
 أمثلة عن الممارسات الجيدة في البلديات األعضاء في شبكة المدن الرابطة

البلديات األعضاء في 
 اللجنة التوجيهية

 اسم البلدية معلومات عن أنشطة البلدية والممارسات الفضلى

 مجموعة عمل التنمية االقتصادية المحلية

 -الحازمية  - صفاقس

الخليل  -مادبا  -أغادير 

 الضليل -جرش  -
 

 الشفافية والتشاركية في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية
http://www.dannieh.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=BKEPVVf1iXg 

اتحاد بلديات الضنية 
 لبنان -

Developing Gaza waterfront فلسطين -بلدية غزة 

 -بلدية السموع خطة التنمية االقتصادية المحلية
 فلسطين

National information system for monitoring and evaluation 
of public programs and projects “INJAZ” 

cities.net)-Connective Cities (connective 

 تونس -بلدية صفاقس

 األردن -بلعما مشروع تمكين وتشغيل المرأة
بلدية عبسان الكبيرة  الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية

 فلسطين -
Women Training and Development Centre بلدية حي االندلس- 

 ليبيا

Home-based business promotion  بلدية اربد الكبرى- 
 األردن

Capacity building through infrastructural development in 
urban areas 

محافظة اإلسكندرية 
 مصر -

 خلق فرص العمل وريادة األعمال من خالل مشاريع البيئة والطاقة
cities.net)-Connective Cities (connective 

 فلسطين  -بلدية عجة

 برنامج التنمية المحلية
 cities.net)-Connective Cities (connective 

 -جماعة أغادير 
 المغرب

Improving the environmental conditions and livelihoods 
through compost production 

cities.net)-Connective Cities (connective 

 -بلدية المفرق
 األردن

االقتصادي من خالل المؤسسات  شتصدير الموارد الزراعية واالنتعامشاريع 
 المتوسطة والصغيرة

cities.net/en/node/954-https://community.connective  

cities.net/en/node/439-https://community.connective  

 الجزائر -والية باتنة 

 خلق بيئة جاذبة لالستثمار وحاضنة لألعمال
rFXJQ-https://www.youtube.com/watch?v=OWyj0  

 -بلدية الحازمية 
 لبنان

 مجموعة عمل كفاءة الطاقة

 -عمان  -سحاب 

 -عبسان  -صفاقس 

 -عجة  -نابل  -بنزرت 

 مادبا

 

 -أمانة عمان الكبرى  برنامج الحوافز لألبنية الخضراء
 األردن

 مشروع الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص
cities.net)-Connective Cities (connective 

 -بلدية الكرك 
 األردن

 -بلدية الوسطية  مشروع إعادة تأهيل المدارس الحكومية لرفع كفاءة الطاقة
 األردن

 مشروع إعادة تأهيل مدرسة حكومية كبناء صديق للبيئة
cities.net)-Cities (connective Connective 

 -بلدية الخليل
 فلسطين

ضبط االستهالك الطاقوي من خالل  تشجيع مشاريع كفاءة الطاقة في الجزائر
 واستثمار المدخرات في مشاريع كفاءة الطاقة واالنتقال الطاقوي

 -بلدية غليزان 
 الجزائر

 تونس -بلدية نابل مشروع محطات الطاقة الشمسية

http://www.dannieh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BKEPVVf1iXg
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/enhancing-the-trust-of-the-citizens-in-local-governance-through-digital-transformation-in-tunisia
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/towards-ecological-urban-development-in-palestine
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/local-development-program-for-the-city-of-agadir-in-morocco
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/waste-to-positive-energy-in-mafraq-governorate-in-jordan
https://community.connective-cities.net/en/node/954
https://community.connective-cities.net/en/node/439
https://www.youtube.com/watch?v=OWyj0-rFXJQ
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/karak-in-jordan-local-actions-for-climate-protection
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/hebron-promoting-a-healthy-learning-environment-in-public-schools


يع ترشيد الطاقة في المباني البلدية وانارة الشوارع وتطبيق أنظمة مشار
 التحكم الذكية

cities.net)-(connectiveConnective Cities  

 تونس -بلدية بنزرت 

 األردن -بلدية سحاب مشاريع محطات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المباني البلدية

Qaraoun Future Hope Project: Solar Energy for All 

Connective Cities (connective-cities.net) 

 لبنان -ون لقرعا

 الريادة المجتمعية واالقتصاد الدائريمجموعة عمل 

مادبا  -المنارة  - جرش
 -صفاقس  -اربد  -

 شفشاون
 

 االبتكار من خالل الريادة المجتمعية
 -Interview with Leila Ben Gacem: Social Innovation 

YouTube 

 –بلدية بني خالد 
 تونس

 البلدية كحاضنة للريادة المجتمعية في مجال إعادة التدوير
cities.net/en/node/1013-https://community.connective 

 -بلدية الخليل 
 فلسطين

مشروع تشجيع إعادة تدوير من خالل  قتصاد الدائرينموذج حاضنة اال
 النفايات

cities.net/en/node/1013-https://community.connective 

 األردن -بلدية جرش

Compost Baladi 

cities.net/en/node/851-https://community.connective  

 لبنان -بلدية المنارة 

Mosul Space  تطوير مهارات الشباب باتجاه التكنولوجيا لمؤسسة شبابية

 .وريادة االعمال
 -Podcasts with Salih Mahmod on Public Health Innovation 

YouTube 

 بغداد -بلدية الموصل

 كورونا جائحة اثار من التخفيف في التطوعية الحمالت دور
 زليتن بلدية في االقتصادي الوضع على

 ليبيا -بلدية زليتن 

 مجموعة عمل التنوع البيولوجي والزراعة الحضرية

عبسان  -مادبا  - منجز
 -عجة  -كرك ال -

 -جنيد  -صفاقس 
 الضليل
 

 والتشغيلمشاريع دمج حماية البيئة والتنمية 
A Model Municipality: Wood Briquette Factory & 

YouTube -Photovoltaic Plant in Menjez Akkar  

 لبنان -بلدية منجز

 محمية أرز الشوف
YouTube -BOC_SBR  

 لبنان -بلدية بتلون 

 األردن -بلدية مادبا مشروع حاضنات األعمال للمهندسين الزراعيين

 المشتل البلدي
 - افتتاح مشروع المشتل البيئي في الكرك بهدف توسيع الرقعة الخضراء

YouTube 

 األردن -الكركبلدية 

 جنان بتير والمدرجات الزراعية
-https://community.connective

cities.net/en/user/1473/stream 

 فلسطين -بلدية بتير 

 مجموعة عمل رقمنة الخدمات البلدية

 - الحازمية - الخليل

 زغرتا -مادبا  -عمان 
 

المحلية  لإلدارة االستخدامنظم المعلومات الجغرافية مفتوحة المصدر وسهلة 
 وكيفية الحد من التهرب الضريبي االستراتيجيوالتخطيط 

es.net/en/node/910citi-https://community.connective 

Interview with Rami Kanaan: Digitalisation and Public 
YouTube -Health  

 لبنان -بلدية الحازمية

البلدية وتقديم الخدمات  اإلدارةاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في 
 واتخاذ القرار

cities.net/en/node/910-https://community.connective 
  

 -بلدية الخليل 
 فلسطين

 متكاملة للخدمات البلديةحلول رقمية  -منظومة الفلك
cities.net/en/node/1014-https://community.connective 

 لبنان –بلدية زغرتا 

 السياحة في بلدية مادبا إلدارةنظم المعلومات الجغرافية 
cities.net/en/node/1014-https://community.connective 

 األردن –بلدية مادبا 

https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/bizerte-pioneering-municipal-energy-efficiency-in-tunisia
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/qaraoun-future-hope-project
https://www.youtube.com/watch?v=w4ihfI_Gg00&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=w4ihfI_Gg00&t=23s
https://community.connective-cities.net/en/node/1013
https://community.connective-cities.net/en/node/1013
https://community.connective-cities.net/en/node/851
https://www.youtube.com/watch?v=JkgV4-eN9Ww&list=PLGcKSkK9KXPIaRVVrZmIzWjQ7Ep41ivYx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=JkgV4-eN9Ww&list=PLGcKSkK9KXPIaRVVrZmIzWjQ7Ep41ivYx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IDgbqbP7GBo
https://www.youtube.com/watch?v=IDgbqbP7GBo
https://www.youtube.com/watch?v=Vv39xYn_izc
https://www.youtube.com/watch?v=Uls-5HQzH9A
https://www.youtube.com/watch?v=Uls-5HQzH9A
https://www.youtube.com/watch?v=Uls-5HQzH9A
https://www.youtube.com/watch?v=Uls-5HQzH9A
https://community.connective-cities.net/en/user/1473/stream
https://community.connective-cities.net/en/user/1473/stream
https://community.connective-cities.net/en/node/910
https://www.youtube.com/watch?v=WGlsNTODLbc&list=PLGcKSkK9KXPIaRVVrZmIzWjQ7Ep41ivYx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WGlsNTODLbc&list=PLGcKSkK9KXPIaRVVrZmIzWjQ7Ep41ivYx&index=5
https://community.connective-cities.net/en/node/910
https://community.connective-cities.net/en/node/1014
https://community.connective-cities.net/en/node/1014


 

 مجموعة عمل ادارة األزمات في البلديات

 -غزة -عمان -قلقيلية

 الزرقاء
 

 الجزائر -والية باتنة  خطة إدارة األزمات في والية باتنة

 فلسطين -بلدية قلقيلية االستراتيجي للهيئات المحلية التخطيطب ادارة االزمات

 إدارة األزمات والصحة العامة
Interview with Ahmad Zeyad: Public Health and Crisis 

YouTube -Management  

 -أمانة عمان الكبرى
 األردن

https://www.youtube.com/watch?v=c8j22Qo_IkI&list=PLGcKSkK9KXPIaRVVrZmIzWjQ7Ep41ivYx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=c8j22Qo_IkI&list=PLGcKSkK9KXPIaRVVrZmIzWjQ7Ep41ivYx&index=3

