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 امللدمت

 

س  وإكساض البلدًاث مشسوع " جىمُت كدزاث البلدًاث واملجخمعاث املدلُت في املظاءلت املجخمعُت"، طمً ًىفر صىدوق جؼٍى

س واكساض  ادي لإلصالح والخىمُت جم جصمُمه مً كبل صىدوق جؼٍى س البلدًاث، وهى بسهامج ٍز إػاز امليىن الثالث لبرهامج جؼٍى

س خدماث البلدًاث بالىُابت عً الحيىمت الفلظؼُيُت وبخىحُه مجه ا. ٌظدىد البرهامج على كاعدة أن حجس ألاطاض في جؼٍى

 البلدًاث هى هُئاث خىم مدلي جخمخع بئدازة حُدة ومظاءلت أفظل.

ص بِئت املظاءلت  1( بلدًاث8ٌظتهدف املشسوع ) في حىىب الظفت الغسبُت، ويهدف إلى مأطظت مشازهت املىاػىحن، وحعٍص

ت الخغرًت الساحعت مً املجخمعُت في العمل البلدي مً خالٌ أ دلت وإحساءاث زطمُت، وجبني املمازطاث الفظلى مً أحل جلٍى

 املىاػىحن واملظخفُدًً خٌى جلدًم خدماث البلدًت وإدازة العمل البلدي وجدظحن فاعلُت آلُاث الشياوي.

مع املىاػىحن الرًً  الهُئاثره ه إدازاثعمل هُئاث الحىم املدلي حصءا ال ًخجصأ مً التزاماث  إػاز في  2العام إلافصاحٌعخبر 

 اكامىا باهخخابه
 
اث املشازهت املجخمعُت هما خددتها وشازة الحىم املدلي الفلظؼُيُت في  أدوىل ، بل اهه ًمث مظخىي مً مظخٍى

ص ومأطظت املشازهت املجخمعُت في أعماٌ الهُئاث املدلُت" الصادزة في "ول مً   ، وهرلً الدلُل2011 آذازوزكت طُاطاث حعٍص

ولىً  إلافصاح. واهؼالكا مً هرا الالتزام جمازض هُئاث الحىم املدلي 2013املسحعي للمشازهت املجخمعُت الصادز بالعام 

 ألخسي. هُئت مدلُتوالاهخـام في حداٌو شمىُت جخخلف مً  وألادواثواملجاالث  / املعلىماثبخفاوث مً خُث هىع البُاهاث

 

في عملُت مأطظت التزاماتها مع املجخمع املدلي  وألاطاطُتجخؼى الخؼىة ألاولى  أنفي  لت الخلُعً زغبت بلدً الخؼتر هره حعب  

العمُم بدم املىاػىحن واملؤطظاث املدلُت في الىصٌى  إًمانهافي هره الخؼىة مً    الخلُل . وجىؼلم بلدًتإلافصاحفي مجاٌ 

 أو خدماحي. إدازي أو ماليظمىن املخعللت بالبلدًت طىاء واهذ ذاث م / املعلىماثوافت البُاهاث إلى

 أهداف خؼت إلافصاح

 

س خؼتت الخلُل جسي بلدً  العام ٌظاعدها على جدلُم ألاهداف الخالُت: إلافصاحخاصت بها في مجاٌ  أن جؼٍى

ص زلت املجخمع املدلي )مىاػىحن ومؤطظاث( في البلدًت وجللُص فجىة الخىكعاث وجدظحرهم ملظخىي أعلى مً  - حعٍص

 .وجدملهم ملظؤولُاتهم ججاه هره املؤطظت الىػىُت شازهت في إدازة ؤؤون البلدًت وبسامجهاالاهخساغ وامل

و مؤطظت أو أي ػسف ذو مصلحت والتي ًمىً له مً خاللها جسهحز حهىده ومىازده أجىفحر املعلىماث الالشمت ليل مىاػً  -

اث خاصت أو عامت حظاعده على جدلُم مظخىي معِش ي أفظل   الخىمُت املدلُت. أهدافاهمت في جدلُم املظ أو هدى أولٍى

ص  - الىصٌى والحصٌى على املعلىماث الالشمت للمىػىحن واملؤطظاث وأي ػسف ذو مصلحت على هدى مدظاوي  إمياهُاثحعٍص

 لت.واملظاءالجزاهت والشفافُت  مبادامىخدة جدلم  آلُاثووفم 

 إلافصاح مجاالث

                                                           
1
 .، شعترةتىاجحبِذ طاخىز، بخحر، بِذ فجاز، . مدافـت بِذ لحم: الىسمل، الخلُل، بِذ عىامدافـت الخلُل: . البلدًاث هي:   

2
ص املشازهت ا  ملجخمعُت في أعماٌ الهُئاث املدلُت حاء في املظخىي ألاٌو للمشازهت املجخمعُت وكد عسفخه وزكت إلافصاح بدظب وزكت طُاطاث حعٍص

الحصٌى على الظُاطاث بأهه عملُت "إصداز وشساث جىفس البُاهاث/املعلىماث التي تهم املىاػىحن، هرلً الاػالع على املخؼؼاث الهُيلُت، وشس إحساءاث 

 املخعللت بالىطع املالي للهُئت املدلُت"بعع الخدماث، وشس بعع املعلىماث 
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عها واهجاشاتها لخيىن مخىفسة ليل باإلفصاح عً وافت املعلىما ت الخلُلجلتزم بلدً ث املخعللت ببُاهاتها وأوشؼتها وبسامجها ومشاَز

املىخـم والدوزي عً املعلىماث في وافت املجاالث  إلافصاحوهرا ٌشمل  .طظاث ذاث العالكت وعلى هدى مىخـماملىاػىحن واملؤ 

في أي وكذ ؤسغ أن جىؼبم علحها صفت  مصلحتأي ػسف ذو املدددة واملعلىماث التي ًدخاحها املىاػً، املؤطظت أو 

 ."املعلىماث العامت"

 

تاملخخلفت ) باملجاالثاملخعللت  /املعلىماثباإلفصاح عً وافت البُاهاثالخلُل  جلتزم بلدًت ي حشمل والخدماجُت( والت إلاداٍز

 بِىت في خؼت إلافصاح امللحلت.وفلا للجداٌو الصمىُت امل، صحت البِئت والحسف، والعالكاث العامت املالُت، الهىدطت، املُاه

 

 الخىفُر

 

بلدًت بما ًخدم الالعامت في املجاالث التي خددتها  / املعلىماثر عملُت إلافصاح العام ليشس وافت املعلىماث/البُاهاثجىف  

 خخُاحاث ومصالح ول املهخمحن باال ا
 
ن طاهىا أو أي ػسف آخس طىاء وا أو الع/الحصٌى علحها بما في ذلً املىاػىحن/املؤطظاث/ػ

 زج الىؼاق الجغسافي للبلدًت.اعامال داخل او خ

 

ًجب على ول عظى مً أعظاء املجلع البلدي وول مىؿف مً مىؿفحها )بغع الىـس عً هىع علد العمل الري ٌعمل مع 

 والا  وفلا له( كساءة هره الخؼتالبلدًت 
 
 فت بشسخهاالع علحها وفهم ول بىىدها والاطخفظاز عً أي مجها مً الجهاث امليلػ

عملُت إلافصاح ووفلا ومهام  أوشؼتجىفُر على ول عظى مجلع بلدي ومىؿف الالتزام باملهام املىولت له/ا في  ووشسها.

 .(1زكم ) لحماملفي لتي جخص مجاٌ عمله/ا وصالخُاجه/ا هما هى مددد للحدود ا

 ومخابعت الخىفُر اليشس 

إلافصاح ومخابعتها  مظؤولُت وشس خؼتلعالكاث العامت وإلاعالم وخدة ا إلى ًت الخلُلمجلع بلد عهدٌ الخؼتوفم هره  -

 أو ػلباث الاطخئىافوالخعامل مع ول الاعتراطاث  وجددًثها وؤسخها وجلدًم السدود على الاطخفظازاث امللدمت خىلها

 .الخاصت بها

ث وإلافساد زام وافت الىخدامدي الت مخابعتأًظا مهمت وخدة العالكاث العامت وإلاعالم الى  ي الخلُل بلدٌعهد مجلع  -

س وجؼبُم إلاحساءاث وألادواث السكابُت الالشمتملدددةوفم إلاحساءاث اإلافصاح،  املىؿفحن بدىفُر خؼت ، ، بما في ذلً جؼٍى

س الى مجلع البلدي س والدزوض املظخفادة والخىصُاث الالشمت للخؼٍى  .وجلدًم الخلاٍز
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 : خؼت إلافصاح (1ملحم زكم )

 

ة الخليللإلفصاح العام في بلدً خطة الاثصال  

 1 الجسء ألاول: إلاطار العام

الخليلبلدًة    1.1 البلدًة:    

009702228121هاجف:   1.2 بياهات الاثصال 

009702228293فاهع:   

د الىترووي:    city.ps-pr@hebronبٍس

 city.ps-http://www.hebronتروهُت: الصفدت الالى

             كظم إلاعالملىؿُفي : املظمى ا ( أ

 2228121حىاٌ:   أ(     

د الىترووي:    city.ps-pr@hebronبٍس

  

 1.3 املكلفىن بمحابعة الخطة

ادة مظخىي جفاعل املىاػىحن مع أوشؼت وكظاًا البلدًت. .1  ٍش

 املظاهمت بخدلُم مبدأ جيافؤ الفسص. .2

ص مظخىي الشفافُت مع املجخمع املدلي. .3  املظاهمت بخعٍص

س مظخىي الخدماث امللدمت للمىاػىحن. .4  جؼٍى

   1.4 أهداف الخطة

 1.5 إلاطار السمني  خالل العام

 

 

 

http://www.hebron-city.ps/contactus.php
http://www.hebron-city.ps/
http://www.hebron-city.ps/contactus.php
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 الفئات املستهدفة، ألادوات، ألادوار واملسؤوليات، إلاطار السمني: الجسء الثاوي: البياهات،

الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

 2.1  املجال: املجلس البلدي

 2.1.1 الجلسات العادًة والطارئةكرارات املجلس في  البياهات:

مساحعت سجل كسازاث املجلع 

 البلدي
ا  ؤهٍس

إدازة  زبِع البلدًت، مدًس 

ت   الشؤون إلاداٍز

 كظم إلاعالم، توالخدماجُ

 املىكع الالىترووي

ومىكع الخىاصل الاحخماعي 

 للبلدًت

جدلُم مبدأ الشفافُت 

 والعدالت

جدلُم مصالح وخدماث 

 املىاػىحن

 ث املىؿفحنخلىق وواحبا

 املجخمع املدلي

 مىؿفى البلدًت
 

 2.1.2 كرارات لجان املجلس )لجىة البىاء والحىظيم املدلية(.

سجل حلظاث لجىت الخىـُم 

 والبىاء، 

 سجل زخص ألابيُت،

سجل مخالفاث ألابيُت  

 واملداهم، 

أزؤُف مسهص خدماث  

 الجمهىز 

حلظت أبيُت )حلظت  علب ول

 ًاا/ؤهس 

ؤون إدازة الش مدًس 

ت  والخدماجُ ،  تإلاداٍز

مدًس دابسة الهىدطت، مسهص 

خدماث الجمهىز، مىؿف 

 ألابيُت

مً خالٌ مسهص خدماث 

الجمهىز: الاجصاٌ بالهاجف، 

د البلدًت، بالُد عىد  بٍس

 املساحعت

 إصداز زخص البىاء

 إخؼاز مخالفي البيُت

أصحاب ملفاث البىاء 

 امللدمت لدابسة الهىدطت
 

 2.1.3 ًةالللاءات الجماهير 

سجل الصادز لدي طىسجحرة 

 البلدًت

 سجالث العالكاث العامت

 أزؤُف املىاكع الالىتروهُت

ولما اكخظذ الظسوزة )هصف 

ت(  طىٍى

إدازة  مدًس زبِع البلدًت، 

ت   الشؤون إلاداٍز

، مدًس  توالخدماجُ

ي العالكاث العامت، مىؿف

 كظم الاعالم

 دعىاث خؼُت

 اجصاٌ هاجفي

 إعالن على املىاكع

 الالىتروهُت

 إعالن على اللىخت الداخلُت

اػالع املجخمع املدلي على 

 املظخجداث

مشازهت املجخمع املدلي في 

 صىع اللساز

  املجخمع املدلي

 2.2 الشؤون إلادارية
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الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

 2.2.1 الهيكلية إلادارية وبراءة الخشكيالت

سجل الصادز لدي الشؤون 

ت  إلاداٍز
ا  طىٍى

زبِع البلدًت، مدًس 

 دزاء الدوابسالبلدًت، م

 بالُد

 الصفدت الالىتروهُت

جددًد الدظلظل إلادازي 

 والىؿُفي ملىؿفي البلدًت

 مدزاء الدوابس

 مىؿفي البلدًت
 

 2.2.2 الىصف الىظيفي

ملف املىؿف، ملف الصادز 

ت  للشؤون إلاداٍز
 خُثما ًخؼلب ألامس

مدًس  إدازة زبِع البلدًت 

ت   الشؤون إلاداٍز

ؤؤون ،  والخدماجُت

 ؿفحناملى 

زطابل الىتروهُت، وسخت 

 وزكُه ،املىكع الالىترووي

جدُد املهام واملظؤولُاث 

 للمىؿفحن

 مدزاء الدوابس

 مىؿفي البلدًت
 

 2.2.3 الحعميمات إلادارية

 عىد صدوز الخعمُم  سجل الصادز 

مدًس  إدازة زبِع البلدًت، 

ت   الشؤون إلاداٍز

  والخدماجُت

 وسخت وزكُه

 داخلُتإعالن على اللىخت ال
ت  الالتزام بالخعمُماث إلاداٍز

 مدزاء الدوابس

 مىؿفي البلدًت
 

 2.2.4 الشىاغر الىظيفية في البلدًة

ت  عىد إلاعالن عً أي ؤاغس مساحعت ملف املىازد البشٍس

مدًس  ، ؤؤون املىؿفحن

ت   إدازة الشؤون إلاداٍز

 والخدماجُت

إلاعالن بالصحف املدلُت  -

 )صحُفت اللدض،...الخ(

 ىكع الالىترووي للبلدًتامل -

 صفدت الخىاصل الاحخماعي -

 

جدلُم مبدأ الشفافُت وجيافؤ 

 الفسص

املىاػىىن الساغبىن 

 بالحصٌى على وؿُفت
 

 2.3 الهىدسة

 2.3.1 كاهىن البىاء والحىظيم

 سجل الصادز

)بعد بدء  الالىتروويعلى املىكع 

للعام  5زكم  جىفُر الىـام

2011 ) 

 

 تمدًس دابسة الهىدط

 خدماث الجمهىز 

 املىكع الالىترووي للبلدًت

 هخِب 

فهم الىـام مً احل حظهُل 

 جؼبُله والالتزام به

 املىاػىحن

 املىؿفحن
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الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

 2.3.2 املخطط الهيكلي وأخكامه

 مساحعت اللىخت باطخمساز
)بعد الاعخماد  ٌعلم باطخمساز 

ت(  والاهتهاء مً مشسوع الدظٍى

 مدًس دابسة الهىدطت

 خدماث الجمهىز 
 للىخت الداخلُت ا

فهم املخؼؽ الهُىلي والاػالع 

 علُت

 املىاػىحن

 املىؿفحن ذوي العالكت
 

 2.3.3 مشروع املخطط الهيكلي الجدًد

 ٌعلم باطخمساز مساحعت اللىخت باطخمساز
 مدًس دابسة الهىدطت

 خدماث الجمهىز 
 اللىخت الداخلُت

فهم املخؼؽ الهُىلي والاػالع 

 علُت

 املىاػىحن

 وي العالكتاملىؿفحن ذ
 

 2.3.4 مشروع ثرميم البلدة اللدًمةوشاطات وأخبار 

ا، وعلى املىكع باطخمساز مساحعت املىكع  لجىت الاعماز طىٍى
بسوؤىزاث، املىكع 

 الالىترووي

خ ي الحفاؾ على إلازر الخاٍز

 والحظازي 

 املىاػىحن

ً  الصابٍس
 

 2.3.5 باملشاريعوشاطات وجعليمات خاصة 

عسجالث    املشاَز

 احعت اللىخت الداخلُتمس 

 مساحعت املىكع الالىترووي

 
 
ا  ؤهٍس

مدًس دابسة الهىدطت، 

 مدزاء الدوابس

 املىكع الالىترووي

 وشساث خاصت
  املىاػىحن إعالم املىاػىحن 

 2.4 الحخطيط واملشاريع

 2.4.1 )إلاطار الحىمىي الاستراثيجي( املدلية الخطة الحىمىية

 هخِباث )مؼبىعاث(

 تروهُت.الصفدت الالى

 واخدة للخؼت املجهُت

 وولما جم جددًثها

زبِع   ، زبِع البلدًت

وخدة الخخؼُؽ 

العالكاث  الاطتراجُجي ،

 العامت.

 املىكع الالىترووي

 هخِب الخؼت إلاطتراجُجُت

د،  املساطالث السطمُت )بٍس

 زطابل الىتروهُت(

املشازهت في مخابعت ومساكبت 

 جىفُر الخؼؽ

 ججىُد ألامىاٌ

 املىاػً

 ؤطظاث املجخمع املدويم

 الجهاث املاهدت

 

 2.4.2 خطة البلدًة الحىمىية السىىية

 
 
ا  الصفدت الالىتروهُت طىٍى

،مدًس إدازة زبِع البلدًت، 

ت  الشؤون إلاداٍز

، العالكاث والخدماجُت 

 العامت.

 املىكع الالىترووي

 هخِب الخؼت إلاطتراجُجُت

د،  املساطالث السطمُت )بٍس

 زطابل الىتروهُت(

املشازهت في مخابعت ومساكبت 

 جىفُر الخؼت

 ججىُد ألامىاٌ

 املىاػىحن

 مؤطظاث املجخمع املدوي

 الجهاث املاهدت
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الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

 2.4.3 بياهات املساخات وألاراض ي

 الصحف الُىمُت،

 لىخت إلاعالهاث الداخلُت،

 الصفدت الالىتروهُت.

 علب جددًث السجالث

، مسهص كظم املظاخت

خدماث الجمهىز، 

 عامتالعالكاث ال

 املىكع الالىترووي

مساحعت خدماث الجمهىز 

والاػالع على سجالث كظم 

 ألازاض ي وألامالن.

سجالث دابسة ألامالن )وشازة 

 املالُت(.

معسفت كُىد ألازاض ي وامللىُاث 

 الخاصت بهم

 حسجُل العلازاث

املىاػىحن داخل خدود 

 البلدًت
 

 2.4.4 املشاريع املىجسة

ع في دابسة  ملفاث املشاَز

 لخخؼُؽ ا

 الصفدت الالىتروهُت

 أؤهس 6ول 
ع،  مدًس الخخؼُؽ واملشاَز

 العالكاث العامت

 املىاكع الالىتروهُت

وشساث ومجالث )دوزٍت وغحر 

 دوزٍت(

ت  احخماعاث حماهحًر

 )حلظاث اطخماع(

 وطابل إلاعالم املدلُت 

 الجزاهت والشفافُت

 الاػالع على اهجاشاث البلدًت
  املىاػىحن 

 2.4.5 اريةاملشاريع الج

 واملىكع 
 
وطابل إلاعالم أخُاها

 
 
 الالىترووي دابما

 
 
ا  ؤهٍس

ع،  مدًس الخخؼُؽ واملشاَز

 العالكاث العامت

 املىاكع الالىتروهُت

ت  احخماعاث حماهحًر

 )حلظاث اطخماع(

 وطابل إلاعالم املدلُت 

 الجزاهت والشفافُت

 الاػالع على اهجاشاث البلدًت

مشازهت املجخمع في جرلُل 

 لباثالع

 املىاػىحن 

 طيان ألاخُاء املظتهدفت
 

 2.5 الشؤون املالية

 2.5.1 املىازهة الحلدًرية وامليزاهية الفعلية

مساحعت ملف املساطالث مع 

 وشازة الحىم املدلي في البلدًت
 مً ول عام 11ؤهس 

زبِع البلدًت، املدًس 

 املالي، العالكاث العامت

 

 زطابل زطمُت
ى الاعخماد واملصادكت عل

 املىاشهت اوسجاما مع اللاهىن 
  وشازة الحىم املدلي



10 

 

الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

 2.5.2 الحلارير املالية الشهرية

  سجالث الدابسة املالُت
 
ا  ؤهٍس

زبِع البلدًت، املدًس 

 املالي، العالكاث العامت
 املىكع الالىترووي للبلدًت

س  الخدلم مً دكت الخلاٍز

 مصادكت املىاشهاث واعخمادها

 الجزاهت والشفافُت

 ع البلدياملجل

 وشازة الحىم املدلي

 املجخمع املدلي

 

 2.5.3 الدًىن 

 سجالث الدابسة املالُت

 أزؤُف املىاكع الالىتروهُت
ا  طىٍى

زبِع البلدًت، املدًس 

 املالي، العالكاث العامت

 زطابل خؼُت

 املىاكع الالىتروهُت للبلدًت

مً وشازة  جدصُل املظخدلاث

 املالُت ومً امليلفحن 

 املدلي وشازة الحىم

 وشازة املالُت

 امليلفحن مً املىاػىحن

 

 2.5.4 ثلرير املدكم الخارجي

  سجالث الدابسة املالُت
 
ا  طىٍى

زبِع البلدًت، املدًس 

 املالي، العالكاث العامت.
 املىكع الالىترووي للبلدًت

الخدلم مً دكت البُاهاث 

 املالُت

 مصادكت املىاشهاث واعخمادها

 الجزاهت والشفافُت

 ع البلدياملجل

 وشازة الحىم املدلي

 املجخمع املدلي

 

 2.5.5 حدكيمثلرير دائرة الركابة وال

  سجالث الدابسة املالُت
 
ا  طىٍى

زبِع البلدًت، املدًس املالي 

مدًس وخدة السكابت ، 

 .والخدكُم الداخلي

 املىكع الالىترووي للبلدًت

الخدلم مً دكت البُاهاث 

 املالُت

 دهامصادكت املىاشهاث واعخما

 الجزاهت والشفافُت

 وشازة الحىم املدلي

دًىان السكابت املالُت 

ت  وإلاداٍز

 

ات  2.6 العطاءات واملشتًر

 2.6.1 عطاءات املشاريع

 سجل اللسازاث

ؤسوغ العؼاء لدي وخدة 

 العؼاءاث،

املساطالث الداخلُت بحن 

خاٌ اكساز العؼاء مً املجلع 

 البلدي

 ةدابس  مدًسزبِع البلدًت، 

، والخىزٍداثالعؼاءاث 

مدًس العالكاث العامت / 

  ظم إلاعالمك

 الصحف الُىمُت،

 املىاكع الالىتروهُت للبلدًت

 وطابل إلاعالم املخاخت

 

 الجزاهت والشفافُت

ع،  جىفُر املشاَز

 اطخلؼاب الجهاث املاهدت،

 املخابعت مً الجهاث املعىُت،

 املجخمع املدلي

 اللؼاع الخاص

 املؤطظاث العامت

 الجهاث املاهدت
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الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

اطخؼالع زأي املىاػىحن  الدوابس.

رلُل ومشازهتهم في السكابت وج

 العلباث.

 2.6.2 اسحدراجات العروض

 سجل اللسازاث

 وزابم الاطخدزاج،

املساطالث الداخلُت بحن 

 الدوابس.

خاٌ إكساز الاطخدزاج مً 

 املجلع البلدي

 مدًس دابسةزبِع البلدًت، 

، والخىزٍداثالعؼاءاث 

ث العامت / مدًس العالكا

 كظم الاعالم

 املىاكع الالىتروهُت للبلدًت

 وطابل إلاعالم املخاخت

 

 الجزاهت والشفافُت

ع،  جىفُر املشاَز

اطخؼالع زأي املىاػىحن 

ومشازهتهم في السكابت وجرلُل 

 العلباث.

 املجخمع املدلي

 اللؼاع الخاص

 املؤطظاث العامت

 الجهاث املاهدت

 

 2.7 خدمات الجمهىر 

 2.7.1 الدًىن 

  ؤعبت الفىجسة، الفىاجحر. 
 
ا  ؤهٍس

خدماث  مدًس دابسة

، ،املدًس املاليالجمهىز، 

مىؿفي جىشَع الفىاجحر 

 والخدصُالث.

إصداز فىاجحر الخدماث 

وجىشَعها على املشترهحن 

 وامليلفحن

حظدًد الدًىن والاطخفادة مً 

 الدظهُالث

امليلفىن مً املجخمع 

 املدلي
 

 2.7.2 أدلة إلاجراءات

ىدها في مسهص خدماث وح

 الجمهىز 

جصفذ هىافر املىكع الالىترووي 

 للبلدًت.

جدظس مسة واخدة وجددر ولما 

ػسأ أي حغحر في ألاهـمت أو 

علً عجها  جدظً للخدماث، َو

 مسة واخدة 

 
 
جىشَع املؼبىعاث مجاها

في خدماث الجمهىز 

 بعسطها على الياوهتر،

جسطل مادة ألادلت مً كبل 

زبِع كظم خدماث 

مهىز بعد مصادكتها الج

مً املجلع البلدي إلى 

مدًس العالكاث العامت زم 

وشساث مؼبىعت جىشع في 

 خدماث الجمهىز،

 املىاكع الالىتروهُت للبلدًت

 

الخعسف على هىع وػبُعت 

الخدماث امللدمت وآلُت 

الحصٌى علحها والاطخفادة 

 مجها.

 ع املدلياملجخم

 املؤطظاث املدلُت

 اللؼاع الخاص
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الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

ًلىم مىؿف إلافصاح 

بيشسها على املىكع 

 الالىترووي.

 2.7.3 رسىم الخدمات والخصىمات الخشجيعية

 سجل كسازاث املجلع البلدي

 الدابسة املالُت

 لىخت إلاعالهاث

 املىكع الالىترووي

زطىم الخدماث: مؼلع ول عام 

 ملسة واخدة.

الخصم والدظهُالث: ولما صدز 

أًام مً  3كساز برلً وخالٌ 

 صدوزه. 

مدًس  جلع البلدي، امل

ت   إدازة الشؤون إلاداٍز

، مدًس والخدماجُت

كظم العالكاث العامت، 

الري ًلىم بيشسها إلاعالم 

على لىخت إلاعالهاث 

 واملىكع الالىترووي.

إعالهاث على لىخت إلاعالهاث 

الداخلُت وأزوكت البلدًت، 

 .املىاكع الالىتروهُت للبلدًت

 

الخعسف على زطىم الخدماث 

ت والدظهُالث امللدم

والخصىماث املخعللت بها وآلُت 

 والاطخفادة مجها.

 املجخمع املدلي

 املؤطظاث املدلُت

 اللؼاع الخاص

 

 2.7.4 برهامج ثىزيع مياه الشرب على ألاخياء

 سجالث كظم املُاه

 لىخت إلاعالهاث

 املىكع الالىترووي

ًىمُا / خاصت خالٌ ؤهس  

 الصُف

كظم املُاه ًظع البرهامج 

دد يشسهٍو ، كظم زه ٍو

 إلاعالم ًلىم باليشس على

 املىكع الالىترووي.

، عبر إلاذاعاث إلاعالمُت

 .املىاكع الالىتروهُت للبلدًت

 

معسفت مىاعُد وصٌى املُاه 

 لألخُاء

مشتروي املُاه بالدزحت 

 ألاولى زم

 املىاػىىن 

 

 2.8 صىدوق الشكاوي 

ت بعىىان ألا  دراسة والرد على الشكاوي :  وإحابتها بشيل عامخالصت ؤهٍس
 
  .طئلت ألاهثر جىسازا

 سجل الشياوي والاكتراخاث

السدود العامت على املىكع 

 الالىترووي والفِع بىن.

 
 
ا  لجىت صىدوق الشياوي،  ؤهٍس

الهاجف، الفاهع، املىكع 

د  الالىترووي )هُفما ًٍس

صاخب الشيىي وخظب 

)ً  جىفس العىاٍو

 

 

جللي زدود وخلٌى 

اخاث لالطخفظازاث والاكتر 

 امللدمت للبلدًت

 املىاػىىن،

 أصحاب الشياوي 
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الحىكيد الدكيم لالثصال /  وسائل / مصادر الحدلم 

 دورية 

ألادوات والىسائل التي  املسؤوليات 

 سخسحخدم في الاثصال 

الفئات املستهدفة   الغاًة  # 

 2.9 العالكات العامة

ة والفعاليات املشتركة مع املؤسسات ألا    خري.وشاطات البلدًة وأخبار الىفىد والسيارات الخارجية والاثفاكيات والحىأمة والللاءات الجماهيًر

 سجالث وملفاث إلادازة

 ملفاث وخدة العالكاث العامت

 وميشىزاث مؼبىعاث

 املىكع الالىترووي

 الفِع بىن

 ولما اكخظذ الظسوزة

املجلع البلدي، زبِع 

،مدًس إدازة البلدًت، 

ت  الشؤون إلاداٍز

، مدًس والخدماجُت 

العالكاث العامت، مىؿف 

 إلاعالم

 هاجف 

 فلىع

 اهترهذ

 مؼبىعاث

 لىخت إلاعالهاث الداخلُت

 املىكع الالىترووي

 الفِع بىن

عً أداء  كُاض زطا الجمهىز 

واهجاشاث ووشاػاث البلدًت 

ص الثلت مع املجخمع  وحعٍص

عها  املدلي، والتروٍج ملشاَز

ت، والدشبًُ مع  الخىمٍى

املدُؽ الخازجي بما ًخدم 

 املصلحت العلُا.

 املىاػىىن 

 املؤطظاث املدلُت

 الجهاث املاهدت

 

 2.10 كسم الصحة 

 2.10.3 وشاطات اللسم وثىعية عامة

 سجالث كظم الصحت

 املىاكع الالىتروهُت
 
 
 شهريا

مدًس زبِع كظم الصحت، 

العالكاث العامت، مىؿف 

 إلاعالم

إعالهاث على اللىخت 

 الداخلُت

 بىطتراث

 املىاكع الالىتروهُت للبلدًت

ف بمهام اللظم وػبُعت  الخعٍس

الدعىة الخدماث امللدمت، و 

ت  للمشازهت في الىدواث الخىعٍى

في مجاٌ حمع الىفع الصلبت 

ألاغرًت وألاطىاق  ومساكبت

وإحساءاث الظالمت العامت في 

مصاولت الحسف والصىاعاث 

 الخفُفت.

  املجحمع املدلي
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