جشاريك.
الورشة  :01حكييف جرامج امخمنية احملوية :حنو ملارتة أكرث اتخاكريةو ة

الإشاكمية:
ملد أدى هلص امخخعيط وامربجمة اذلكمية خملخوف امربامج اخملططة املسجةل اإىل اإحطاء -ػىل مس خوىأؿوحية امولايت -ػدد من الجرامج يف ظور الاجناز و أخرى حبطص ابكية مالجناز و اميت توـت
وس حامؼخربة ،تيامن ل حزال امولايت ثومتس جرامج جديدة.
ملد حرمج ثطور امخمنية احملوية بهخاجئ ل ثدناسة مع املوارد املامية اميت رضدهتا ندلوةل  ،ابغخحار أنامخجيزيات املربجمة واملنجزة متزيت تعابغيا الاجامتغي ،مما جحة اموظيفة الاكذطادية  ،اميادفة ثشلك
خاص ،اإىل حمثني و و رفع مردودية امرثوة املخؼددة اميت ثخوف ػوهياازلاػات احملوية.
احضةبن ازلاػات احملوية ،وثشلك خاص امحدلايت،شيدت زايدة يف
ثُظير املؼاينات اخملخوفة تطورة و أأغحاهئا وهفلاهتا ثشلك ؿري مذوازن ،ابمخوازي مع زايدة الؿوفة املامية املمنوحة تؼنوان مزياهية امخجيزي
ندلوةل.
 يؤدي هلص هضج املشاريع ،ؿامحا ،اإىل سوء اخذيار مواكؼيا واذلاجة اإىل حاكميف اإضافية. امخطور املعاغي املحامؽ يف حتديد امربامج والإفراط يف املركزية يف اختاذ املرار وجس يري امربامج . ثدىور امييالك الاجامتغية املنجزة يف ظل ؾياب س ياسة الضياهة والاضالح. ضؼف أدوات ثليمي أثر امربامج ػىل ظروف اهمنو والاهؼاش الاكذطادي احملًل . ؾياب مؤرشات حمينة جسمح تخحديد وحرثية الاحذياجات الاجامتغية والاكذطادية نوساكنحسة الوموية.
هلص أميات املخاتؼة وامخليمي يف ثنفيذ امربامج .-ػدم كفاية وسائل ادلراسة وامخنفيذ.

الىداف:
 ثليمي س ياسات امخمنية الاجامتغية والاكذطادية احملوية  ،مع امرتكزي ػىل امنخاجئ احملللة غن ظريق حتويلاملؼوكات اميت واهجهتا ،تعاتع اسدرشافيحول ادلورس املس خخوطة ووسائل جرسيع امخحولت مالس خجاتة
تفؼامية لحذياجات امساكن وإارساء كواػدحمنية حموية مذجددة.
 امخفكري يف ملارتة جديدة نوخمنية احملوية حير جية أن تفذح أفاكًا من أجل وضع اإظار جديد نوخصممي،امدشاور ،امخنفيذ ،مذاتؼة وثليمي جرامج امخمنية احملوية.
 الاتخؼاد غن امللارابت املعاغية ذات امخبزري احملدود  ،نوخوجو حنو منعق أكرث اهدماجا و شاموية،فاػوية و فؼامية ،كطد امخكفل ثشلك أفضل ابلحذياجات الاجامتغية والاكذطادية ملكاممي.
 ىذه امرؤية ادلديدة يف جمال امخمنية احملوية جية أن ثخجسد ػرب ملارتة مذؼددة التؼاد تجسممابلوسجام وامشفافية ؛ حبير جشمل التؼاد امخامية:
امحؼد الاكذطادي:
 حمثني املوارد امخرشية وامعحيؼية واملمخواكت احملوية. دمع الوشعة الاكذطادية املنخجة. ثلويص امفروكاتيف امخمنية تني امولايت وحىت تني ازلاػات و املناظق يف هفس الإكومي ؛ حركية الوشعة الاكذطادية املخوافلة مع ظحيؼة الكاممي. حركيةامشـل والوشعة ارلاملةلمرثوة .امحؼد الاجامتغي:
 حتسني فؼامية امربامج والهجزة الاجامتغية مضٌلن الاس خلرار الاجامتغي. ضٌلن الاهطاف يف اموموو إا ىل املرافق و ارلدمات الساس ية (امرصف امطحي  ،اهمتوين ابملياهامطاذلة نورشب  ،امكيرابء ،امـاز  ،الثطالت  ،امطحة  ،امخؼومي  ،امخكوين  ،امنلل  ،امرايضة ،
الوشعة امرتفهيية ...اخل) ؛

 حمارتة امفلر والإكطاء وامخفاواتت الاجامتغية وادلـرافية ؛ دمع امفئات اميشة.امحؼد املاكين:حرثية الوموايت تطورة وظيفية م إالكومي من خالل ال خذ تؼني ا إلغخحار  :مس خوى املناظق
امريفية  ،مس خوى املناظق اذلرضية  ،اىل ؿاية املس خوى اجلىوي (.)SEPT
امحؼد امحييئ :الاس خخدام امؼلالين نوفضاءات واملوارد امعحيؼية.
امحؼد امدشاريك :ثؼزيز أظر مشاركة املواظنني يف جمال امخمنية احملوية.
حماور املناكشة:
 مرافلة ازلاػات احملوية يف ثنفيذ أحاكم املاهون امؼضوي املخؼوق كبواهني املامية اميت حريس رؤية جديدةيف جمال متويل امخمنية احملوية.
 رضورة اإػداد خمععات حمنية اجامتغية واكذطادية مذؼددة امس نوات نوولية وامحدلية مع مراػاة رضورةحمثني الإماكانت احملوية.
 اإػادة حركزي املشاريع حول أىداف مذحمك فهيا وواحضة املؼامل. اإضالح اإجراءات جسجيل اإغامتدات امربامج و ثفويظ الاغامتدات املامية موضؼيا حتت سوعة اموايلػىل شلك غلود جرامج مذؼددة امس نوات تني اذلكومة و امولة.
 ا إلرشاف ػىل امربامج واملشاريع من خالل دراسات ادلدوى ودراسات الثر ػىل امساكن وامحيئة. مراػاة امعاكات الاس خؼاتية مالغامتدات املامية اخملططة يف اإظار املزياهية. ثؼزيزاملكارتة الجشاركية املحمية ودمع كدرة الاس امتع مالوشـالت الاجامتغية إلرشاك املواظن يف حتديدالاحذياجات ومشاركخو يف اإجناح الغٌلل اميت يخؼني امليام هبا ( خوية جوارية  ،خوية امخنش يط امريفي ..
اإخل) ؛

 رضورة ثوس يع ضالحيات وموام امولة يف جمال جس يري جرامج امخمنية ػىل مس خوى ولايهتم ،من خاللحزويدمه ابموسائل املناس حة.
وتكية املوارد امخرشية وامليارات احملوية (ثؼزيز املوارد امخرشية وامخلنية نل جٌلػات احملوية واملضاحل
 ثؼزيز رامخلنية احملوية) ؛

