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 :الإشاكمية

حطاء امخخعيط وامربجمة اذلكمية خملخوف امربامج اخملططة هلصأ دى ملد  - ىل اإ  مس خوى  ػىل -املسجةل اإ

 و اميت توـت مالجناز و أ خرى حبطص ابكيةجرامج يف ظور الاجناز ػدد من ال-أ ؿوحية  امولايت

 . جرامج جديدةثومتس، تيامن ل حزال امولايت وس حامؼخربة

 أ ن ابغخحارندلوةل ، رضدهتا  املامية اميت املواردهخاجئ ل ثدناسة مع ب امخمنية احملوية ملد حرمج ثطور-

 اميادفة ثشلك ، جحة  اموظيفة الاكذطادية،  مماجامتغيغيا الابتعاة متزيت جزامخجيزيات املربجمة واملن

ىل حمثني و ،خاص  .زلاػات احملويةاميت ثخوف ػوهياا امرثوة املخؼددة و رفع مردودية  اإ

زايدة يف أ ن ازلاػات احملوية، وثشلك خاص امحدلايت،شيدت تطورة واحضةب اخملخوفة املؼايناتثُظير  -

  مزياهية امخجيزي املمنوحة تؼنوان،ابمخوازي مع  زايدة ال ؿوفة املاميةؿري مذوازنثشلك أ غحاهئا وهفلاهتا

. ندلوةل

ىل سوء اخذيار مواكؼيا  و، ؿامحا، هضج املشاريعيؤدي هلص-  ىل  اإ ضافيةاذلاجة اإ  .حاكميف اإ

 .امربامج جس يري  حتديد امربامج والإفراط يف املركزية يف اختاذ املرار وامخطور املعاغي املحامؽ  يف- 

 . والاضالحضياهةالس ياسة ؾياب  ثدىور امييالك الاجامتغية املنجزة يف ظل  -

 . ضؼف أ دوات ثليمي أ ثر امربامج ػىل ظروف اهمنو والاهؼاش الاكذطادي احملًل -

 الاحذياجات الاجامتغية والاكذطادية نوساكن جسمح تخحديد وحرثية مؤرشات حمينة   ؾياب -

 .حسة ال وموية

 

 . وامخليمي يف ثنفيذ امربامج املخاتؼةهلص أ ميات  -

 .ػدم كفاية وسائل ادلراسة وامخنفيذ -



 :ال ىداف

حتويل غن ظريق ثليمي س ياسات امخمنية الاجامتغية والاكذطادية احملوية ، مع امرتكزي ػىل امنخاجئ احملللة - 

 ووسائل جرسيع امخحولت مالس خجاتة تعاتع اسدرشافيحول ادلورس املس خخوطةاملؼوكات اميت واهجهتا، 

رساء   .ةمذجددكواػدحمنية حموية تفؼامية لحذياجات امساكن واإ

ظار جديد من أ جل وضعفذح أ فاكًا احملوية حير جية أ ن تامخفكري يف ملارتة جديدة نوخمنية -  ، ممينوخص اإ

 .جرامج امخمنية احملوية، امخنفيذ، مذاتؼة وثليمي امدشاور

شاموية،  واهدماجا أ كرث منعقالاتخؼاد غن امللارابت املعاغية ذات امخب زري احملدود ، نوخوجو حنو - 

كامميفاػوية و فؼامية، كطد   .امخكفل ثشلك أ فضل ابلحذياجات الاجامتغية والاكذطادية مل 

جسمم ت ملارتة مذؼددة ال تؼاد أ ن ثخجسد ػربامخمنية احملوية  جية يف جمال ىذه امرؤية ادلديدة - 

:  ال تؼاد امخاميةحبير جشملابلوسجام وامشفافية ؛ 

 :امحؼد الاكذطادي

 .حمثني املوارد امخرشية وامعحيؼية واملمخواكت احملوية- 

 .دمع ال وشعة الاكذطادية املنخجة- 

  ؛الإكومي هفس  و املناظق يف امخمنية تني امولايت وحىت تني ازلاػات يف ثلويص امفروكات- 

 .ال كاممي ال وشعة الاكذطادية املخوافلة مع  ظحيؼة حركية- 

 .مرثوة ارلاملةلوشعة ال   وحركيةامشـل- 

 :امحؼد الاجامتغي

 .حتسني فؼامية امربامج وال هجزة الاجامتغية مضٌلن الاس خلرار الاجامتغي- 

اهمتوين ابملياه امرصف امطحي ،)ارلدمات ال ساس ية املرافق و ىل اموموو  اإ  يف الاهطافضٌلن - 

 ، امكيرابء، امـاز ، الثطالت ، امطحة ، امخؼومي ، امخكوين ، امنلل ، امرايضة ، امطاذلة نورشب

 ؛ (اخل...  امرتفهييةال وشعة



 حمارتة امفلر والإكطاء وامخفاواتت الاجامتغية وادلـرافية ؛- 

 .اميشةدمع امفئات - 

كومي من خالل ال  حرثية ال وموايت تطورة وظيفية:املاكينامحؼد  مس خوى املناظق : خذ تؼني الإغخحار مالإ

 (.SEPT )ىويامريفية ، مس خوى املناظق اذلرضية ، اىل ؿاية املس خوى اجل

 . واملوارد امعحيؼيةنوفضاءات  امؼلالينس خخدامالا: امحؼد امحييئ

 . امخمنية احملويةجمال ثؼزيز أ ظر مشاركة املواظنني يف : امحؼد امدشاريك

 

 :حماور املناكشة

كواهني املامية اميت حريس رؤية جديدة ب املخؼوق املاهون امؼضوي احملوية يف ثنفيذ أ حاكم ازلاػاتمرافلة - 

 .يف جمال متويل امخمنية احملوية

ػداد خمععات حمنية اجامتغية واكذطادية مذؼددة امس نواتةرضور-   مع مراػاة رضورة  نوولية وامحدلية اإ

 . الإماكانت احملويةحمثني

ػادة حركزي املشاريع حول أ ىداف مذحمك فهيا وواحضة املؼامل-   .  اإ

ضالح-  جراءات جسجيلاإ غامتدات امربامج اإ  و ثفويظ الاغامتدات املامية  موضؼيا حتت سوعة اموايل  اإ

. ػىل شلك غلود جرامج مذؼددة امس نوات تني اذلكومة و امولة

 .الإرشاف ػىل امربامج واملشاريع من خالل دراسات ادلدوى ودراسات ال ثر ػىل امساكن وامحيئة- 

ظار املزياهيةاملامية اخملططةمراػاة امعاكات الاس خؼاتية مالغامتدات -   . يف اإ

 كدرة الاس امتع  مالوشـالت الاجامتغية لإرشاك املواظن يف حتديد دمعمية واملحجشاركية  الكارتة  ثؼزيزامل- 

جناح ال غٌلل اميت يخؼني امليام هبا   .. امخنش يط امريفيخوية ، خوية جوارية)الاحذياجات ومشاركخو يف اإ

خل  ؛ (اإ



 جرامج امخمنية ػىل مس خوى ولايهتم، من خالل جمال جس يري امولة يف امرضورة ثوس يع ضالحيات ومو- 

 .حزويدمه ابموسائل املناس حة

ضاحل  احملوية واملجٌلػاتثؼزيز املوارد امخرشية وامخلنية نل)املوارد امخرشية وامليارات احملوية ركية ثؼزيز وت- 

؛  (امخلنية احملوية

 


