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 يتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر والتقدير لدولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية لرعايته المؤتمر.
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 والنجاح في اعماله وانشطته
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 :الخاصة ثانياً: التوصيات

 التوصية الرئيسية للمؤتمر -

 

الصحيحة  ةنظراً لما تعانيه الكثير من المنشآت والمرافق في معظم الدول العربية من تدهور في حالتها من جراء عدم االهتمام بتطبيق قواعد الصيان

ة يمما اصبح يشكل ضغطاً على اقتصاديات الدول يوصي المجلس العربي للتشغيل والصيانة والمشاركون في المؤتمر ان تتبنى الحكومات العرب

 تاطالق مشروع وطني في كل دولة عربية بعنوان "المشروع الوطني إلدارة تشغيل وصيانة المرافق الحكومية" ليكون بمثابة خارطة طريق للخطوا

عربي لالالزمة للتطبيق الصحيح لرفع مستويات اآلداء في المرافق والمنشآت والبنى التحتية بطريقة اقتصادية فعالة، ويشكر المشاركون المجلس ا

 :للتشغيل والصيانة على ابداءه االستعداد لمساندة الدول عند تبنيها لمثل هذا المشروع

 ؤتمر.لرعاية الموزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية األستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رفع خطاب شكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء  -

آلية لتفعيل تنفيذ التوصيات وإيصالها إلى الدول العربية واالستعانة بجامعة الدول العربية في  قيام المجلس العربي للتشغيل والصيانة بوضع -

 تحقيق ذلك.

 

 وهللا الموفق

 0281نوفمبر  02صدر في مدينة القاهرة 


