
قل الخطة اإلستراتيجية للن
العام بمقاطعة أرلينغتون 

2022أكتوبر 19

اجتماع عمومي
النقل–دائرة الخدمات البيئية 

رئيسة مكتب النقل العام–لين ريفرز 
مدير تخطيط النقل العام–بول مونير 
أخصائي مشاركة الجمهور-نايت غراهام 



جدول األعمال
الفريقأعضاءتقديم•
؟(TSP)العامللنقلاإلستراتيجيةالخطةهيما•
اليوم؟عنهاسنتحدثالتيالبنودما•

والغاياتاألهدافومسودةوالمهمة،الرؤية•
اليوم؟العامالنقلخدمةوضعهوما•
وتعليقاتكآرائكعنعبَّر•
المجتمعلمشاركةالزمنيالجدول•
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مخاوف؟هل لديك أسئلة؟

، مدير المشاريعبول مونير
pmounier@arlingtonva.us

نايت غراهام، أخصائي مشاركة الجمهور
nsgraham@arlingtonva.us

:كيفية طرح األسئلة أثناء العرض التقديمي
ضالعر هذاأثناءاألسئلةطرحكيفية

التقديمي
عبريميالتقدالعرضأثناءوقتأيفيأسئلتكعلينااطرح•

.ةالمباشر الفعالياتأثناء"Q&A"األسئلةطرحخياراستخدام
ئلةاألسفترةخاللأسئلتكعلىالمقاطعةموظفوسيرد•

.التقديميالعرضبعدواألجوبة
:اآلراءعنللتعبير•

.اإللكترونيالتعليقاتإبداءنموذجامأل•
السبعةالمنبثقةالمشاركةفعالياتأحداحضر•

:كيفية المشاركة
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وننفذها؟نضعهالماذا
النقليشملمابالوسائطمتعددةنقلشبكةبتوفيرملتزمةأرلينغتون مقاطعة•

.العام
.المستمربالتحسينملتزمة(ART)العامالنقلهيئة•
.الوالئيةالتمويلبرامجفياالندماجأساس•

المرحلة؟هذهإلىأوصلناالذيما
وشكعلىالسابقةأعواملستةالممتدة(TDP)العامالنقلتطويرخطة•

.االنتهاء
وضعتستلزمالتيالالزمةالشروطاآلن(ART)العامالنقلهيئةتستوفي•

.(TSP)العامللنقلإستراتيجيةخطة
لةاإللزاميةالتحديثعملية• .الواليةمنالُمموَّ

المتوقعة؟النتيجةهيما
.أفضلفهًماالمجتمعاحتياجاتفهم•
.العامالنقلفياالستثمارلتعظيمفرصة•

؟(TSP)ما هي الخطة اإلستراتيجية للنقل العام 
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؟(TSP)ما هي الخطة اإلستراتيجية للنقل العام 
لةوثيقة وخدمة"(ART"لعاماالنقلهيئة)ثابتةمساراتفيالعامالنقللخدمةالسياساتووضعواإلدارةالتخطيطإجراءاتتستعرضباستمرارُمعدَّ
صةالنقل مة"(STAR"النقلإدارة)السنوكبارالهممألصحابالُمخصَّ .عامنقلخدمةمقدمبصفتهاأرلينغتون مقاطعةمنالُمقدَّ

المسارات والجداول مراجعة أداء
الزمنية ومعايير الخدمة

لعامواحتياجات النقل اتقييم الفجوات
ين غير الُملبَّاة لتحديد سبل تحس

توفير الخدمة في المناطق المحرومة

ةتوصيات بشأن توفير الخدموضع 

خدمات النقل تحسين كفاءة وفعالية
العام

إعداد تقرير عن االحتياجات الرأسمالية 
والتشغيلية واحتياجات حالة اإلصالح 

ومصادر تمويلالجيد واحتياجات الصيانة 
تلك االحتياجات

وضع أهداف قصيرة ومتوسطة 
ومتابعة التقدموطويلة األجل 

الُمحَرز فيها

نحن هنا
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الخطة اإلستراتيجية 
للنقل العام 

بمقاطعة أرلينغتون 

دراسة أسطول 
الحافالت المنعدمة 

(ZEB)االنبعاثات 

مو خدمات  ُمقدَّ
آخرون 

إعادة تصميم شبكة 
حافالت هيئة النقل

في منطقة واشنطن 
الحضرية 

(WMATA) إدارة"STAR "
خدمات النقل )

صة ألصح اب الُمخصَّ
الهمم وكبار السن 

(المحلية

إدارة النقل اإلقليمي 
"MetroAccess  "

خدمات النقل )
صة ألصحاب الُمخصَّ
الهمم وكبار السن 

(اإلقليمية

العاملللنقاإلستراتيجيةالخطةتركزعالم
(TSP)؟

فيالعامالنقلخدمةعلىالدراسةهذهتركز
مةثابتةمسارات .ون أرلينغتمقاطعةمنالُمقدَّ

ريةالجاوالعملياتالعواملمنالعديدهناكولكن
اءأثناالعتباربعينأخذهاعلينايجبالتي

:التخطيط

كيف تضع مقاطعة أرلينغتون خطًطا للنقل العام؟

اكسفيرفبمقاطعةالعامالنقلهيئة
ريةاإلسكندبمدينةالعامالنقلهيئة

فرجينيابوالية
لودون بمقاطعةالعامالنقلهيئة
ويليامبرينسبمقاطعةالعامالنقلهيئة
نواشنطبالعاصمةالعامالنقلهيئة
جينيافر بواليةالحديديةالسككهيئة

"Metrorail"المتروإدارة
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اليوم؟الخدمةوضعهوما
والخدمةالمسارات•

اليوم؟الخدمةأداءمستوى هوما
الركابواتجاهاتالرحالتأنماط•
أرلينغتون بمقاطعةالعامالنقلهيئةومهمةرؤية
دكيفتوجهان• أولوياتهاالهيئةُتحد ِّ

والغاياتاألهدافمسودة
مكيفتوجهان• خدماتهاالهيئةُتقد ِّ

والتعليقاتاآلراءعنالتعبير
المشاركةتستطيعكيف•

ماذا تتضمن هذه المناقشة؟
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حتياجاتاالوتلبيةالفجواتسد:الخدمةإستراتيجية•
ها"Metrobus"العامالنقلشركةتتوللمالتي سدَّ

.وتلبيتها
لوصولالتيسيراإلنصافمشاكلتحلخدمةتقديم•

.واإلسكانوالخدماتالوظائفإلى
إلىالثابتةامالعالنقلمساراتشبكةالهيئةُتصن ِّف•

:أنواعثالثة
الممتازالعامالنقلشبكة•

التحتيةالبنية
األساسيالعامالنقلشبكة•

الخدمةتقديم
الثانوي العامالنقلشبكة•

الخدمةتقديم

ما هو وضع الخدمة اليوم؟
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الممتازالعامالنقلشبكة
التحتيةالبنية

وإعطاءالعام،بالنقلخاصةمروريةحارات•
المرورية،اإلشاراتفيالعامللنقلاألولوية

دةومحطات قبلالرسوملتحصيلبوسائلُمزوَّ
.التجاريةالعالمةتحملومركباتالركوب،

نهايةومحطاتبدايةمحطاتتخدممسارات•
ازالممتالممرمناطقغيرأخرى مناطقتستهدف

"Premium Corridor".
صخط• Pike"العامالنقللحافالتُمخصَّ Ride"

Columbia"لطريقمجاور Pike"محطةمن
"Skyline"محطةإلى"Pentagon City".

.75و74و41أرقامالهيئةحافالت•
16Aأرقام"Metrobus"شركةحافالت•

.16Yو16Hو16Gو16Eو16Cو
المحطاتمنمحدودعددتخصيصاقتراح•

.16Mرقمالحافلةمسارعلى

ما هو وضع الخدمة اليوم؟
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ما هو وضع الخدمة اليوم؟
األساسيالعامالنقلشبكة
الخدمةتقديم

بينةقليلانتظاربفتراتنقلخدمةتقديم•
علىاليومطوالالحافالتوصولمواعيد

.المسارطول
.55ورقم41رقمالهيئةحافلتا•
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ما هو وضع الخدمة اليوم؟
الثانوي العامالنقلشبكة
الخدمةتقديم

بينلةطويانتظاربفتراتنقلخدمةتقديم•
يفأواليومطوالالحافالتوصولمواعيد
.فقطالعملأيامفيأوالذروةفترات
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وحافالت(ART)هيئةحافالتركاببيانات
المحطاتفي(WMATA)هيئة

ركاببيانات"الحراري المخطط"هذايستعرض
"Metrobus"شركةحافالتوركابالهيئةحافالت
.المحطةحسبُمصنَّفة

هاركابمعظممحطاتإلىالزرقاءالدوائرُتشير•
الهيئةحافالتركابمن

هاركابمعظممحطاتإلىالحمراءالدوائرُتشير•
"Metrobus"شركةحافالتمنركاب

حمةالمزدالمحطاتإلىاألرجوانيةالدوائرُتشير•
شركةحافالتوركابالهيئةحافالتبركاب

"Metrobus"
نسبةذاتمحطاتإلىاللون الداكنةالدوائرُتشير•

إلىاللون الفاتحةالدوائرُتشير/عاليةركاب
منخفضةركابنسبةذاتمحطات

ما هو وضع الخدمة اليوم؟
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في مقاطعة أرلينغتون ( WMATA)وركاب حافالت هيئة ( ART)نسبة ركاب حافالت هيئة 
ما هو وضع الخدمة اليوم؟

WMATA 
Metrorail
17,423
65%

WMATA 
Metrobus

6,424
24%

ART

2,896

11%

أيام العمل يوم العطلة
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(2022-2019السنوات المالية )اتجاهات مؤشر األداء في أيام العمل ُمصنَّفة حسب الشهر 
ما هو وضع الخدمة اليوم؟
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(2022-2019السنوات المالية )يوم العطلة / بيانات أعداد الركاب الشهرية ُمصنَّفة حسب أيام العمل
ما هو وضع الخدمة اليوم؟
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(2022-2019السنوات المالية )مؤشرات قياس األداء في أيام األسبوع ُمصنَّفة حسب الشهر 
ما هو وضع الخدمة اليوم؟
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ما هو وضع الخدمة اليوم؟
خدماتهيئةأجرتهالذي2021لعامالمقيمينالركابرأياستطالعفيالنقاطأبرز

Mobility"األبحاثومركز(ACCS)أرلينغتون بمقاطعةالركاب Lab"
اثنانمشاركانوقاماألقدام،علىسيًرابالعملمرتبطةغيربرحلةاالستطالعفيالمشاركيننصفقام•

.العامالنقلباستخدامبالعملمرتبطةغيربرحلةمشاركين10كلمن
رحالتهمارمسالجائحةانتشارأثناءخارجيعملمكانإلىالذهابفياستمرواالذينالمشاركون غيَّر•

النقلوسائلتخداماسبتقليلالتحديدوجهعلىوقامواالجائحة،قبلمافترةفيفيهيسيرون كانواالذي
.بمفردهمالقيادةاستخداموزيادةالعام

استخداممنلواوقلَّ الجائحة،بدءمنذالدراجةوركوببمفردهموالقيادةالمشياستخداممنالمشاركون زاد•
.األجرةوسياراتالخاصةوالسياراتالعامالنقلوسائل

الرحالتتئنافاسعندالجائحةقبلمافترةفيالتنقلأنماطإلىالعودةاحتماليةالمشاركينمعظمتوقع•
.المنزلخارجعملمكانإلى

(https://mobilitylab.org/2021-arlington-resident-travel-survey/) 17
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مسودة األهداف والغايات



والقيم؟األهدافُنعر ِّفلماذا
.يومكلبهاتقومالتيالرحالتمنالكبيرةالصورةتتكون •
.النظامعموممستوى علىمناقشةهيالعامللنقلاإلستراتيجيةالخطة•
علىراراتقاتخاذنستطيعحتىوقيمهاالخدمةأهدافتعريفكيفيةمعرفةإلىنحتاج•

.الرحالتكلفيتؤثرالنظامعموممستوى 
.عليهاقاتكتعليوإبداءمراجعتهابفرصةتحظىحتوغاياتناأهدافنامسودةنعرضنحن•

رؤية ومهمة هيئة النقل العام بمقاطعة أرلينغتون 
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:رؤية هيئة النقل العام بمقاطعة أرلينغتون 
حافظ توفير نظام نقل عام آمن ومنصف وسهل الوصول وموثوق ومالئم ي

رلينغتون بكفاءة وفاعلية على البيئة واالقتصاد وجودة الحياة في مقاطعة أ
حفاًظا مستدامًا

:مهمة هيئة النقل العام بمقاطعة أرلينغتون 
كة النقل االرتقاء بمقاطعة أرلينغتون من خالل العمل معًا على تخطيط شب

العام وبنائها وتشغيلها وصيانتها

رؤية ومهمة هيئة النقل العام بمقاطعة أرلينغتون 
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رؤية ومهمة هيئة النقل العام بمقاطعة أرلينغتون 

الناس
التميز

اإلنصاف
الدمج

المساءلة
الشفافية

االستدامة
التعاون 
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والغايات؟األهدافمسودةإعدادعمليةعليهااعتمدتالتيالمواردما
النقلوقطاعالنظيرةالهيئاتلدىالممارساتأفضلاستعراض•
وقيمهومهمتهالعامالنقلمكتبرؤية•

والغايات؟األهدافنضعلماذا
.العامللنقلاإلستراتيجيةالخطةجوهرتشكل•
.وتشغيلهاهاببعضالعامالنقلشبكةأجزاءربطفينتبعهاالتيالطريقةمالمحتحديدفيتساعد•
.والفجواتوالنجاحاتواإلنصافاألداءلقياساألساسيةالقاعدةتوفر•

أولوياتك؟هيما
.لينغتون أر مقاطعةفيالعامالنقللهيئةوالغاياتاألهدافمسودةعلىتعليقاتكمعرفةنريدنحن•
؟أرلينغتون مقاطعةفيالعامالنقللهيئةأولوياتكمعوالغاياتاألهدافتلكتتوافقهل•

مسودة األهداف والغايات
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مسودة األهداف والغايات
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!وتعليقاتكآرائكمعرفةإلىنحتاج
:عنالمعلوماتمنالمزيدمعرفةنريد•

العامالنقلتستخدمكيف•
العامالنقلتحسينيمكنبرأيككيف•
القصوى اإلفادةإفادتكالنظاميستطيعكيف•
أرلينغتون مقاطعةفيالعامللنقلأهدافك•

:خاللمننوفمبر20حتىوتعليقاتكآرائكعنعبَّر•
االجتماعهذا•
اإللكترونيالتعليقاتإبداءنموذج•
مجتمعنافيمنبثقةفعالياتسبعة•

"www.arlingtonva.us"اإللكترونيموقعنابزيارةتفضل
"TSP"العامللنقلاإلستراتيجيةالخطةعنوابحث

فرص التعبير عن اآلراء وإبداء التعليقات
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!العمليةهذهفياألهميةبالغةوتعليقاتكرأيك،معرفةفينرغبنحن
لتقييمُأجرِّيَ • الراهنةلألوضاعُمفصَّ
النظاملتطويرتوصياتوإعدادالخدمةإرشاداتصقلفيتعليقاتكسُتستخَدم•
المستقبلفيالخدمةتقديمكيفيةتحديدفيمباشرةمساعدةوالغاياتاألهدافتساعد•
ياغةصمنواالنتهاءالخدماتفيالفجواتتحديدبمجردالربيعفصلفيالجمهورإشراكسنعاود•

الشتاءفصلخاللالتوصيات

"TSP"وابحث عن الخطة اإلستراتيجية للنقل العام " www.arlingtonva.us"تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

فرص التعبير عن اآلراء وإبداء التعليقات
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المنبثقةالفعالياتأماكن
الرئيسيةالعامالنقلمحطات1.

"Ballston"المترومحطة(أ
"Shirlington"العامالنقلمحطة(ب
Columbia"طريقتقاطع(ج Pike"طريقمع"S.

Glebe Rd"
Pentagon"المترومحطة(د City"

Arlington"المجتمعيالمركز2. Mill CC"/شارع"S.
Dinwiddie St."

أرلينغتون بمقاطعةالغذائيةالمساعداتمركزمستودع3.
(AFAC)

كزمر فيأرلينغتون بمقاطعةاإلنسانيةالخدماتدائرةمقر4.
"Sequoia Center"

فرص التعبير عن اآلراء وإبداء التعليقات
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األوضاع 
الحالية

األهداف 
والغايات تحليل الفجوات

الجدول الزمني للمشاركة

تحليل أسطول 
الحافالت والمرافق

ن مسودة إجراءات تحسي
الخدمة

خطة التمويل الرأسمالي 
والتشغيلي

التوصيات النهائية
و

ذ الخطة القابلة للتنفي
لتقديم الخدمة 

1جولة المشاركة 

2جولة المشاركة 
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األهداف والغايات
وتجاربك أنت

2022خريف 

ى بدء إجراءات الموافقة عل
نقل الخطة اإلستراتيجية لل

العام

يونيو2023

قرار مجلس إدارة المقاطعة بشأن الخطة 
اإلستراتيجية للنقل العام الُمقتَرَحة

2022ربيع 

مسودة التوصيات
وخطة التمويل

إعداد الصيغة النهائية ألهداف وغايات
الخطة اإلستراتيجية للنقل العام

اركة عقد اجتماع عمومي افتراضي وفعاليات المش
نيالمنبثقة ونموذج إبداء التعليقات اإللكترو 

2023ربيع /شتاء

2023ربيع 

العرض التقديمي أمام اللجنة 
االستشارية للنقل العام

2022شتاء /خريف

اركة عقد اجتماع عمومي افتراضي وفعاليات المش
نيالمنبثقة ونموذج إبداء التعليقات اإللكترو 

قل العرض التقديمي أمام مفوضية الن
والمواصالت

2023ربيع /شتاء

تمويل المنحة
اعتماد
2021

العام إرسال الخطة اإلستراتيجية للنقل
وزارة النقل والمواصالت العامة إلى

اوالسكك الحديدية بوالية فريجين
2023صيف 

الجدول الزمني لمشاركة الجمهور–الخطة اإلستراتيجية للنقل العام 

مشاركة مجلس إدارة المقاطعةخطوة مهمة
وجلساتالعموميةاالستماعجلسة:أمثلة)

أيامالمفتوحةواالجتماعاتاإلدارةمجلس
(إلخالمفوضيةواجتماعاالثنين

االجتماعات االفتراضية
وتطبيق"TEAMS"تطبيق:أمثلة)
"TEAMS Live"وتطبيق"Zoom"،إلخ)

التعليقات اإللكترونية
إبداءونماذجاالستبيانات:أمثلة)

(إلخالتعليقات

قةفعاليات المشاركة الحضورية والفعاليات المنبث
جوالتوالواالجتماعاتوالمؤتمراتالمجتمعيةاللقاءات:أمثلة)

(خإلوالمناقشاتوالحواراتبالحافالتالجوالت/الميدانية
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فترة األسئلة واألجوبة/ الختام 

شكًرا لك
"TSP"وابحث عن الخطة اإلستراتيجية للنقل العام " www.arlingtonva.us"تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

pmounier@arlingtonva.usالنقلتخطيطمدير–مونيربول
nsgraham@arlingtonva.usالجمهورمشاركةأخصائي-غراهامنايت

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Transit-Strategic-Plan
mailto:pmounier@arlingtonva.us
mailto:nsgraham@arlingtonva.us


ملحق

ملحق



واالستدامةاإلنصاف:الوصف
أرلينغتون مقاطعةأنحاءجميعفيمنصًفاتوزيًعاوالخدماتالتحتيةالبنيةتوزيع:3الهدف

.وتصحيحهاواألقلياتالدخلمنخفضومنهايعانيالتيالخدمةفيالفوارق تحديد•
نةاقتصاديةفرصتوفير• .العامالنقلوسائلخاللمنواألقلياتالدخللمنخفضيُمحسَّ
.المحرومةالمجتمعاتعلىإيجابًياتأثيًراالعامالنقلوسائلفيوالخدماتالراحةوسائلتؤثرأنضمان•
وسائلستخداماالجميععلىتيسرالوصولسهلةتحتيةوبنيةالهممألصحابللجودةعاليةعامةمواصالتخدمةتوفير•

.النقل
منمرن معمجتوإنشاءمستدامة،مشتركةنقلوسائلخاللمنوباإلقليمببعضهاأرلينغتون مقاطعةأحياءربط:5الهدف

بيئًيامستدامةنقلوسائلتوفيرخالل
.الدفيئةالغازاتانبعاثاتمنالحدفياإلسهام•
.مشتركعامنقلرحالتإلى(SOV)الواحدالفردمركباترحالتتحويل•
.المتجددةالطاقةوإنشاءالطاقةإدارةوتعزيز،"الخضراء"للمبادئوفًقاوالبناءالتصميم•

مسودة األهداف والغايات



واالستدامةاإلنصاف:األسباب
أساسيةمبادئواالستدامةاإلنصاف•

.العامالنقلخدمةلتقديم
تعذُّريالذينلألشخاصالنقلخدمةتوفير•

منأخرى أشكالإلىالوصولعليهم
اتانبعاثتقليلوُيعطيالنقل،خدمة

التالرحتجميعخاللمنالدفيئةالغازات
لأشكاعنالعامللنقلجوهريةمميزات

.األخرى العديدةالنقل

مسودة األهداف والغايات



واألداءوالجودةالسالمة:الوصف
للركابجذابنقلكخيارالعامللنقلالترويج:1الهدف

.وموثوق نظيفحافالتأسطولعلىالحفاظ•
.العمالءورضاالشفافيةتعزيز•
.تجاوزهاأوالنقلخدمةأداءمعاييراستيفاء•

عليهاوتحافظوُمؤمَّنةآمنةعامنقلبيئةتوفرالتيوالخدماتالتحتيةالبنيةتوفير:2الهدف
.السالمةلثقافةالترويج•
Vision"الطرق علىالسالمةعلىالحفاظبرنامجأهدافدعم• Zero".
.وتنفيذهاالسالمةتحسينسبلتحديد•
.ومرافقهالعامالنقلخدماتأمنعلىالحفاظ•

الخدماتوتقديمالتحتيةالبنيةإنشاءفيالسليمةالماليةاإلدارةممارسة:4الهدف
.المحليالتمويلمنلالستفادةالمنحفرصتحديد•
.والفعاليةبالكفاءةتتميزخدماتتقديم•
.جيدةحالةفيعليهاوالحفاظوالمركباتالمرافقصيانةضمان•

مسودة األهداف والغايات



واألداءوالجودةالسالمة:األسباب
غةبالعواملوالكفاءةالجودةالعاليةوالخدمةالسالمة•

.العامالنقلخدمةلتوفيراألهمية
اصاألشخآلالفالنقلخدمةالعامالنقلهيئةتوفر•

.ميةاألهشديدةمسؤوليةالركابهؤالءوسالمةيوًما،
والمريحةالمواعيدفيالمنضبطةالخدمةتجذب•

.أخرى نقلخياراتلديهمممنالركابوالموثوقة
منعددأكبرخدمةعلىقادًراالعامالنقليصبح•

منَبةالُمكتسَ الكفاءةخاللمنتكلفةبأقلاألشخاص
البياناتىإلالمستندوالتخطيطالسليمةالماليةالقرارات
.التحتيةوالبنيةللخدمة

مسودة األهداف والغايات



والتعاون التواصل:الوصف
لالتواصأدواتإلىالوصولتسهيلضمان:6الهدف

مننهموتمكوتشركهموالجمهورالموظفينُتعلِّمالتي
تحتيةالوالبنيةالعامالنقلخدمةتقديمطريقةتشكيل

العامللنقل
طويرتمشاريعلتزويدوالركابالسكانمعالتواصل•

.بالمعلوماتوخدماتهالعامالنقل
ىإلإشعاراتوإرسالاستباقيةعمالءخدمةتقديم•

.الركاب
فيالجديدةوالخدماتبالمشاريعالجمهورإخطار•

.المناسبالوقت

مسودة األهداف والغايات



والتعاون التواصل:الوصف
عجميفيهيستطيعوإيجابيآمنعملمكانإنشاء:7الهدف

مالهمأععلىالتركيزالخدمةتقديمعنالمسؤولالفريقأعضاء
.هاعليوالحفاظالمعنيةاألطرافمعإيجابيةعالقاتإنشاء•
.ودامجةتعاونيةعملبيئةإنشاء•
.بهمواالحتفاظوتوظيفهماألْكفاءالموظفينجذب•
بالنقلنيةالمعاإلقليميةأطرافنامعوالشراكاتالعالقاتتعزيز•

.العام

مسودة األهداف والغايات



والتعاون التواصل:الوصف
يمييناإلقلالشركاءمعاستباقيتعاون التعاون :8الهدف

النقلدمةخوتنسيقالعام،للنقلالتحتيةالبنيةلتحسين
تواصالً و تنسيًقالهاوالتخطيطبشأنهاوالتواصلالعام

ئ للطوار االستجابةإجراءاتووضعفعااًل،وتخطيًطا
.قويةإقليميةعامنقلخدمةتقديم•
.اطعةالمقداخلالعامللنقلالتحتيةالبنيةتحسين•
وارئ والطالسيءالطقسحاالتأثناءالخدمةاستمرارية•

.الخاصةوالفعاليات
سالطقحاالتأثناءالتواصلخطةبشأنالتنسيق•

.الخاصةوالفعالياتوالطوارئ السيء

مسودة األهداف والغايات



والتعاون التواصل:األسباب
.اإلدارةجيدةللمنظماتالمميزةالسماتمنالمدروسوالتعاون الصريحالتواصل•
.لمشكالتاتحلالتيوالخدماتالمشاريعوتحددالمشكالتتحلمثمرةمناقشةعقدوالصادقالصريحاالتصالُيتيح•
.األكبرياإليجابالتأثيرتحققحلولصياغةإلىيؤديمماالجميع،أصواتسماععندشامالً المدروسالتعاون يصبح•

مسودة األهداف والغايات


