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كيف تستجيب الخطة االستثمارية للدولة الحتياجات التنمية في محافظة قنا؟
نهال المغربل

1

 .1مقدمة
تقع محافظة قنا في إقليم جنوب الصعيد وتمتد بطول  042كم وتفترش مساحة واسعة علي جانبي النيلل شلرقا
وغربللا ،يحللدها شللماال محافظللة سللوهام وجنوبللا محافظللة حس لوان وش لرقا محافظللة البحللر ا حمللر وغربللا محافظللة

ال لوادا الجديللد ،الشللكل رقللم  .)1تبلللا المسللاحة الكليللة للمحافظللة  9892كيلللومتر مربللع منهللا مسللاحة مأهولللة
بالسكان في حدود  1049كيلومتر مربع وبنسبة  ٪14فقط من المساحة الكلية للمحافظة.
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شكل رقم ( )1موقع محافظة قنا

إقليم جنوب الصعيد

تضم محافظة قنا 11مركل اا و 11وحلدة محليلة قرويلة و 131قريلةتتبع الوحلدات القرويلة بافضلافة إللي 1131
كف ار ونجعلا وعابة.ويوضل شلكل رقلم  )0الم اركلا افداريلة بالمحافظلة.يمثل نهلر النيلل عنصلر اللربط الرئيسلي
بللين محافظللة قنللا وبللاقي المحافظللات ا خللرى فللي وادا النيللل شللماال وجنوبللا بافضللافة إلللى شللبكات المجللارا
المائيللة المنتش لرة فللي المسللاحة المأهولللة والتللي ت لربط م اركللا المحافظللة بعضللها الللبعض بافضللافة إلللى ربطهللا
1مستشار واير التخطيط.

2الجهاا المركاا للتعبئة العامة وافحصاء 0213 ،وبرنامج مصر للتنمية.0228 ،
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بالمحافظللات ا خللرى .وت لرتبط محافظللة قنللا فيمللا بينهللا وبللاقي حنحللاء الجمهوريللة بشللبكة مللن الطللر افقليميللة
الطولية والعرضية ،بافضافة إلى خط سكة حديد إقليمي.
الشكل رقم ( )2المراكز اإلدارية بمحافظة قنا

تواجه محافظة قنا عدد من التحديات التنموية المتمثلة من حهمها ارتفاع معدالت الفقر والبطاللة وتفلاوت درجلة
إتاحللة الخللدمات العامللة بللين م اركللا وقللرى المحافظللة ،وضللعف مسللتوى الخللدمات العامللة وعلللى ارسللها الخللدمات
التعليمية والصحية .ويستهدف هذا العدد من "حو ار النداء للسياسلات" التعلرف عللى ملدى مالئملة االسلتثمارات
العامللة التللي تعتمللدها الدولللة لمحافظللة قنللا لخفللض فجلوات التنميللة التللي تعللاني منهللا المحافظللة ،والوصللول إلللى
بعلض المقترحللات التللي مللن شللأنها رفللع كفللاءة هللذه االسللتثمارات بهللدف تحسللين مسللتوى الخللدمات العامللة ورفللع
مستوى معيشة المواطنين في قنا.
 .2مؤشرات التنمية في محافظة قنا

يركا هذا الجاء من الورقة على بعض مؤشرات التنمية الهامة ،وعلى حرسلها مؤشلرات التعلليم والصلحة والفقلر،

وذلللت تمهيللدا للتعللرف علللى م لواطن الخلللل التللي تعللاني منهللا محافظللة قنللا مللن حي ل
3

الخللدمات العامللة المتاحللة

والتللي تمث للل فجل لوات التنمي للة التللي يتع للين رص للد االس للتثمارات العام للة المناسللبة لس للدها ولت للوفير المن للا المالئ للم
لمشللاركة القطللاعين المللدني والخللاف للمسللاهمة فللي رفللع مسللتويات التنميللة فللي قنللا .ويوض ل الجللدول التللالي
ملخصا هم مؤشرات التنمية على النحو التالي:
الجدول رقم ( )1أهم مؤشرات التنمية في محافظة قنا
القيمة

المؤشر

عدد السكان حلف نسمة)

3221.1

الكثافة للمساحة المأهولة نسمة /كم)2

0421.2

معدل المواليد لكل حلف من السكان )٪

08.9

قوة العمل  )51+با لف

908.1

معدل البطالة )٪

12.8

معدل الفقر )٪

11.2

كثافة التالميذ بالفصول

39.9

عدد ا سرة لكل حلف من السكان

2.1

معدل وفيات الرضع حقل من سنة) /حلف مولود حي

11.0

المصدر :و اارة التخطيط .0213 .دلياللمواطنللخطةاالستثماريةبمحافظةقنا.

بلا عدد سكان محافظة قنا حسب تقديرات الجهاا المركاا للتعبئة العامة واالحصاء عام  0221نحو3
مليون نسمة ،وتبلا نسبة افنا

 ٪48.1مقارنة بما يقرب من  ٪12.4ذكور .وتبلا الكثافة السكانية

للمساحة المأهولة  0421نسمة/كم 0وللمساحة الكلية  334نسمة/كم.0تصل نسبة الشباب في الفئة العمرية
 08-11سنة إلى حوالي  ٪31.1من جملة السكان في المحافظة .وتنخفض نسبة الذكور عن افنا

في

الفئات العمرية حكبر من  02سنة حتى حقل من  11سنة ثم تعود إلى االرتفاع مرة حخرى ،مما يدل على حن
الشباب من الذكور يهاجرون خارم المحافظة للعمل حتى سن المعاش تقريبا ثم يعودون لإلقامة في المحافظة،
وهذا يعني حرمان المحافظة من القوى العاملة في سن العطاء بسبب قلة فرف العمل ،وهذا يعد حهم مشكلة
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بالمحافظة ،حي

بلا معدل البطالة ما يقرب من .٪11كما يعاني حكثر من نصف سكان المحافظة من الفقر.

ونركا فيما يلي على بعض مؤشرات التنمية المتعلقة بالتعليم والصحة والفقر.
.2.1

مؤشرات التعليم

تعاني محافظة قنا من ارتفاع معدالت ا مية مقارنة بالمعدالت على مستوى الجمهورية ،حي
يايد عن ٪32؛ وتايد بين افنا

تبلا ما

 )٪42عنها بين الذكور ،)٪02كما بلغت نسبة التسرب من التعليم

 ٪1الجهاا المركاا للتعبئة العامة وافحصاء .)0213 ،تتمتع المحافظة بخدمات تعليمية متنوعة تضم
التعليم العام وا اهرا والفني والخاف ،إال حنه يوجد تفاوت في توايع الخدمات التعليمية بين القرى
وبعضها وبينها وبين المدن من جهة حخرى .كما ترتفع كثافة التالميذ بالفصول لتصل إلى 39.9
تلميذ/فصل وتماثل نسبة الكثافة على المستوى القومي .ولعالم هذا القصور في الخدمات التعليمية،
يتعين ايادة االستثمارات المخصصة لهذه الخدمات في قنا على النحو الذا يحق العدالة في توايعها بين
مراكا وقرى المحافظة.كما تقع جامعة جنوب الوادا بفروعها الثال
لجامعة ا اهر ،وتساهم هذه الجامعة في تدف

في قنا وحسوان وسوهام وفرع

الطلبة بكميات متباينة بين الثال

محافظات السابقة

وباقي ا ماكن بالجمهورية و اارة التنمية المحلية وو اارة التنمية االقتصادية.)0228 ،3
.2.2

مؤشرات الصحة

يتضل مللن الجللدول رقللم  )1تللدهور مسللتوى الخللدمات الصللحية فللي قنللا ،حيل

يبلللا عللدد ا سلرة لكللل حلللف مللن

الس للكان  2.1مقارن للة بم للا يق للرب م للن  1.1عل للى مس للتوى الجمهوريل لة .كم للا بل للا معدلوفياتالرض للع حقلمنس للنة)/
حلفمولودحي

 11.0مقارنللة بح لوالي  11.8علللى مسللتوى الجمهوريللة .ويضللطر الكثيللر مللن سللكان قنللا إلللى

اللجوء إلى مستشفيات محافظات حخرى كأسيوط والقلاهرة للعلالم ملن ا ملراض التلي تتطللب تخصصلات دقيقلة
3

وزارة التنمية االقتصادية أصبحت وزارة التخطيط منذ .2155
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بسبب عدم وصول مستوى الخدمة الصحية بالمحافظلة إللى المسلتوى المطللوب .وتتنلوع الخلدمات الصلحية فلي
المحافظلة بلين المستشلفيات التابعلة للو اارة الصلحة والمستشللفيات التخصصلية إال إنهلا تتسلم بعلدم عداللة التوايللع
المكاني للخدمات و اارة التنمية المحلية وو اارة التنمية االقتصادية .)0228
.2.2

مؤشرات القرى األكثر فق ارً

بناءعلىتقريرتطويرمستوياتالمعيشةفيمصرومؤشراتالفقرالصادرمنو اارةالتنميةاالقتص ل ل ل ل ل ل للادية4فينوفمبرع ل ل ل ل ل ل للام ،0229
تمتحديدع ل ل ل للدد  1113قري ل ل ل للةا كثراحتياجا ش ل ل ل للملت  12محافظ ل ل ل للاتوهي الشرقيةوالبحيرةوبنيسويفوالمنياوحسلل ل ل لليوط
وسوهاجوقن ل للاوا قصروحسوانوالجياة.وقللد تبنللت الحكومللة المص لرية فللي هللذا الوقللت برنامجللا لتطللوير هللذه القللرى
بهدف تحسين مستوى معيشلة الفقلراء اللذين يعيشلون فلي هلذه القلرى وذللت ملن خلالل تحسلين مسلتوى الخلدمات
العامل ل للة فل ل للي هل ل للذه القل ل للرى .واسل ل للتهدفت المرحلل ل للة ا ولىتنميل ل للة 111قريل ل للةخالل  3حعوامماليةبل ل للدءامنالعامالمالي
 .0228/0212شملت هذه المرحلة  13مرك اا و 04وحدة محلية في  1محافظات على النحو التالي :الشرقية
 31قري ل للة) والبحيل ل لرة  18قري ل للة) والمني ل للا  32قرية)وحسي ل ل للوط  00قري ل للة) وس ل ل للوهام  01قرية)وقن ل ل ل للا  03قري ل للة)
تضمنحو  1.1مليوننسمةمنهم  101حلففقير.
حمل للا المرحلل للة الثانيل للة فقل للد اسل للتهدفت تنميل للة 1220قريل للةوذلت خل للالل  1حع ل لوام ماليل للة بل للدءا مل للن العل للام المل للالي
 0211/0210على  3مراحل حو  3حسبقيات ،حي

تضم ا سبقية ا ولى  313قرية خلالل  3حعلوام بلدء ملن

العام المالي  ،0210/0211وتتضمن ا سبقية الثانيلة  081قريلة خلالل  3حعلوام حخلرى بلدء ملن العلام الملالي
 ،0214/0213حما ا سبقية الثالثة وا خيرة فتضم  334قرية بدء من العلام الملالي  0211/0211وخلالل 3
حعوام حيضا .ويوض الجدول التاليتوايعقرىالمرحلةالثانيةوفقالألسبقياتالثالثوعلىمستوىالمحافظات.
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الجدول رقم ( )2توزيع قرى المرحلة الثانية وفقاً لألسبقيات الثالث وعلى مستوى المحافظات
م

المحافظة

أسبقية ثانية

أسبقية أولي

أسبقية ثالثة

2112-2111

2112-2112

2112-2112

1

المني ل ل ل للا

114

119

84

0

سوهل ل للام

83

11

88

3

حسيل ل للوط

41

91

92

2

قنـــــــــــــا

22

23

-

1

الشل ل لرقية

32

-

01

1

البحي ل ل لرة

-

-

-

1

ا قص ل ل للر

31

-

-

9

الجي ل ل ل لاة

-

-

19

8

بنى سويف

-

-

13

12

حسل ل ل لوان

-

-

4

272

232

222

اإلجمالي
المصدر :و اارة التخطيط.0213 .

يوض الجدول رقم  )0حن عدد القرى الفقيرة في قنا في المرحلة الثانيلة تبللا  81قريلة تمثلل  ٪8.1ملن جمللة
القرى الفقيرة في هذه المرحلة ،بينما بلا عدد القرى في قنا التي شملتها المرحلة ا ولى من مراحل تطوير هلذه
القرى  03قرية مثلت  ٪11.0من جملة القرى في هذه المرحلة.
مما سبق يتضح أن قنا تعاني من تدهور في مسـتوى الخـدمات التعليميـة والصـحية كمـا يرت ـع عـدد القـرى
ال قيرة في هذه المحافظة الهامة كما ترت ع معدالت البطالة خاصة بين اإلناث .ومـن ثـم البـد وأن تسـتجيب
الخطة االستثمارية لهـذه التحـديات علـى النحـو الـذي يـؤدي ولـى تطـوير هـذه الخـدمات فـي قنـا ىوالـى تـوفير
مزيــد مــن فــرغ التشــغيل خاصــة للشــباب وذلــم بهــدف الخــروت مــن بـراثن ال قــر وتحســين مســتوى معيشــة
المواطنين في هذه المحافظة .ونحاول في الجزء التالي من الورقـة التعـرف علـى معـالم الخطـة االسـتثمارية
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والخطة العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسيس للعدالة االجتماعية في قنا ومدى مالئمة هذه االستثمارات لسد
ال جوات التنموية بها.
 .2عالقة الخطة االستثمارية بمؤشرات التنمية
في هذا الجاء من الورقة نحاول دراسة العالقة بين الخطلة االسلتثمارية للدوللة للعلام الملالي 0213/0214

والخط للة العاجل للة لتنش لليط االقتص للاد الق للومي والتأس للي

للعدال للة االجتماعي للة الت للي ت للم إطالقه للا ف للي حكت للوبر

 ،0213بالفجوات التنموية في محافظة قنا.

ت اصيل الخطة االستثمارية للعام المالي 2112/2112

.2.1

تبلللا قيمللة االسللتثمارات افجماليللة للعللام المللالي  0213/0214مللا يقللرب مللن  082مليللار جنيلله مصللرا ،منهللا
 102مليار جنيه مصرا استثمارات عاملة ،متضلمنة  82مليلار جنيله مصلرا كاسلتثمارات حكوميلة .ويوضل
الجل للدول رقل للم  )3توايل للع هل للذه االسل للتثمارات الحكوميل للة المل للواع منهل للا والل للذا يقل للدر بح ل لوالي  ٪12مل للن جملل للة
االستثمارات الحكومية) على ا قاليم المختلفة ونصيب محافظة قنا من هذه االستثمارات المواعة.
الجدول رقم ( )2وجمالي قيمة االستثمارات الحكومية الموزعةعلى األقاليم المختل ة
إقليم
إقليم
إقليم
إقليم
إقليم
إقليم
إقليم

القاهرة الكبرى
افسكندرية
الدلتا
قناة السوي
شمال الصعيد
وسط الصعيد
جنوب الصعيد

قيمة االستثمارات بالمليون جنيه
15484.6
4121.4
4289.3
4900.8
2283.6
1699.0
4368.7
1081.1

اإلقليم

محافظة سوهات
محافظة قنا
محافظة األقصر
محافظة أسوان
محافظة البحر األحمر

222.2

311.1
1391.2
411.1
37147.4

وجمالي الجمهورية الموزع
المصدر :و اارة التخطيط.0213 .

تقريبا  %12من االستثمارات الحكومية مواعة مكانيا.
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يتض ل مللن الجللدول السللاب حن قيمللة االسللتثمارات الحكوميللة المواعللة المخصصللة لمحافظللة قنللا تبلللا 914.3
مليون جنيه والتي تمثل  ٪0.3فقلط ملن جمللة االسلتثمارات المواعلة .وتعتبلر قيملة هلذه االسلتثمارات متواضلعة
مقارنللة بنسللبة سللكان المحافظللة والتللي تبلللا  ٪4.1مللن جملللة سللكان الجمهوريللة ،ومللع التللرجي بالمسللاحة الكليللة
للمحافظ للة وب للدليل التنمي للة البشل لرية ال للذا يبل للا  ،)2.1تظ للل قيم للة االس للتثمارات الحكومي للة المواع للة ف للي قن للا
متواضعة ،وغير مالئمة لمواجهة التحديات التنموية الكبيرة التي تعاني منها هذه المحافظة.
وبللالنظر للتوايللع القطللاعي لهللذه االسللتثمارات كمللا يتض ل مللن الجللدول رقللم  )4تخصلليف  ٪03.1مللن جملللة
االس للتثمارات الحكومي للة المواع للة والمخصص للة لمحافظ للة قن للا للخ للدمات التعليمي للة ،مم للا يوضل ل اهتم للام الدول للة
بتحسين مستوى إتاحلة هلذه الخلدمات بمحافظلة قنلا ،ويبقلى التحلدا فلي رفلع كفلاءة هلذه الخلدمات وللي

مجلرد

افتاحللة .وهللذا التحللدا ال يقتصللر علللى مسللتوى محافظللة قنللا ولكنهللا قضللية قوميللة يتعللين االهتمللام بهللا بشللكل
حكبر .ويتض هذا من اهتمام مسودة الدستور المصرا لعام  0213من تحديد نسبة محلددة ملن االنفلا العلام
تخصللف لقطللاعي التعللليم والصللحة لمللا لهللذه القطاعللات مللن حهميللة فللي االرتقللاء بحيللاة الم لواطنين وبمسللتوى
التنمية على المستوى القومي.
كم للا يتضل ل م للن الج للدول رق للم  )4اس للتئثار قط للاعي مي للاه الش للرب والص للرف الص للحي و الا ارع للة واستص للال
ا راضي بإجمالي استثمارات بلغت  111مليون جنيه مصلريو 119مليلون جنيله مصلرا ،عللى التلوالي .ويعلد
هذا التخصيف اهتماما من الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين في قنا سلواء ملن خلالل تحسلين خلدمات
المياه والصرف الصحي الذا يحتام لتطوير كبيلر ،بافضلافة إللى االهتملام بقطلاع الا ارعلة باعتبارهلا بالنشلاط
االقتصلادا الرئيسللي فللي المحافظللة .وتللم تخصلليف  ٪14.1ملن جملللة االسللتثمارات الحكوميللة المواعللة لبلرامج
التنمية المحلية الخم

في قنا ،وعلى الرغم من حهمية هذه الخلدمات العاملة للمحافظلة ،إال حن تخصليف هلذه
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النسللبة المرتفعللة مللن االسللتثمارات الحكوميللة لهللذا القطللاع قللد جللاء علللى حسللاب قطاعللات حخللرى تعللاني مللن
التدهور ،وعلى رحسها الخدمات الصحية وخدمات النقل.
الجدول رقم ( )2التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية الموزعة بمحافظة قنا
المخصغ بالمليون جنيه

النصيب النسبي ()٪

القطاع
التربية والتعليم

199.4

23.1

مراف مياه الشرب والصرف الصحي

150.5

17.4

التنمية المحلية

125.7

14.5

الاراعة واستصالحا راضي

117.9

13.6

التعليم العالي

78.5

9.1

97.2

الموارد المائية والرا

11.2

الصحة

49.0

5.7

ا وقاف

7.2

0.8

34.6

النقل
*

حخرى

4.4
864.3

جملة قنا

4.0
0.5
100.0

المصدر :و اارة التخطيط.0213 .

*حخللرى تشللمل والتأمينللات والشللئون االجتماعيللة والقللوى العاملللة والهجلرة والتمللوين والتجللارة الداخليللة والرياضللة والشللباب والسللياحة ورئاسللة
مجل

الواراء وا اهر الشريف.

.2.2

نصيب محافظة قنا من الخطة العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسيس للعدالة االجتماعية

يمك للن االط للالع عل للى تفاص لليل نص لليب محافظ للة قن للا م للن االس للتثمارات المخصص للة للخط للة العاجل للة لتنش لليط
االقتصللاد والتأسللي

للعدالللة االجتماعيللة والتللي حطلقتهللا و اارة التخطلليط فللي حكتللوبر  0213بإجمللالي اسللتثمارات

 08.1مليللار جنيلله مصللرا ،والتللي تتضللمن االنتهللاء مللن كافللة مشللروعاتها قبللل  32يونيللو  .0214وتتضللمن
االسللتثمارات الموجهللة لمحافظللة قنللا فللي إطللار الخطللة العاجلللة توصلليل الغللاا الطبيعللي لعللدد  12122وحللدة
سكنية وانشاء ما يقرب من  0144وحدة سكنية في إطار البرنامج القومي لإلسكان االجتماعي وهذه الوحدات
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مواعة على كافلة م اركلا المحافظلة .كملا تتضلمن الخطلة بعلض مشلروعات الطلر والنقلل وملن حهمهلا إصلال
عدد كبير من مالقانات السكة الحديد ورفع كفاءة بعض الطر بالمحافظة .كما اشتملت الخطة على عدد من
مش للروعات مي للاه الش للرب والص للرف الص للحي بافض للافة إل للى مض للاعفة المخصص للات الموجه للة لبل لرامج التنمي للة
المحلية بالمحافظة.
ولعلل مللن حهللم المشللروعات التلي تضللمنتها الخطللة العاجلللة مشلروع اسللتكمال المنطقتللين الصللناعتين بالمحافظللة
"الكالحللين" و"هللو" بتكلفللة اسللتثمارية إجماليللة  12.1مليللون جنيلله مصللرا ،ممللا يايللد مللن قللدرة المحافظللة علللى
توفير فرف عمل في هذه المناط الصناعية .كما تضمنت الخطة العاجلة حيضا بعض المشلروعات لتطلوير
الخدمات الصحية بالمحافظة ومنها تطلوير وحلدة الرعايلة الصلحية بمستشلفى قنلا العلام واعلادة تأهيلل مستشلفى
قنا العام ومستشفى نجلع حملادا العلام وتطلوير وحلدة حلديثي اللوالدة فلي مستشلفى قنلا العلام ،بافضلافة لتلوفير
عدد من حجهاة ا شعة بمستشفيات المحافظة.
 .2النتائج والتوصيات
مما سب يتض وجود بعض الفجوات التنموية التي تعاني منها محافظلة قنلا ،خاصلة فلي مجلال الخلدمات
التعليمي للة والص للحية وارتف للاع مع للدالت الفق للر والبطال للة .وعل للى ال للرغم م للن وج للود مح للاوالت ج للادة لس للد ه للذه
الفجوات التنموية من خالل رفلع درجلة اسلتجابة المخصصلات االسلتثمارية لمحافظلة قنلا لسلد هلذه الفجلوات
التنمويللة ،حال حن هنللات عللدد مللن افج لراءات التللي مللن الممكللن حن تللؤدا إلللى رفللع قللدرة االسللتثمارات علللى
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
على وجه الدقة على قيمة االستثمارات العامة المخصصة على مستوى المحافظات ،مملا يسلاعد عللى
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رفع كفاءة القرار التخطيطي .وتجدر افشارة إلى تبنلي و اارة التخطليط لخطلة متكامللة لتطلوير منظوملة
التخطلليط علللى النحللو الللذا يلللام كافللة جهللات االسللناد علللى توايللع اسللتثماراتها مكانيللا بللدء مللن الخطللة
الثالثية الجارا إعدادها حاليا للفترة .0211/0211 – 0211/0214
 ض للرورة تط للوير منظوم للة التخط لليط المحل للي عل للى النح للو ال للذا ي للؤدا إل للى إعط للاء دور حكب للر لهيئ للات
التخطلليط علللى المسللتوى المحلللي فللي عمليللة التخطلليط للخللدمات العامللة ،بافضللافة إلللى تطللوير دور
هيئللات التخط لليط علللى مس للتوى االقللاليم االقتص للادية المختلف للة لتعلللب دو ار محوري للا فللي عملي للة التنمي للة
االقتصادية على المستوى افقليمي.
 إيجاد آلية فعالة لتشلجيع القطلاعين الملدني والخلاف عللى المشلاركة فلي إعلداد وتنفيلذ ومتابعلة الخطلط
التنمويلة المختلفللة ،حيل

حن افجلراءات الحاليللة تجعللل ملن مشللاركة القطللاعين المللدني والخللاف شللكلية

وال توجد مشاركة حقيقية وفعالة حو التاام حقيقي بتنفيذ هذه الخطط.
 اتخللاذ خطلوات جللادة نحللو التحللول إلللى الالمركايللة خاصللة فيمللا يتعلل باالسللتثمارات التللي مللن الممكللن
تحويلها إلى المديريات وافدارات بدء بقطاعي التعليم والصحة واتخاذ افجراءات التشريعية والمؤسسية
الالامللة لللذلت مللع وضللع خطللة متكاملللة لرفللع قللدرات المللديريات وافدارات لتنفيللذ النهللام الجديللدة الموكلللة
إليها في إطار التحول نحو الالمركاية.
 إعطلاء دور حكبللر للملواطنين فللي اتخلاذ القلرار التخطيطللي وذلللت ملن خللالل تحديللد االحتياجللات وترتيللب
ا ولويات ومواجهة التحديات التنمويلة وذللت ملن خلالل افسلراع بإعلادة انتخلاب المجلال

المحليلة بعلد

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

البيانات والمؤشرات التنموية بكافة المحافظات نظ ار لتقادم المؤشرات المتاحة

والتي تحد من كفاءة اتخاذ القرار التخطيطي على المستوى المحلي .وفي هلذا افطلار يمكلن االسلتفادة
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م للن وج للود ع للدد كبي للر م للن الم للوظفين المحلي للين ال للذين يعمل للون ف للي م ارك للا المعلوم للات المنتشل لرة عل للى
المسللتوى المحلللي مللع تللوفير الح لوافا الالامللة لقيللامهم بهللذه المهمللة وتللدريبهم علللى آليللات العمللل لتنفيللذ
المهام المطلوبة منهم.
المراجع
و اارة التخطيط .0213 .دلياللمواطنللخطةاالستثماريةبمحافظةقنا .ديسمبر.
و اارة التخطيط .0213 .الخطة العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسي

للعدالة االجتماعية .حكتوبر.

و اارة التخطيط والتعاون الدولي .0213 .الخطة االقتصادية واالجتماعية للدولة للعام المالي .0214/0213
و اارة التنمية الملية وو اارةالتنمية االقتصادية.0228 .مشروع خطة التنمية المحلية .0210-0221
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