
ضالح: 05امورشة  احملوية من خالل ملاربة  امؼمومية املرافق جس يري  أ ساميب ا 

 غلالهية،اكذطادية وفؼاةل

 :ال شاكمية

ىل خدمات -  .حلكفة بأ فضل و ميرسة حديثة حزايد ثعوؼات املواظنني من أ خل اموضول ا 

احملوية هفسها غامبا  امرضورية، جتد ادلاػات املادية و واملامية امبرشية املوارد هلص يف مواهجة -

 .وحمثيهنا امؼمومية املرافق بؼظ جس يري ػىل كادرة غري

 بسبب ثفامقت احملوية،واميت امؼمومية املؤسسات كبل من مؼاينة جس يري غري فؼال -

 .واملس خخدمني اموسائل هلل و امبدلايت مع امخؼاكد املامية،ومشالك امطؼوابت

 هبا ويعامب يخوكؼه مع ما ةل حزال دامئًا دون احلد ال دىن امؼمويم املرافق حودة -

 . وامروثنيامبريوكراظية ملواظنون،بسبب

 .املرن واذليك ميع امدس يري امخنظمي و امدرشيؼي ال ظار حكييف ػدم -

 أ خل من امؼمومية نومرافق املناسب يف اخذيار منط امدس يري امؼيوب املزاايو وضوح ػدم -

 .أ داء أ فضل واكذطادي وكفء

 .امخبذير و امخلكفة املرثفؼة يف جس يري املرافق امؼمومية احملوية -

 .ل يزال حزء كبري من امبىن امخحخية مغولا وغري مس خغل ل س باب خمخوفة -

 .هلص امخحمك يف املظاهر اخملخوفة نوخكنوموحيات اجلديدة -

ل أ ن ظرق امخنفيذ  - ابمرمغ من دمج ثفويظ املرافق امؼمومية يف ثنظمي امطفلات امؼمومية، ا 

 .املناس بة لحزال غري مذحمك من ظرف ادلاػات احملوية

 :ال هداف

دخال ساميب خديدة وفؼاةل يف جس يرياملرافق امؼمومية اجلوارية  -  .ا 

ضالح أ مناط ثنظمي -  .اكذطادي منظور من احملوية امؼمومية وسري املؤسسات وهمام ا 



دراج رؤية -  امخحسني حودة،مضامن املرحبة وذات املرافق امؼمومية اكذطادية بغرض حركية ا 

 .امللدمة نوخدمات ادلامئ

 اذلاية و ال دارية ال حراءات املؼوومات،وشفافية ػىل احلطول يف املواظنني حق حكريس -

 (احملوية امؼمومية امشؤون ػىل نومواظن ركابة أ فضل )امسوعة اس خخدام امخؼسف يف من

 احلوول ثعوير خالل من واس خدامهتا وأ داهئا شفافيهتا و امؼمومية املرافق حودة حتسني -

 .اذلكية

 .احملوية امؼمومية املرافق غن املسؤوةل اخملخوفة دورامفواػل ثوضيح -

 .ثنفيذها ورشوط ملاضدها يف أ فضل بشلك نوخحمك بوضوح امؼمومية املرافق همام حتديد -

 .امدس يري وغكسه املنخخبني همنط كبل من الاخذيار ثؼزيزحرية -

 اخملخوفة امدس يري أ مناط بني موضوغية ملارانت خالل من هذاالاخذيار ػىل امضوء جسويط -

 .املخؼاموني بني و

 .وأ ظراف فاػةل مسؤوةل مس خدامة رشاكة خالل من مذوازهة ػالكات بناء -

 .ال داء ملاكسب وثوزيع ػادل امخاكميف شفافية ضامن -

ىل وضول ادليع فرص وحاكفؤ ال دارية وال حراءات امؼمويات وثبس يط حتسني -  املرافق ا 

 .امؼمومية

 .امبريوكراظية حماربة مواضةل و املواظنني اس خلبال ظروف حتسني -

زاةل امؼمومية،وذكل اخلدمات ثلدمي رمقنة وثؼممي جرسيع -  .امليوداملفروضة اكفة اب 

 

 :جمالت املناكشة

 

ػادة - ىل أ خل خض فؼامية أ كرب همنط جس يريها ابل ضافة من امؼمومية املرافق ثنظمي ا   ثبس يط ا 

 .احملوية ادلاػات ثلدهما اميت امؼمومية ال دارية وغرصهة اخلدمات ال حراءات

هخاج و املامئة ال حراءات ثوحيد -  املرافق أ ساسها أ ن ثبىن ػىل جيب اميت املؤرشات ا 

 .امؼمومية اخلدمة حودة مخحسني مرشوػة معامب وضع أ خل من احملوية امؼمومية



 املرثبعة نوموارد ال مثل والاس خغالل امنفلات حرش يد س ياسة وأ دوات جتس يد وسائل -

 .امؼمومية املرافق بدس يري

ظار وضع -  .احملوية امؼمومية نومرافق وذيك حدير  مدس يري وثنظميي مالمئ جرشيؼي ا 

 .امؼمومية املرافق مبؼظ اخملططة اموسائل ثوحيد هبدف وامولايت ما بني امبدلايت امخؼاون -

-  

 .نومرافق امؼمومية احملوية املفوض نودس يري اجلديدة ال مناط -

 مبدأ   وثنفيذ بني خمخوف مس خوايت احلوكة احملوية" امواهجات"و وامروابط امؼالكات ثوضيح -

 .املشرتكة امكفاءات مخنظمي امخاكمل

اماكمةل،  امخاكميف مؼرفة حنو ابلهخلال جسمح اميت والاكذطادي امخلين امخليمي أ دوات ثؼبئة -

 .وكابةل نوملارهة احلليلي وشفافة ال داء من خالل ملاربة كياس

املدين،وامفاػوني  اجملمتع )ال كوميي امبييئ ابمنظام ذات ضةل اخلدمة يف امخفكري -

كومي معو (الاكذطادية،واملواظنون،واحلركة ادلؼوية خلوق جتاوسات  امرهاانت اخلاضة مال 

جيايب بشلك احمليل امخأ زري خديدة وزايدة  .ا 

ثؼاوين اذلي يسمح  منط حومكة حنو فؼوية من خالل امخحول ال مكرتوهية ال دارة حؼل كيفية -

زاةل امعابع  املواظن ػىل امبريوكراظية ال غباء ختفيف و امؼمومية املادي نوخدمات اب 

 .والاكذطادي الاحامتغي واملخؼامل

 .ال مكرتوهية يف جمال ال دارة مواءمة امللاربة احلكومية و ثوحيد -

 


