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  اإلصالح میثاق لتوقیع البلدي مرشحيا تدعو الشفافیة

  

ت یة دع ة المفوض فافیة األھلی ات لش ة االنتخاب ة التابع فافیة لجمعی ةالكویت الش  ی
ع حیال جمی يمرش ات ن ف س انتخاب دي المجل ع البل اق( ىعل للتوقی ل  میث الح العم إص

ھ من المرشح یتعھد الذيو )لبلديا ھ خالل ي ان ھ حال ف ق حالف الفوز التوفی ل ی نأ ب عم
ة بیئتھا وتوفیر وحمایة وسالمة على تحقیق التنمیة المستدامة للكویت  متطلباتھا المدنی

م بالشواالجتماعیة،  العمرانیة دى تتس دة الم فافیة والنزاھة من خالل إستراتیجیة بعی
  .بالتوافق مع مخططھا الھیكليوالمساءلة 

ق رئیس المطیري مفرج ماجد ذكر و ة فری ات مراقب س انتخاب دي المجل ي البل  ف
المسائل تناولت  موضوعا) ١٣( من یتكون لبلديإصالح العمل ا میثاق ان مفوضیةال

ذي أعالتي تؤثر بشكل مباشر على نزاھة العمل البلدي وإصالح ھ دھ، وأن المیثاق ال ت
ة  یس اآلنالجمعی د ل رة،  ولی ام األخی ااألی اء إنم ق ج ات وف اد دراس ةج ذ ة ومعمق  من
نوات د س ة  ةع ا الجمعی ت بھ ویر ةلمحاولقام ل تط دي العم ي البل ة الت ا الدراس ، أولھ

ق (بعنوان  م٢٠٠٧ فبرایردتھا ونشرتھا الجمعیة في أع بلدیة الكویت المشكلة والطری
المشترك  "زاھة في البلدیةنتعزیز الفریق " إلیھاصل الدراسة التي تو، ثم ) إلى الحل

  .٢٠١١في أغسطس  بین البلدیة وجمعیة الشفافیة

اق  لبلديإصالح العمل ا میثاق ھوحول أھم ما تناول ري أن المیث د المطی قال ماج
  : وھيأو نقطة یضم ثالثة عشر موضوعا 

 ٥/٢٠٠٥من قانون البلدیة  ١١لمادة ل فقاذلك وو عدم استغالل النفوذالنقطة األولى 
مع عدم التعامل مھنیا وأن یشمل ذلك  التي تمنع العضو من االستفادة من عملھ

على تفعیل  أن یعمل النقط الثانیةو ،بلدیة الكویتالمجلس البلدي أو جھاز 
 اختصاص المجلس البلدي في مراقبة تنفیذ القوانین واللوائح المتعلقة بشئون البلدیة،

الفرعیة للمحافظات بعد انتھاء قرارات اللجان  نشرأن یعمل على  النقطة الثالثةو
أن  النقطة الرابعةو، حتى قبل المصادقة علیھاقرارات المجلس البلدي و اجتماعاتھا

 ھووضع نظام صارم لحفظ بلدیة الكویتاألرشیف في  یعمل على المحافظة على 
وجود قواعد سلوك ألعضاء أن یعمل على  النقط الخامسةو، عب أو السرقةمن التال

أن یعمل على  النقطة السادسةو، المجلس البلدي ولكافة المسؤولین والموظفین
أن  النقطة السابعةو، بشكل یمنع الفساد والرشوةالخدمة العامة للجمھور تطویر 

والعمل  بحرا وجواوبرا بالبیئة الكویتیة  االھتمامو السالمة البیئیةتعزیز یعمل على 
، وتخصیص الساحات في المناطق السكنیة والمنتزھاتالعامة تطویر الحدائق على 
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النقطة و ،االھتمام الالزم لمعالجتھااألزمة المروریة أن یولي  النقطة الثامنةو
دم إطالقھا وضع معاییر واضحة ودقیقة لتسمیة الشوارع وع أن یعمل علىالتاسعة 

من المواطن سالمة أن یحرص على  النقطة العاشرةو، لمقترحات غیر مدروسة
أي عوائق تواجھھا وتذلیل  عامة لألغذیةالھیئة ال تفعیلومتابعة  خالل سالمة األغذیة

وضع أن یعمل على  النقطة الحادیة عشرو، یكون لھا حق الضبطیة القضائیة وأن
في  بلدیة الكویتتحقق المنافسة بین فروع  جائزة التمیز البلديتنظیم إلنشاء 

ولجنة تحكیم محایدة، تھدف المحافظات والمناطق السكنیة وفق معاییر معلنة 
أداء المجلس تطویر  أن یعمل على والنقطة الثانیة عشر ،قاء بالخدمات البلدیةلالرت

البلدي إداریا ومالیا استقاللیة األمانة العامة للمجلس تعزیز  من خاللالبلدي 
 والنقل والندب في التعیینات والترقیاتالبلدي تدخل  أعضاء المجلس ضد ف ووقالو

وزیادة  بلدیة الكویتفي اإلدارة القانونیة أداء تطویر ودعم  بلدیة الكویتفي جھاز 
أن  والنقطة الثالثة عشر. بلدیة الكویتجھاز والتنسیق بین المجلس البلدي وجودة 

یمنع الفساد الذي یتسرب من بشكل البلدیة  والقراراتالتشریعات یعمل على مراجعة 
إیقاف استثناءات على یعمل وأن  خالل االستثناءات والتجاوزات واستغالل الثغرات،

معالجة المخالفات و B.O.Tمعالجة مخالفات مشروع و االستثماري والسكني البناء
والتجاوزات في مشروع أبو فطیرة وعقود النظافة واإلعالنات وسوق الجمعة 

 .والمشاریع المشابھة

ة أن المطیري ذكر المرشحین مع التواصل ةلیبشأن آو وم خصصت الجمعی  يی
قوالثالثاء  االثنین ابین ٢٠١٣سبتمبر  ٢٤-٢٣ المواف ع مساء ٨ - ٦ الساعة م  لتوقی

دي ي مرشحي ومرشحات المجلس البل اق عل م للتواصلو المیث ر  معھ ي مق ك ف ، وذل
  .الیرموكفي  الجمعیة

  م٢٠١٣سبتمبر  ٢٢

 


