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  لبلديإصالح العمل ا میثاق

 نأب) ٢٠١٣(المجلس البلدي  في انتخابات ي بإذن هللافي حال فوزأتعھد أنا الموقع أدناه 
ة وسالمة أعمل على تحقیق التنمیة المستدامة للكویت  وفیر وحمای ا وت ة بیئتھ ا المدنی متطلباتھ

اءلة فافیة والنزاھة من خالل إستراتیجیة بعیدة المدى تتسم بالشواالجتماعیة،  العمرانیة والمس
  :تضمن األولویات التالیة على أن ت ،بالتوافق مع مخططھا الھیكلي

 بلدیة الكویتفي شأن  ٢٠٠٥لسنة  ٥التزم بما جاء في قانون رقم  إن :عدم استغالل النفوذ )١
إذا قام (: بشكل خاص والتي تنص على إسقاط العضویة  ١١بشكل عام، كما التزم بالمادة 

بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معھا  بالذات أو
في بیع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبیق لنظام نزع الملكیة واالستیالء 
المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في 

ان ذلك عن نفسه شخصیا أو بصفته ولیا أو وصیا أو مداولة أو قرار فیه مصلحة سواء ك
قیما أو وكیال أو عن من تربطه بھم رابطة الزوجیة أو القرابة أو المصاھرة حتى الدرجة 

كما ، بلدیة الكویتمع المجلس البلدي أو جھاز عدم التعامل مھنیا وأن یشمل ذلك  ، )الثانیة 
 .قع من أحدھم مثل ھذه المخالفاتأتعھد بعدم المجاملة لزمالئي في المجلس إذا و

أن أعمل على تفعیل اختصاص المجلس البلدي في مراقبة تنفیذ القوانین :  الرقابة والتفتیش )٢
بلدیة واللوائح المتعلقة بشئون البلدیة، وأن أتابع ما تسفر عنھ جھود إدارة الرقابة والتفتیش في 

بأي شكل  السماح بالتدخلواجھھا دون وأعمل على تقویة دورھا وتذلیل العقبات التي ت الكویت
  .یؤدي إلى إعاقتھا عن عملھا

الفرعیة للمحافظات بعد انتھاء اجتماعاتھا، قرارات اللجان  نشرأن أعمل على  : الشفافیة )٣
 .وأن تكون قرارات المجلس البلدي معلنة حتى قبل المصادقة علیھا من قبل الوزیر المختص

إرثا تاریخیا ھاما وسجال یحتوي على  بلدیة الكویتیعتبر األرشیف في  :البلدیة أرشیف )٤
ووضع نظام صارم لحفظ ما فیھ وطرق  الوثائقمصالح أھل الكویت، والمحافظة على سریة 

 .استخدامھ شأنا ھاما من شئون نزاھة العمل البلدي، لذا سیكون محل اھتمامنا
انات والبلدیات في الدول استجابة للقواعد المعتبرة في البرلم :الئحة قواعد السلوك البلدي )٥

ل على وجود قواعد سلوك ألعضاء المجلس البلدي ولكافة المسؤولین مالمتقدمة، سوف نع
  .بلدیة الكویتوالموظفین في األمانة العامة للمجلس البلدي وجھاز 

وضع تصور متكامل یحقق استثمار التكنولوجیا في تقدیم  :الخدمة العامة للجمھور تطویر  )٦
 .ھور في أقرب وقت، والبدء بالتنفیذ بشكل عاجلالخدمات للجم

ألبنیة ا"ب بحرا وجوا، واالھتمام بما یعرف وبرا االھتمام بالبیئة الكویتیة  :السالمة البیئیة  )٧
وتخصیص الساحات في المناطق  والمنتزھاتالعامة تطویر الحدائق والعمل على ،  "الخضراء

  .السكنیة
جة األزمة المروریة بشكل عاجل والتنسیق مع الجھات معالالعمل على  :األزمة المروریة  )٨

 .بلدیة الكویت و في وزارة األشغال والمرور المختصة
دم إطالقھا لمقترحات وضع معاییر واضحة ودقیقة لتسمیة الشوارع وع :تسمیة الشوارع  )٩

 .غیر مدروسة
 تفعیلمن خالل سالمة األغذیة، ومتابعة المواطن سالمة الحرص على  :األغذیةسالمة  )١٠
 .یكون لھا حق الضبطیة القضائیة أي عوائق تواجھھا وأنوتذلیل  عامة لألغذیةالھیئة ال

أن أعمل على وضع تنظیم إلنشاء جائزة تحقق المنافسة بین فروع  : جائزة التمیز البلدي )١١
في المحافظات والمناطق السكنیة وفق معاییر معلنة ولجنة تحكیم محایدة، تھدف  بلدیة الكویت

 .قاء بالخدمات البلدیةلالرت
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 :تطویر أداء المجلس البلدي  )١٢

 .البلدي إداریا ومالیااستقاللیة األمانة العامة للمجلس أن أعمل على تعزیز  -
س أن أقف ضد  - دي تدخل  أعضاء المجل اتالبل ات والترقی ي التعیین دب ف ل والن ي  والنق ف

 .بلدیة الكویتجھاز 
 .بلدیة الكویتفي اإلدارة القانونیة أداء تطویر أن أدعم  -
  . بلدیة الكویتجھاز والتنسیق بین المجلس البلدي ل على زیادة وجودة مأن أع -

یمنع الفساد الذي بشكل  البلدیة مراجعة التشریعات والقرارات : التشریعات والقرارات )١٣
 :یتسرب من خالل االستثناءات والتجاوزات واستغالل الثغرات، وأن أعمل على 

 .والتجاري االستثماري والسكني إیقاف استثناءات البناء -
 . B.O.Tفي مشاریع مخالفات  التصدي ألي -
ات وسوق  - معالجة المخالفات والتجاوزات في مشروع أبو فطیرة وعقود النظافة واإلعالن

 .الجمعة والمشاریع المشابھة

 م٢٣/٩/٢٠١٣


