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القاضي
جورج

الدكتور

حسین 
إن . ص

 وقد. إلداریة
ن خالل 

زراء رقم 

د من الفساد وتح
ت القطاع الخاص

شؤون التنمیة اإل
زة بعدا دولیا من
رار مجلس الوز

قف الھدر والحد
ستفادة من خبرات
وزارة الدولة لش
عطاء ھذه الجائز

قر(حاد األوروبي 

ى وقا القطاع عل
ى العالمي واإلس
م بالتنسیق مع و
ما نعمل على إع
صة في دول اإلتح

 ھي تحفیز لھذا
مل على المستوى
صة للقطاع العام

كم. لس الوزراء
ة المماثلة خاصة

صة للقطاع العام
فیة ومعاییر العم

لجوائز المخصص
عرضھ على مجل
العربیة والدولیة

الجولة المخصص
لرشیدة والشفاف
سیقتصر على ال
شروع مرسوم لع
دل مع الجوائز 

20."(  

إن ھذه ا: "حكیم
 عبر الحوكمة ال

عمل ھذه اللجنة س
ا لھذه الغایة مش
اإلعتراف المتباد

014-9- 18ریخ

وقال ح
اإلدارة
إطار ع
حضرنا
إتفاقیةا

تار 34

 االداري 
ة والحوكمة 

ت 

وعیة في العمل
ر تحدید الشفافیة

ن لدیھ االمكانات
 

یة وما زالت التو
 الدولة في طور
ئھ، خصوصا وا

 ". المؤسسات

حوكمة والشفافی
ا یجب ان تكون

ھدف تحسین ادائ
ین االداء وبناء

تعزیز باتجاه الح
الدولیة، من ھنا
 القطاع العام بھ
و االرادة لتحسی

نان بحاجة الى ت
طباع المنظمات ا

طھا فيد النخرا
ن، فما ینقص ھو

رة العامة في لبن
طار وھذا ھو انط
عات، وھناك تحد
ھیكلیة والقوانین

لت االدارما زا:"
فیة في ھذا االط
ة في كل القطاع
ات البشریة والھ

:وتابع 
غیر كاف
الرشید
والطاقا

لحوكمة 

ة بالخدمة 
CITO

  ".لى

ق نوعیة وجودة
 OIEN(لیزیة 

مة بالدرجة االولى

مع المواطن وفق
الفرنسیة واالنكل
لك ومتلق للخدم

یة بل ھو تعاط م
ذاتھ بالعربیة وا

واطن ھو مستھلك

و صورة ظاھری
ستھلك بالحرف ذ

cons (الن المو

ى شكل خارجي او
لمة مواطن ومس

citiz ،sumer

ز ال یقتصر على
صدفة ان تبدأ كل

CON ( و)zen

االمتیاز"لى ان 
عة، فلیس من الص
NSOMMAT

ولفت ا
والسلعة
EUR

الجابیة العتماد  ماعات ھذه اللجننة دوریة ویكللل عملھا النجاح ووان تتوصل الىى نتائج معلنة ایج
 

تكون اجتم" ان
 ".ة والشفافیة

وتمنى
الرشید

خسر الرجل الصاصالح ویتخاذل ینت "تشر الشر عندما یخ: "كیم آالن حك

  

عندما یخسر " الرجل الصالح وویتخاذل ینتشر   ".الشر :وختم

وجرى خالل االجتماع عرض مفصل للجائزة االمتیاز ل  .للقطاع العام
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