه
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في تطبيق الترابط  ميعل منهج اتباع يتم لم إذا المجتمع مستوى على أو/و البلدية مستوى على رائدةتجريبية  مشاريع تنفيذال يكفي  أنه غير

 .المشتركة والمنافع الفوائد وقياس تحديد يتم حيثب

ً  أن يكون التواصل يجب. صحيح بشكل إيصاله يتم أن يجب لتكرار،وا للتوسع قابال التجريبي المشروع يصبح لكي  لغرض آلخرينا مع أفقيا

ً  أن يكون التواصل يجب كما. تكراره  لكي لذلك،. انطاقه وتوسيع لتوسيعها للسياسة الالزمة الحوافز/  التغييرات إجراء بغرض عموديا

 :نتبع الخطوات التالية عند تنفيذ المشاريع التجريبية أن علينا يجب ، ناجحين نكون

 

 

 دور البلديات

 

، 1مع وجود أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن خاصة القوة المحركة لالقتصاد العالميهي ، أصبحت المدن يخالل القرن الماض

 يحدث في المدن. والغذاءفإن معظم الطلب على الطاقة والمياه 

التي تؤثر على المجتمع بأكمله والمياه البلدية إمدادات و والغذاء الطاقة استهالك الناتجة عنمخاطر معرضة بشكل أكبر للالمدن فإن ولذلك، 

 .2المنازل والشركات والصناعات —

 مستدام للوصول إلى الرفاهية، وهذا يعني: توفير أسباب عيشمن المفترض 

 اجاتها األساسية.الوصول إلى الخدمات األساسية )مثل الغذاء والماء والطاقة( للحفاظ على حيتحقق األمن لألسر بتأمين البقاء:  -1

)مثل العمل( الذي يحسن من حياتهم ويجعلها أقل عرضة  ةإضافي حاجاتالخطوة التالية لألسر لتأمين الوصول إلى الرفاهية:  -2

 .3التغيرات االقتصادية ، المناخية(، )على سبيل المثال للصدمات المفاجئة

 

لحد من استهالك الطاقة، ى المحلي لبين المياه والطاقة والزراعة / الغذاء عنصراً حاسماً ينبغي النظر إليه على المستو التشابكيعتبر تحقيق 

عواقب الضارة النب تجأو و/، مع استخدام المياه بكفاءة أكبر وث الهواء، وتلج الحرارة للمدن )جزيرة الحرارة(، وإنتاوالطلب على الطاقة

 .هايالستخدام األسمدة والمبيدات على الم

                                                           
1 UN 2015 
2 DVRPC 2011, Denver's Climate Resiliency Committee 2014 
3 UNDP, 2004 

تحديد
تقديم نموذج 
على أرض 

الواقع
تواصل ونشر تكرار وقياس

البقاء

الرفاهية

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa5556#erlaa5556r22
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa5556#erlaa5556r16
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، تعتبر المياه والطاقة وحتى الزراعة / الغذاء من القضايا المتعلقة ميناريتفي مشروع المشاركة لبنان وتونس( و بالنسبة لبلدان )األردن

 ً ً انالبلدهذه جميع المناطق في في مها المؤسسات الوطنية ذات الصلة تحكو باألمن القومي. وهي تدار مركزيا  . ال تلعب البلديات حاليا

ً  دوراً  ، وجمع يقتصر دورها على تقديم الخدمات لمجتمعاتها مثل النقل وإنما والزراعة والطاقة والغذاءالمياه  ةكموفي إدارة وح أساسيا

 الحدائق العامة، وإنارة الشوارع ... الخ.، وترخيص المباني، وإدارة النفايات

 تحديات تطبيق منهج الترابط في البلديات

من  المياه والطاقة والغذاء ليست جزءاً المنطقة العربية وذلك ألن إدارة وحوكمة في المدن في منهجية الترابط تحفيز تبني  -1

 األساسية للبلديات. المهام

 

 

 



 

7 
 

وغيرها من التحديات التي تجعل االهتمام داخل  اتعوبات مالية وتحديات في القدرن صالبلديات مثقلة باألعباء وتعاني م -2

 بالغ الصعوبة. اً أمر اوتوسيع نطاقه منهجية الترابطالبلديات العتماد 

 فرص تطبيق منهجية الترابط في البلديات

 

نها تتحمل إال أوالمسؤوليات األساسية للبلديات   المهاموالزراعة ليست ضمن  والغذاءعلى الرغم من أن المياه والطاقة  -1

 .لمياه والطاقة والغذاء والزراعةل الكاملة دورةالمن معينة مسؤوليات إدارة أجزاء 

 

 اطق التابعة لهامنالفي  الترابطللبلديات دور تنموي يمكن أن تلعبه من خالل تنفيذ مشاريع  -2

، والشروع في مشاريع، واالنخراط والتمويلذب المستثمرين والجهات المانحة تتمتع البلديات باالستقالل المالي واإلداري لج -3

في التركيز على المشاريع لتلبية احتياجات المجتمع الفعلية، وبالتالي التأثير بشكل مباشر  المحلية مباشرة مع المجتمعات

وإيجابي على مرونة المجتمعات وتحسين سبل عيش الناس في تلك المجتمعات.

 

 

كودات المباني 
الخضراء

ترخيص المباني

شراء مواد البناء

البناء

الموافقة على 
البنية التحتية

توفير المياه 
والطاقة

الطاقة

المياه

البلدية

الغذاء 
والزراعة
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 مشروع ميناريت  سيعمل معات المحلية داخل حدود البلدية،قصوى للبلديات والمجتوتحقيق االستفادة ال NEXUS منهجية الترابط الستخدام

 :محاورمن خالل ثالث  NEXUSتطبيق للبلديات دعم اعلى 

 فائدة علىنفع والما يعود بال والزراعةللطاقة والمياه  كمستهلكللبلدية تحفيز التفكير المنهجي بالترابط مستهلك: دور البلدية ك 

 البلديات.

 تصميم وتنفيذ مبادرات : للبلدية المهام الرئيسيةNEXUS  والغذاءالتي تسمح للبلديات بأداء دورها في إدارة الطاقة والمياه 

 والزراعة والحوكمة والتنسيق مع الالعبين اآلخرين في الدورة.

 مبادرات تصميم وتنفيذ : للبلدية الدور التنمويNEXUS  التي تقع ضمن الدور التنموي للبلديات وتشجيع البلديات على التوسع

، وتفعيل الشراكات بين القطاعين ب المانحين والمستثمرين الدوليينفي هذا الدور من خالل المشاركة المجتمعية الفعالة وجذ

 العام والخاص.

من أجل زيادة كفاءة استخدام الموارد وتحسين  الترابط نموذج تطبيقالمنهجي في  على التفكير لماذا العمل مع البلديات؟ لتحفيز البلديات

 داخل البلديات.والمرونة سبل العيش للمواطنين 

 

 

 

 

 للقيام بذلك:

ةالبلدي

المحافظة 
على 
الموارد

كفاءة 
الموارد

تحسين 
البيئة

األمن 
االقتصادي

تحسين 
سبل 
العيش
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البلديات 

تفيد المجتمع

منهجية الترابط 
NEXUS

تفيد البلديات

دور البلدية كمستهلك

تقليل استهالك المياه والطاقة•

النظيفة / توفير حلول استخدام المياه والطاقة الخضراء •

دياتمنهجية الترابط في الخدمات الرئيسية للبل

طاقة تحسين تقديم خدمات البلدية المتعلقة بال•
والمياه والغذاء والزراعة

قة توسيع نطاق خدمات البلدية المتعلقة بالطا•
والمياه والغذاء والزراعة

ة والمياه تحسين التنسيق بشأن تقديم خدمات الطاق•
والغذاء والزراعة

الدور التنموي للبلدية

اعية إنشاء صندوق تمويلي لدعم المشاريع االجتم•
.واالقتصادية مع وللمجتمع

بدء الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة •
NEXUSوالمجتمع لتنفيذ مشاريع 

التزام البلدية نحو منهجية الترابط ونحو 

 المجتمع
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 اإلقليمي المخصص للبلديات ضمن إطار مشروع ميناريتنموذج الترابط 

 التقييم

 للدراسة األساس بناء •
 دور البلديات في المنطقة •
 دراسة حالة عن أفضل الممارسات •
 إطار الالعبين اإلقليميين •

 

 

 

 

 

إشراك أصحاب المصلحة، 

رسم الخرائط وتحديد 

 القيمسلسلة 

 فرق عمل البلدية •
 دليل المشتريات الخضراء •
 تنمية القدراتخطة  •
 خريطة سلسلة قيمة المشروع •
 خطط تنفيذ ومراقبة المشاريع •

 

 
 

 تنفيذ المشاريع

 فيذ المشروع التجريبيتن •
 ةواالقتصادي ةاالجتماعي المبادرات تنفيذ •
 رص عملف •
  بلدية متعلقة بالترابط خدمات •

 

 

 برامج بناء القدراتتقديم  بناء القدرات

 االتصال والتواصل

 االتصال وخطط العمللخطط ساس بناء األ •
 اإللكتروني ومنصة التفاعلتفعيل الموقع  •
 إنشاء المحتوى وتنظيمه ومشاركته •
 مشاركة أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة عبر اإلنترنت ومن خالل الزيارات المتبادلة •

   

 قابلية النموذج للتطوير

خطة العمل المستدامة للطاقة 

 والمناخ

  العمل المستدامة للطاقة والمناخ للبلديات الثالثةإعداد أو تحديث خطة 

`  

 
 قابلية النموذج للتطوير

 التمويل

 تمويلي إنشاء صندوق •
 الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع إنشاء  •
مشاريع االستثمار والخدمات التي تقودها البلدية مع القطاعين العام والخاص  •

 والمجتمع

 قابلية النموذج للتطوير

 الدفاع

 أوراق بيضاء •
 الرأيأوراق  •
 الشراكات للمشاريع •

 قابلية النموذج للتطوير

 نشر المعرفة

 ورش عمل تعليمية سنوية •
 المؤتمر اإلقليمي والحدث النهائي •
 في المنتديات والفعاليات اإلقليمية والدولية ميناريت عروض عن •

 قابلية النموذج للتطوير

 الترابط اإلقليميدليل 

)الدروس المستفادة، والخطوات،  والمعلومات المعرفة ي لتوثيقتوثيقدليل 

 لمنجية الترابطوالكيفية( 

 ت الثالثةبلدياالفي  النوع االجتماعيتطوير وتنفيذ خطة العمل االستراتيجية لتعميم  تعميم النوع االجتماعي
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 حقوق  اإلنسان

 نهج قائم على الحقوق

 مسؤولية البلدية مسؤولية ضابط االرتباط مسؤوليات فريق ميناريت 

ميثاق المشروع / 
 موجز النشاط

 عن كل نشيياط من موجزهناك سيييكون 
 المشروع. أنشطة

 ضييييييباطسييييييتتم مشيييييياركة الموجز مع 
 .االتصال والبلديات للتعليق عليه

اسيييتناداً إلى سيييياق  الرأيتقديم ولتنقيح 
 .المناسببلدية في الوقت /  كل دولة

اسيييتناداً إلى سيييياق  الرأيتقديم ولتنقيح 
 .بلدية في الوقت المناسب/  كل دولة

 المشتريات

النشييييياط الذي سييييييتم التعاقد  تقديم .1
 المقاولة الفرعية طريق نععليه 

إعداد مستند المناقصة والمشاركة  .2
مع البلييييدييييية ومراكز التنسييييييييق 

 للتعليق
االتصييييال / البلدية  ضييييابطتمثيل  .3

بشأن عمليات الشراء ذات الصلة 
 في لجنة االختيار

األولوييية الممنوحيية للمتعيياقييد من  .4
قاول الفرعي يذ  الم لد التنف خل ب دا
٪ من فرق 15إلى بنسييييبة تصييييل 

 التكلفة

 تقديم تعليقات على المناقصة .1
 تعميم المناقصة .2
تعيين  /إعالن تضيييارب المصيييالح عند االقتضييياء واالمتناع عن التصيييويت  .3

 شخص آخر
 حضور اجتماع لجنة االختيار .4
 مناقشة مع أعضاء اللجنةالو العرض الفني وتقييممراجعة  .5
 .مناقشة مع أعضاء اللجنةالالمالي و تقييم العرضمراجعة و .6

التعاقد والتسليم 
 والتحقق

طلب الدعم / تخصييييييص مسيييييؤوليات 
االتصييييال والبلديات في موجز  ضييييباط

 .مناسب خالل وقتالنشاط والتواصل 

ساس توزيع عندفي الوقت المناسب المطلوب توفير الدعم  شاط على أ  تنفيذ كل ن
 .المتفق عليه نشاطموجز ال المهام حسب

 سيييتم توقيع العقد من خالل فريق 
ناريت ) الشيييييييريك الرئيسيييييييي مي

 (المسؤول عن النشاط

  سييييييييكون هنيياك خطيية للمتييابعيية
 والتقييم لكل نشاط

  ضييباطسييتتم مشيياركة الخطة مع 
  هااالتصال والبلديات للتعليق علي

 لضيييييباطتتمثل المسيييييؤولية الرئيسيييييية 
االتصييييال في التحقق واإلشييييراف على 

 ضباطأنشطة المشروع المنفذة في بلد 
 :االتصال من أجل

 تحقق من النتائجال .1
 التحديات تلخيص  .2
 المخاطر واإلخبار عنتوقع  .3
 اقتراح تعديالت .4
 تأكيد / رفض المدفوعات .5

المسييييؤولية الرئيسييييية للبلدية في تتمثل 
إجراء التحقق واإلشييراف على أنشييطة 
 :المشروع المنفذة داخل البلدية من أجل

 تحقق من النتائجال .1
 التحديات تلخيص  .2
 رالمخاط واإلخبار عنتوقع  .3
 اقتراح تعديالت .4
 تأكيد / رفض المدفوعات .5

والتقييم  للمتابعةإعداد تقرير قصيييييييير 
عام للمشييروع ومشيياركته الالتقدم  حول
 االتصال والبلديات ضباطمع 

 مراجعة وتقديم المدخالتلل

التواصل وتقديم 
 التقرير

االتصال والتواصل وتقديم التقارير 
 حول المشروع ككل

 االتصال والتواصل وتقديم التقارير حول األنشطة المتخصصة
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 الدور القيادي

تمثيل مشروع 
ميناريت بشكل 

 رسمي

ضيييييييباط االتصيييييييال وممثلي البلدية هم المتحدثون 
 :الرسميون باسم المشروع. وبناًء عليه، يمكنهم

 تمثيل المشروع في منصات وسائل اإلعالم

 :وللقيام بذلك، يجب أن يتم تنظيمها وإدارتها بكفاءة ونزاهة

البلديات إيجاد وسيييييييائل اإلعالم المحلية من مسيييييييؤولية ضيييييييباط االرتباط /  .1
 والتواصل معها لتمثيل مشروع ميناريت

 إعداد وتطوير الرسائل الرئيسية للمشروع مع مسؤول االتصال .2

ضيييييييباط االتصيييييييال وممثلي البلدية هم المتحدثون 
 :الرسميون باسم المشروع. وبناًء عليه، يمكنهم

والمحافل تمثيل المشروع في الفعاليات والمؤتمرات 
 .المحلية واإلقليمية والدولية ... إلخ

 :وللقيام بذلك، يجب أن يتم تنظيمها وإدارتها بكفاءة ونزاهة

من مسيييييييؤولية ضيييييييباط االرتباط / البلديات إيجاد الفعاليات التي يمكن تمثيل  .1
 المشروع من خاللها

موضييييح فيه  يقوم ضييييباط االرتباط / البلدية بتقديم طلب إلى فريق المشييييروع .2
 لغرض والمنفعة والتكلفةا

  الرسائل الرئيسية للمشروع يتم إعدادها وتطويرها مع مسؤول االتصال .3
 يتم تحديد نتائج الرحلة / الزيارة .4
سداد قيمة الرحلة بالكامل بمجرد االنتهاء من نتائج الرحلة المتوقعة وتقديم  .5 يتم 

 التقرير عنها

االستفادة من فرص 
التواصل وتبادل 

 الخبرة

االتصيييييييال وممثلي البلدية هم أصيييييييحاب ضيييييييباط 
المشيروع. لذلك، يمكنهم حضيور فعاليات للتواصل 

 وتبادل الزيارات

 :وللقيام بذلك، يجب أن يتم تنظيمها وإدارتها بكفاءة ونزاهة

إيجاد فرص محتملة للتعلم / التواصل من مسؤولية ضباط االرتباط / البلديات  .1
 أثناء المشروع أو بعده NEXUS ق بـتكون مفيدة للمشروع / البلدية فيما يتعل

موضييييح فيه  يقوم ضييييباط االرتباط / البلدية بتقديم طلب إلى فريق المشييييروع .2
 الغرض والمنفعة والتكلفة

 يتم تحديد نتائج الرحلة / الزيارة .3
سداد قيمة الرحلة بالكامل بمجرد االنتهاء من نتائج الرحلة المتوقعة وتقديم  .4 يتم 

 التقرير عنها

 

 


