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تعرف على مدى مالئمة االستثمارات العامة التي تعتمدها الدولة 
لمحافظة قنا لخفض فجوات التنمية التي تعاني منها المحافظة، 
والوصول إلى بعض المقترحات التي من شأنها رفع كفاءة هذه 
االستثمارات بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة ورفع مستوى 

امعيشة المواطنين في قن  
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 الحتياجات التنمية في محافظة قنا؟للدولة كيف تستجيب الخطة االستثمارية 

 1نهال المغربل
 مقدمة .1

كم وتفترش مساحة واسعة علي جانبي النيلل شلرقا   042إقليم جنوب الصعيد وتمتد بطول تقع محافظة قنا في 
وغربللا ، يحللدها شللماال  محافظللة سللوهام وجنوبللا  محافظللة حسللوان وشللرقا  محافظللة البحللر ا حمللر وغربللا  محافظللة 

سللاحة مأهولللة كيلللومتر مربللع منهللا م 9892تبلللا المسللاحة الكليللة للمحافظللة  (.1الللوادا الجديللد، الشللكل رقللم  
 2من المساحة الكلية للمحافظة.٪ فقط 14كيلومتر مربع وبنسبة  1049بالسكان في حدود 

 
 

 

 

 

 

 

 1131للي إقريلةتتبع الوحلدات القرويلة بافضلافة  131وحلدة محليلة قرويلة و 11و مركلاا  11تضم محافظة قنا 
يمثل نهلر النيلل عنصلر اللربط الرئيسلي ( المراكلا افداريلة بالمحافظلة.0وعابة.ويوضل  شلكل رقلم   ونجعلا   كفرا  

بللين محافظلللة قنللا وبلللاقي المحافظللات ا خلللرى فللي وادا النيلللل شللماال  وجنوبلللا  بافضللافة إللللى شللبكات المجلللارا 
المائيلللة المنتشلللرة فلللي المسلللاحة المأهوللللة والتلللي تلللربط مراكلللا المحافظلللة بعضلللها اللللبعض بافضلللافة إللللى ربطهلللا 

                                                           
  مستشار واير التخطيط.1
 .0228مصر للتنمية، وبرنامج  0213الجهاا المركاا للتعبئة العامة وافحصاء، 2

 إقليم جنوب الصعيد

 ( موقع محافظة قنا 1شكل رقم )



3 
 

نلللا فيملللا بينهلللا وبلللاقي حنحلللاء الجمهوريلللة بشلللبكة ملللن الطلللر  افقليميلللة بالمحافظلللات ا خلللرى. وتلللرتبط محافظلللة ق
 الطولية والعرضية، بافضافة إلى خط سكة حديد إقليمي.

 

 
 
 

 

 

 

 

وتفلاوت درجلة  من حهمها ارتفاع معدالت الفقر والبطاللةتواجه محافظة قنا عدد من التحديات التنموية المتمثلة 

إتاحللة الخللدمات العامللة بللين مراكللا وقللرى المحافظللة، وضللعف مسللتوى الخللدمات العامللة وعلللى راسللها الخللدمات 

التعلرف عللى ملدى مالئملة االسلتثمارات هذا العدد من "حورا  النداء للسياسلات" ستهدف يالتعليمية والصحية. و 

ميللة التللي تعللاني منهللا المحافظللة، والوصللول إلللى العامللة التللي تعتمللدها الدولللة لمحافظللة قنللا لخفللض فجللوات التن

ض المقترحللات التللي مللن شللأنها رفللع كفللاءة هللذه االسللتثمارات بهللدف تحسللين مسللتوى الخللدمات العامللة ورفللع بعلل

 مستوى معيشة المواطنين في قنا.

 مؤشرات التنمية في محافظة قنا .2
ها مؤشلرات التعلليم والصلحة والفقلر، يركا هذا الجاء من الورقة على بعض مؤشرات التنمية الهامة، وعلى رحسل

وذلللت تمهيللدا  للتعللرف علللى مللواطن الخلللل التللي تعللاني منهللا محافظللة قنللا مللن حيلل  الخللدمات العامللة المتاحللة 

 ( المراكز اإلدارية بمحافظة قنا2الشكل رقم )
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التلللي يتعلللين رصلللد االسلللتثمارات العاملللة المناسلللبة لسلللدها ولتلللوفير المنلللا  المالئلللم  والتلللي تمثلللل فجلللوات التنميلللة

لمشللاركة القطلللاعين الملللدني والخلللاف للمسللاهمة فلللي رفلللع مسلللتويات التنميلللة فللي قنلللا. ويوضللل  الجلللدول التلللالي 

 ملخصا   هم مؤشرات التنمية على النحو التالي:

 ( أهم مؤشرات التنمية في محافظة قنا1الجدول رقم )
 القيمة المؤشر

 3221.1 عدد السكان  حلف نسمة( 
 0421.2 (2الكثافة للمساحة المأهولة  نسمة/ كم
 08.9 (٪  معدل المواليد لكل حلف من السكان

 908.1 ( با لف51قوة العمل  +
 12.8 ( ٪معدل البطالة  
 11.2 (٪معدل الفقر  

 39.9 كثافة التالميذ بالفصول
 2.1 نمن السكا عدد ا سرة لكل حلف

 11.0 معدل وفيات الرضع  حقل من سنة(/ حلف مولود حي
 . دلياللمواطنللخطةاالستثماريةبمحافظةقنا.0213المصدر: واارة التخطيط. 

 3نحو 0221بلا عدد سكان محافظة قنا حسب تقديرات الجهاا المركاا  للتعبئة العامة واالحصاء عام 

وتبلا الكثافة السكانية ٪  ذكور. 12.4٪ مقارنة بما يقرب من 48.1مليون نسمة، وتبلا نسبة افنا  

نسبة الشباب في الفئة العمرية  تصل.0/كمنسمة 334وللمساحة الكلية  0/كمنسمة 0421للمساحة المأهولة 

نسبة الذكور عن افنا  في  وتنخفض٪ من جملة السكان في المحافظة. 31.1حوالي إلى سنة  11-08

سنة ثم تعود إلى االرتفاع مرة حخرى، مما يدل على حن  11سنة حتى حقل من  02الفئات العمرية حكبر من 

تى سن المعاش تقريبا  ثم يعودون لإلقامة في المحافظة، الشباب من الذكور يهاجرون خارم المحافظة للعمل ح

ل، وهذا يعد حهم مشكلة وهذا يعني حرمان المحافظة من القوى العاملة في سن العطاء بسبب قلة فرف العم
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.كما يعاني حكثر من نصف سكان المحافظة من الفقر. ٪11، حي  بلا معدل البطالة ما يقرب من بالمحافظة

 ى بعض مؤشرات التنمية المتعلقة بالتعليم والصحة والفقر.ونركا فيما يلي عل

 مؤشرات التعليم .2.1

حي  تبلا ما  ،الجمهوريةعلى مستوى معدالت مقارنة بالمن ارتفاع معدالت ا مية محافظة قنا تعاني 

كما بلغت نسبة التسرب من التعليم ،٪(02  عنها بين الذكور٪( 42 افنا وتايد بين  ؛٪32ن عيايد 

. تتمتع المحافظة بخدمات تعليمية متنوعة تضم (0213 الجهاا المركاا للتعبئة العامة وافحصاء،  1٪

إال حنه يوجد تفاوت في توايع الخدمات التعليمية بين القرى  ،التعليم العام وا اهرا والفني والخاف

 39.9تصل إلى كما ترتفع كثافة التالميذ بالفصول لوبعضها وبينها وبين المدن من جهة حخرى. 

، في الخدمات التعليمية ولعالم هذا القصورتلميذ/فصل وتماثل نسبة الكثافة على المستوى القومي. 

العدالة في توايعها بين في قنا على النحو الذا يحق  عين ايادة االستثمارات المخصصة لهذه الخدمات يت

جامعة جنوب الوادا بفروعها الثال  في قنا وحسوان وسوهام وفرع تقع كما قرى المحافظة.مراكا و 

تدف  الطلبة بكميات متباينة بين الثال  محافظات السابقة وتساهم هذه الجامعة في لجامعة ا اهر، 

 .(0228، 3واارة التنمية االقتصاديةواارة التنمية المحلية و   وباقي ا ماكن بالجمهورية

 مؤشرات الصحة .2.2
عللدد ا سللرة لكللل حلللف مللن ( تللدهور مسللتوى الخللدمات الصللحية فللي قنللا، حيلل  يبلللا 1يتضلل  مللن الجللدول رقللم  

(/ حقلمنسللللنة  معدلوفياتالرضللللعكمللللا بلللللا . ةعلللللى مسللللتوى الجمهوريلللل 1.1 مقارنللللة بمللللا يقللللرب مللللن 2.1 نالسللللكا

قنللا إلللى مللن سللكان  الكثيللر يضللطرعلللى مسللتوى الجمهوريللة. و  11.8مقارنللة بحللوالي  11.0 حلفمولودحي

القلاهرة للعلالم ملن ا ملراض التلي تتطللب تخصصلات دقيقلة و أسيوط مستشفيات محافظات حخرى كاللجوء إلى 

                                                           
3

 .2155منذ وزارة التخطيط وزارة التنمية االقتصادية أصبحت 
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فلي الخلدمات الصلحية تتنلوع و  بسبب عدم وصول مستوى الخدمة الصحية بالمحافظلة إللى المسلتوى المطللوب.

ال إنهلا تتسلم بعلدم عداللة التوايللع التخصصلية إالمستشللفيات بلين المستشلفيات التابعلة للواارة الصلحة و المحافظلة 

 .(0228واارة التنمية االقتصادية واارة التنمية المحلية و   المكاني للخدمات

 مؤشرات القرى األكثر فقرًا    .2.2

، 0229 فينوفمبرعللللللللللللللللام4االقتصللللللللللللللللاديةمصرومؤشراتالفقرالصادرمنواارةالتنميةفيبناءعلىتقريرتطويرمستوياتالمعيشة

 حسلللللللللليوطو المنياو بنيسويفو البحيرةو الشرقيةوهي محافظللللللللللات 12 شللللللللللملت احتياجا  قريللللللللللةا كثر  1113 تمتحديدعللللللللللدد

وقلللد تبنلللت الحكوملللة المصلللرية فلللي هلللذا الوقلللت برنامجلللا  لتطلللوير هلللذه القلللرى .الجياةو حسوانو ا قصر و قنللللللاو سوهاجو 

بهدف تحسين مستوى معيشلة الفقلراء اللذين يعيشلون فلي هلذه القلرى وذللت ملن خلالل تحسلين مسلتوى الخلدمات 

 حعوامماليةبللللللدءا منالعامالمالي 3 قريللللللةخالل111 تنميللللللةاسللللللتهدفت المرحلللللللة ا ولىو امللللللة فللللللي هللللللذه القللللللرى. الع

 الشرقيةمحافظات على النحو التالي:  1وحدة محلية في  04مركاا  و 13هذه المرحلة . شملت 0212/0228

( قريلللللة 03 قنلللللللللا(و قرية 01 لللللللوهاموس (قريلللللة 00 حسيلللللللوط(و قرية 32 المنيلللللا( و قريلللللة 18 البحيلللللرة( و قريلللللة 31 

 فقير.حلف 101 مليوننسمةمنهم 1.1 تضمنحو

حعلللللوام ماليلللللة بلللللدءا  ملللللن العلللللام الملللللالي  1قريلللللةوذلت خلللللالل 1220تنميلللللة فقلللللد اسلللللتهدفت حملللللا المرحللللللة الثانيلللللة 

حعلوام بلدء  ملن  3خلالل قرية  313حسبقيات، حي  تضم ا سبقية ا ولى  3مراحل حو  3على  0210/0211

بلدء  ملن العلام الملالي حخلرى حعلوام  3خلالل قريلة  081ا سبقية الثانيلة ، وتتضمن 0211/0210العام المالي 

 3وخلالل  0211/0211من العلام الملالي  قرية بدء   334تضم وا خيرة فا سبقية الثالثة ، حما 0213/0214

 .ستوىالمحافظاتتوايعقرىالمرحلةالثانيةوفقا لألسبقياتالثالثوعلىمويوض  الجدول التاليحعوام حيضا . 
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 ( توزيع قرى المرحلة الثانية وفقًا لألسبقيات الثالث وعلى مستوى المحافظات2الجدول رقم )

 أسبقية أولي المحافظة م
2111-2112 

 أسبقية ثانية
2112-2112 

 أسبقية ثالثة
2112-2112 

 84 119 114 المنيلللللللللا 1
 88 11 83 سوهللللللام 0
 92 91 41 حسيللللللوط 3
 - 23 22 قنـــــــــــــا 2
 01 - 32 الشلللللرقية 1
 - - - البحيللللللرة 1
 - - 31 ا قصلللللللر 1
 19 - - الجيللللللللاة 9
 13 - - بنى سويف 8
 4 - - حسلللللللوان 12

 222 232 272  اإلجمالي
 .0213المصدر: واارة التخطيط. 

للة ملن جم ٪8.1قريلة تمثلل  81الفقيرة في قنا في المرحلة الثانيلة تبللا حن عدد القرى ( 0يوض  الجدول رقم  
القرى الفقيرة في هذه المرحلة، بينما بلا عدد القرى في قنا التي شملتها المرحلة ا ولى من مراحل تطوير هلذه 

 من جملة القرى في هذه المرحلة. ٪11.0قرية مثلت  03القرى 

صـحية كمـا يرت ـع عـدد القـرى في مسـتوى الخـدمات التعليميـة والمما سبق يتضح أن قنا تعاني من تدهور 

ال قيرة في هذه المحافظة الهامة كما ترت ع معدالت البطالة خاصة بين اإلناث. ومـن ثـم البـد وأن تسـتجيب 

لـى تـوفير الخطة االستثمارية لهـذه التحـديات علـى النحـو الـذي يـؤدي ولـى تطـوير هـذه الخـد مات فـي قنـا واى

مزيــد مــن فــرغ التشــغيل خاصــة للشــباب وذلــم بهــدف الخــروت مــن بــراثن ال قــر وتحســين مســتوى معيشــة 

ونحاول في الجزء التالي من الورقـة التعـرف علـى معـالم الخطـة االسـتثمارية  المواطنين في هذه المحافظة.
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ية في قنا ومدى مالئمة هذه االستثمارات لسد والخطة العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسيس للعدالة االجتماع

 ال جوات التنموية بها.

 مؤشرات التنميةبعالقة الخطة االستثمارية  .2
 0214/0213في هذا الجاء من الورقة نحاول دراسة العالقة بين الخطلة االسلتثمارية للدوللة للعلام الملالي 

االجتماعيلللة التلللي تلللم إطالقهلللا فلللي حكتلللوبر والخطلللة العاجللللة لتنشللليط االقتصلللاد القلللومي والتأسلللي  للعداللللة 
 ، بالفجوات التنموية في محافظة قنا.0213

 2112/2112لي استثمارية للعام المت اصيل الخطة اال .2.1

مليللار جنيلله مصللرا، منهللا  082مللا يقللرب مللن  0214/0213للعللام المللالي تبلللا قيمللة االسللتثمارات افجماليللة 

مليلار جنيله مصلرا كاسلتثمارات حكوميلة. ويوضل   82نة مليار جنيه مصرا استثمارات عاملة، متضلم 102

مللللن جملللللة  ٪12( توايللللع هللللذه االسللللتثمارات الحكوميللللة  المللللواع منهللللا والللللذا يقللللدر بحللللوالي 3الجللللدول رقللللم  

 المواعة.االستثمارات الحكومية( على ا قاليم المختلفة ونصيب محافظة قنا من هذه االستثمارات 

 األقاليم المختل ةعلى قيمة االستثمارات الحكومية الموزعة وجمالي( 2الجدول رقم )
 قيمة االستثمارات بالمليون جنيه اإلقليم

 15484.6 إقليم القاهرة الكبرى
 4121.4 إقليم افسكندرية

 4289.3 إقليم الدلتا
 4900.8 إقليم قناة السوي 

 2283.6 إقليم شمال الصعيد
 1699.0 إقليم وسط الصعيد

 4368.7 جنوب الصعيدإقليم 
 1081.1 محافظة سوهات

 222.2 محافظة قنا
 311.1 محافظة األقصر
 1391.2 محافظة أسوان

 411.1 محافظة البحر األحمر
 37147.4 وجمالي الجمهورية الموزع

 .0213المصدر: واارة التخطيط. 
 من االستثمارات الحكومية مواعة مكانيا  12تقريبا %. 
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 914.3السللاب  حن قيمللة االسللتثمارات الحكوميللة المواعللة المخصصللة لمحافظللة قنللا تبلللا يتضلل  مللن الجللدول 

وتعتبلر قيملة هلذه االسلتثمارات متواضلعة فقلط ملن جمللة االسلتثمارات المواعلة.  ٪0.3مليون جنيه والتي تمثل 

حة الكليللة مللن جملللة سللكان الجمهوريللة، ومللع التللرجي  بالمسللا ٪4.1مقارنللة بنسللبة سللكان المحافظللة والتللي تبلللا 

فللللي قنللللا (، تظللللل قيمللللة االسللللتثمارات الحكوميللللة المواعللللة 2.1للمحافظللللة وبللللدليل التنميللللة البشللللرية  الللللذا يبلللللا 

 متواضعة، وغير مالئمة لمواجهة التحديات التنموية الكبيرة التي تعاني منها هذه المحافظة.

مللن جملللة  ٪03.1تخصلليف  (4مللا يتضلل  مللن الجللدول رقللم  كوبللالنظر للتوايللع القطللاعي لهللذه االسللتثمارات 

االسلللتثمارات الحكوميلللة المواعلللة والمخصصلللة لمحافظلللة قنلللا للخلللدمات التعليميلللة، مملللا يوضللل  اهتملللام الدوللللة 

بتحسين مستوى إتاحلة هلذه الخلدمات بمحافظلة قنلا، ويبقلى التحلدا فلي رفلع كفلاءة هلذه الخلدمات وللي  مجلرد 

ولكنهللا قضللية قوميللة يتعللين االهتمللام بهللا بشللكل افتاحللة. وهللذا التحللدا ال يقتصللر علللى مسللتوى محافظللة قنللا 

من تحديد نسبة محلددة ملن االنفلا  العلام  0213حكبر. ويتض  هذا من اهتمام مسودة الدستور المصرا لعام 

تخصلللف لقطلللاعي التعلللليم والصلللحة لملللا لهلللذه القطاعلللات ملللن حهميلللة فلللي االرتقلللاء بحيلللاة الملللواطنين وبمسلللتوى 

 التنمية على المستوى القومي. 

و الاراعلللة واستصلللال  ميلللاه الشلللرب والصلللرف الصلللحي ( اسلللتئثار قطلللاعي 4ملللا يتضللل  ملللن الجلللدول رقلللم  ك

ويعلد  .مصلرا، عللى التلوالي مليلون جنيله 119مليون جنيه مصلريو 111ات بلغت بإجمالي استثمار ا راضي 

ين خلدمات هذا التخصيف اهتماما  من الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين في قنا سلواء ملن خلالل تحسل

بالنشلاط بقطلاع الاراعلة باعتبارهلا االهتملام المياه والصرف الصحي الذا يحتام لتطوير كبيلر، بافضلافة إللى 

ملن جملللة االسللتثمارات الحكوميللة المواعللة لبللرامج  ٪14.1وتللم تخصلليف  محافظللة.الفللي  االقتصلادا الرئيسللي

التنمية المحلية الخم  في قنا، وعلى الرغم من حهمية هذه الخلدمات العاملة للمحافظلة، إال حن تخصليف هلذه 
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النسلللبة المرتفعلللة ملللن االسلللتثمارات الحكوميلللة لهلللذا القطلللاع قلللد جلللاء عللللى حسلللاب قطاعلللات حخلللرى تعلللاني ملللن 

 وخدمات النقل.ت الصحية التدهور، وعلى رحسها الخدما

 التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية الموزعة بمحافظة قنا( 2الجدول رقم )
(٪النصيب النسبي ) المخصغ بالمليون جنيه القطاع  

التربية والتعليم      199.4 23.1 
الصحيمراف  مياه الشرب والصرف      150.5 17.4 
التنمية المحلية      125.7 14.5 
واستصالحا راضيالاراعة      117.9 13.6 
االموارد المائية والر      97.2 11.2 
يالتعليم العال     78.5 9.1 
الصحة      49.0 5.7 
النقل      34.6 4.0 
ا وقاف      7.2 0.8 

*حخرى   4.4 0.5 
قناجملة   864.3 100.0 
 .0213المصدر: واارة التخطيط. 
والشللئون االجتماعيللة والقللوى العاملللة والهجللرة والتمللوين والتجللارة الداخليللة والرياضللة والشللباب والسللياحة ورئاسللة *حخللرى تشللمل والتأمينللات 

 مجل  الواراء وا اهر الشريف.

 نصيب محافظة قنا من الخطة العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسيس للعدالة االجتماعية .2.2
ثمارات المخصصلللة للخطلللة العاجللللة لتنشللليط يمكلللن االطلللالع عللللى تفاصللليل نصللليب محافظلللة قنلللا ملللن االسلللت

بإجمللالي اسللتثمارات  0213االقتصللاد والتأسللي  للعدالللة االجتماعيللة والتللي حطلقتهللا واارة التخطلليط فللي حكتللوبر 

وتتضللمن . 0214يونيللو  32مليللار جنيلله مصللرا، والتللي تتضللمن االنتهللاء مللن كافللة مشللروعاتها قبللل  08.1

وحلللدة  12122إطلللار الخطلللة العاجللللة توصللليل الغلللاا الطبيعلللي لعلللدد االسلللتثمارات الموجهلللة لمحافظلللة قنلللا فلللي 

نشاء  وحدة سكنية في إطار البرنامج القومي لإلسكان االجتماعي وهذه الوحدات  0144ما يقرب من سكنية وا 
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كملا تتضلمن الخطلة بعلض مشلروعات الطلر  والنقلل وملن حهمهلا إصلال   مواعة على كافلة مراكلا المحافظلة.

كما اشتملت الخطة على عدد من  ات السكة الحديد ورفع كفاءة بعض الطر  بالمحافظة.مالقان عدد كبير من

مضلللاعفة المخصصلللات الموجهلللة لبلللرامج التنميلللة مشلللروعات ميلللاه الشلللرب والصلللرف الصلللحي بافضلللافة إللللى 

 المحلية بالمحافظة. 

المنطقتللين الصللناعتين بالمحافظللة ولعلل مللن حهللم المشللروعات التلي تضللمنتها الخطللة العاجلللة مشلروع اسللتكمال 

مليللون جنيلله مصللرا، ممللا يايللد مللن قللدرة المحافظللة علللى  12.1"الكالحللين" و"هللو" بتكلفللة اسللتثمارية إجماليللة 

في هذه المناط  الصناعية. كما تضمنت الخطة العاجلة حيضا بعض المشلروعات لتطلوير توفير فرف عمل 

علادة تأهيلل مستشلفى لرعايلة الصلحية الخدمات الصحية بالمحافظة ومنها تطلوير وحلدة ا بمستشلفى قنلا العلام وا 

يثي اللوالدة فلي مستشلفى قنلا العلام، بافضلافة لتلوفير قنا العام ومستشفى نجلع حملادا العلام وتطلوير وحلدة حلد

 عدد من حجهاة ا شعة بمستشفيات المحافظة.

 النتائج والتوصيات .2
منها محافظلة قنلا، خاصلة فلي مجلال الخلدمات  مما سب  يتض  وجود بعض الفجوات التنموية التي تعاني

ة وارتفلللاع معلللدالت الفقلللر والبطاللللة. وعللللى اللللرغم ملللن وجلللود محلللاوالت جلللادة لسلللد هلللذه التعليميلللة والصلللحي

 اتفجلو سلد هلذه القنلا ل درجلة اسلتجابة المخصصلات االسلتثمارية لمحافظلةالفجوات التنموية من خالل رفلع 

افجللراءات التللي مللن الممكللن حن تللؤدا إلللى رفللع قللدرة االسللتثمارات علللى ، حال حن هنللات عللدد مللن التنمويللة

 تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات العامة بالمحافظة وتتضمن هذه افجراءات ما يلي:

  حفللا جهللات افسللناد الحكوميللة علللى ضللرورة توايللع االسللتثمارات العامللة مكانيللا ، حتللى يتسللنى التعللرف

قيمة االستثمارات العامة المخصصة على مستوى المحافظات، مملا يسلاعد عللى على وجه الدقة على 
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رفع كفاءة القرار التخطيطي. وتجدر افشارة إلى تبنلي واارة التخطليط لخطلة متكامللة لتطلوير منظوملة 

التخطلليط علللى النحللو الللذا يلللام كافللة جهللات االسللناد علللى توايللع اسللتثماراتها مكانيللا  بللدء مللن الخطللة 

 .0211/0211 – 0214/0211الجارا إعدادها حاليا  للفترة الثالثية 

  ضلللرورة تطلللوير منظوملللة التخطللليط المحللللي عللللى النحلللو اللللذا يلللؤدا إللللى إعطلللاء دور حكبلللر لهيئلللات

التخطللليط عللللى المسلللتوى المحللللي فلللي عمليلللة التخطللليط للخلللدمات العاملللة، بافضلللافة إللللى تطلللوير دور 

ية المختلفلللة لتعللللب دورا  محوريلللا  فلللي عمليلللة التنميلللة هيئلللات التخطللليط عللللى مسلللتوى االقلللاليم االقتصلللاد

 االقتصادية على المستوى افقليمي.

  المشلاركة فلي إعلداد وتنفيلذ ومتابعلة الخطلطإيجاد آلية فعالة لتشلجيع القطلاعين الملدني والخلاف عللى 

لية التنمويلة المختلفللة، حيلل  حن افجللراءات الحاليللة تجعللل ملن مشللاركة القطللاعين المللدني والخللاف شللك

 وال توجد مشاركة حقيقية وفعالة حو التاام حقيقي بتنفيذ هذه الخطط.

  اتخللاذ خطللوات جللادة نحللو التحللول إلللى الالمركايللة خاصللة فيمللا يتعللل  باالسللتثمارات التللي مللن الممكللن

جراءات التشريعية والمؤسسية بقطاعي التعليم والصحة واتخاذ اف تحويلها إلى المديريات وافدارات بدء

الالامللة لللذلت مللع وضللع خطللة متكاملللة لرفللع قللدرات المللديريات وافدارات لتنفيللذ النهللام الجديللدة الموكلللة 

 إليها في إطار التحول نحو الالمركاية.

  فللي اتخلاذ القللرار التخطيطللي وذلللت ملن خللالل تحديللد االحتياجللات وترتيللب إعطلاء دور حكبللر للمللواطنين

ت ملن خلالل افسلراع بإعلادة انتخلاب المجلال  المحليلة بعلد ا ولويات ومواجهة التحديات التنمويلة وذلل

 االنتهاء من تنفيذ خارطة الطري  وفي ضوء تعديل قانون افدارة المحلية.

  والمؤشرات التنموية بكافة المحافظات نظرا  لتقادم المؤشرات المتاحة ضرورة االهتمام بتحدي  البيانات

على المستوى المحلي. وفي هلذا افطلار يمكلن االسلتفادة  والتي تحد من كفاءة اتخاذ القرار التخطيطي
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ملللن وجلللود علللدد كبيلللر ملللن الملللوظفين المحليلللين اللللذين يعمللللون فلللي مراكلللا المعلوملللات المنتشلللرة عللللى 

لتنفيللذ  المسللتوى المحلللي مللع تللوفير الحللوافا الالامللة لقيللامهم بهللذه المهمللة وتللدريبهم علللى آليللات العمللل

 المهام المطلوبة منهم.
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