حمضر ندوة عبمة

مع انهىاء  /أبى بكر اجلندي – وزٌر انتنمٍة احملهٍة
اإلثنني  2إبرٌم 2102

م

سؼدت ممجعقة مرجال ماألسؿال ماٌصرؼني مبرئادة ماٌفـدس م /مسؾي مسقلى مغدوة مساعة معع ماظؾواء م /مأبو مبؽرم
اىـديم– موزؼرماظؿـؿقةماحملؾقة م,وذظكميفممتامماظلاسةماظـاغقة معنمبعدمزفر مؼومماإلثـني ماٌواصقم 2مإبرؼلم
 2018م,وضد محضر ماظـدوة مجمؿوسة معن ماظلادة مأسضاء مجمؾس ماإلدارة م,وسدد معن مأسضاء ماىؿعقة موأسضاءم
عـظؿات ماألسؿال ماألخرى م,ورجال ماظصقاصة مواإلسالم م,وذظك مقمؼر ماىؿعقة مباىقزة م,بغرض مإدؿعراضم
وعـاضشة:

"دور وزارة انتنمٍة احملهٍة فى دعم انتنمٍة املتكبمهة"
ععمإظؼاءماظضوءمسؾىماٌوضوساتماهلاعةماظؿاظقة:م



اظؿعرفمسؾىمأػمماٌشروساتماٌلؿؼؾؾقةماٌـؿظرمإضاعؿفاميفماحملاصظاتماٌكؿؾػةمواظدورماٌـؿظرم
ظؾؼطاعماًاصمظؾؿشارطةميفمتؾكماٌشروسات.



اظؿعرفمسؾىمخطةماظوزارةمظؿلرؼعمإجراءاتماإلدؿـؿارموربطماٌشروساتمباًطةماظؼوعقةمظؾدوظةم
واظصالحقاتماٌـؿظرمعـقفامظؾؿقاصظنيمتطؾقؼاًمٌػفومماظالعرطزؼة.



خططماظوزارةميفماإلرتؼاءمقملؿوىماظعاعؾنيميفماحملؾقاتمعنمأجلمتؼؾقصماظؾريوضرارقة.م



اًطواتماظؿـػقذؼةماظيتمتؼوممبفاماظوزارةمظإلدراعميفماإلجراءاتماًاصةمحبصولماٌلؿـؿرؼنم
سؾىماظرتاخقصمعنماٌصاحلمايؽوعقةماٌكؿؾػة.مم

م
م

وقد بدأ انهقبء بكهمة املهندس  /عهً عٍسى – رئٍس اجلمعٍةم,عرحؾاًمباظلقدماظؾواءم/مأبومبؽرماىـديم–م
وزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةم,ظؿؾؾقؿهمدسوةماىؿعقةميضورمػذاماظؾؼاءماهلامم,عشرياًمإىلمدابق مرئادةمدقادتهمظؾففازم
اٌرطزي مظؾؿعؾؽة ماظعاعة مواإلحصاء م,واظذي مبدوره مرور ماظعؿل مبه مبشؽل مطؾري م,صؼد مأصؾح مجمؿؿع ماألسؿالم
اٌصري مؼعؿؿد مبشؽلٍ مطؾري مسؾى مػذا ماظصرح ماظعظقم مظؾقصول مسؾى مطاصة ماظؾقاغات ماإلضؿصادؼة مواإلحصائقةم
اظدضقؼةميفمطلمعامخيصماظـشاطماإلضؿصادي.م
ثممأذار مدقادته مإىل مأنماظؿـؿقةمايؼقؼقةمجيبمأال متؼؿصرمسؾىماٌدنماىدؼدة مصؼط موامنامجيبمأنمتشؿلم
مجقعماظؼرىمواظـفوعمواحملاصظاتم,محقثمؼأعلمجمؿؿعماألسؿالمأنمتلاػممطاصةماحملاصظاتمهتمإذرافم
وزارةماظؿـؿقةماحملؾقةمصىماظوصولمإىلماظؼرىماٌـؿفةموهؼققماظؿؽاعلماالضؿصادىماٌطؾوبمصىماالضاظقمم
خاللماألربعةمدـواتماٌؼؾؾة.
م

م
ثم بدأ انهىاء  /أبى بكر اجلندي – وزٌر انتنمٍة احملهٍة ,طؾؿؿهمعوجفاًماظشؽرمظؾفؿعقةمسؾىمدسوتهمهلذام
اظؾؼاءمععمممـؾيمجمؿؿعماالسؿالماٌصريم,عؤطداً مسؾىمأنماظؼطاعماًاص مؼعد مذرؼكمرئقلىموصعالمصىم
اظؿـؿقة ماحملؾقة محقث مؼلاػممبـقو م %70معن ماٌشروسات ماظؿى مؼؿم متـػقذػا مباحملؾقات,طؿا مأغه مميـل مأحدم
األضالع ماألدادقة مٌـؾث ماظؿـؿقة م( مايؽوعة م/ضطاع ماألسؿال/اجملؿؿع ماٌدغي) م,عوضقاً مأن ماظؿـؿقة ميفم
احملؾقاتمخاللماظػرتاتماظلابؼةمملمتؽنمسؾىماٌلؿوىماٌطؾوبمممامأحدثمبعضماظلؾؾقات مباظعدؼدمعنم
احملاصظات م,صؼد موصل معؿودط مغلؾة ماظػؼر مصى ماحملؾقات مإىل م8ح %.27م,أعا مسن محماصظات ماظصعقد مصؿؿـلم
غلؾة ماظػؼر مصقفا م 50م %م متؼرؼؾاً م,بقـؿا مند مأن مغلؾة ماظػؼر ميف مبعض ماحملاصظات مال متؿعدى م %20معـل محماصظةم
دعقاط.
وضدمأطدمدقادتهمسؾىمانماظؿـؿقةماحملؾقةمتفدفميفماألداسمإىل رصعمعلؿوىماظرضاءماظشعيبم,عنمخاللمبـاءم
إدارةمحمؾقةمصعاظةموضوؼةمتعؿؿدمسؾىمأربعةمأررمرئقلقةم,ػىمطاظؿاظي:م


اإلطبر انقبنىنً م:وذظك معن مخالل متعدؼل مضاغون ماإلدارة ماحملؾقة م,متؽني ماجملاظس ماحملؾقةم
اٌـؿكؾةم,وتطؾققماظالعرطزؼةمبشؽلمتدرجيي.م



اإلطبر املؤسسًم:موذظكمعنمخاللمإسادةمػقؽؾةمعلؿوؼاتماإلدارةماٌكؿؾػةمقمامؼؿـادبمععمعفاعفام
اىدؼدة,موتؼلقمماظوزائفمواألغشطةمسؾىمدمومعؿـادقموعؿؽاعلمبنيماٌلؿوؼنيماٌرطزيم
واحملؾي.م



اإلطبر انتشبركً:معنمخاللمتطوؼرمغظمماظرضابةماٌاظقةموإسطاءمايقمظؾوحداتماحملؾقةمظؾؿػاوضم
سؾىمخمصصاتفام,ودسممآظقاتمعشارطةماٌوارـني.م



اإلطبر انتنظٍمًم:معنمخاللمتطوؼرمعـظوعةماظؿكطقطمواظؿؿوؼلماحملؾيم,و عـحمصالحقاتم
ظؾؿقؾقاتمععماالذرافماٌرطزيم,و تطوؼرمغظمموذؾؽاتماٌعؾوعاتماحملؾقة.
م

ثم مأذار مدقادته مإىل إدؿفداف ماظوزارة مظؾؿودع مصى مإغشاء ماٌـارق ماظؾوجلؿقة محقث ممت مهدؼد م 56معـطؼةم
ظوجقلؿقة مباحملاصظات ماٌكؿؾػة م,واظيت مدقؿم مررحفا مسؾى ماظؼطاع ماًاص مالغشاء موؿعات موارؼة مطربىم
قمكؿؾف ماحملاصظات م,طؿا مضاعت ماظوزارة مبعؼد مدؾلؾة معن ماظؾؼاءات ماإلضؾقؿقة معع ماظلادة ماحملاصظنيم
ظإلدؿؿاع مإىل مخططفم ماإلدؿـؿارؼة ماٌلؿفدصة موعؿطؾؾاتفم ماٌاظقة مظإلغػاق مسؾى متؾك ماًطط م,حقث ممتم
اظؿعرف مسؾى مععدالت ماإلغػاق مسؾى معلؿوى ماالدارات ماحملؾقة مصقؿا مخيص ماٌوازغة ماالدؿـؿارؼة ماو ماٌـحم
واظؼروض مواظيت مبؾغت مترؼؾقون مجـقه موذظك معـذ مسام م 2014محؿى متارخيه م,مت مإغػاضفا مسؾى ماظـقو ماظؿاظي:مم
اظطرق مواظؽؾاري مواظـؼل مبؼقؿة م م 175معؾقار مجـقه م ,مو 188معؾقار مجـقه مظؾؽفرباء مواالغارة مو م 129معؾقار مجـقهم
ظالدؽانموم 40معؾقارمجـقهمٌشروساتماظصرفماظصقى موم 35معؾقارمجـقهمظؾؿدارسمواظػصولموم 29معؾقارمجـقهم

ٌقاهماظشربمموم 21.5معؾقارمجـقهمظؾؿشروساتماظزراسقةموم 20معؾقارمجـقهمظؾرساؼةماظصققةمباالضاصةمإىلم19معؾقارم
اغػاقمسؾىمعراطزماظشؾابمواظرؼاضة م,واٌـارقماظصـاسقةموترصقؼفام 14معؾقارمجـقهم,واظؽؾقاتماىدؼدةم 5معؾقارم
جـقهم,وم4معؾقارمجـقهمصىمعؾفمتطوؼرماظعشوائقاتمجباغبم92معؾقارمجـقهمظؾغازمواظؾرتول.
وضد ماطد مدقادته مأغه مجاري معـاضشة مضاغون ماإلدارة ماحملؾقة مقمفؾس ماظـواب م ,مسؾى مأن مؼؿم ماغؿكاب مرؤداءم
جمؾس ماٌدن مصور ماالغؿفاء معـه م,واظذي مدقعاجل مبدوره ماظعدؼد معن ماظؿشوػات مصى مأداء ماحملؾقات مواظؼضاءم
سؾى ماٌرطزؼة معن مخالل معـح مدؾطات مأطرب مظؾؿقاصظني مواحملؾقات موتطوؼر مغظم ماظرضابة ماٌاظقة موعـحم
االداراتماحملؾقةمدؾطةمهدؼدماٌوازغةماًاصةمبؽلمإدارة.م
ثممأوضح مدقادتهمأنمحماصظؿىمدوػاجموضـامعنمأصؼرمحماصظات معصرم,وػـاكمضرضمعنماظؾـكماظدوىلمبؼقؿةم
 500معؾقونمدوالر مظؿـؿقؿفؿام,طؿا متلاػمموزارةماظؿـؿقة ماحملؾقةمقمؾقار مجـقه,مطؿا مأن ماظوزارةمضاعتمجبفودم
طؾريةمخاللماظػرتةماٌاضقة مإلضـاعمعلؽوظي ماظؾـكماظدوظي مبؿؿوؼلمبعضمعشروساتماظصرفماظصقىمصىمعصرم
,وصقؿامخيصماظعـصرماظؾشريمصأنماظوزارةم متوظي مإػؿؿاع ًا مطؾري ًا مظإلرتؼاءمقملؿوىماظعاعؾني مواًدعةماٌؼدعةم
ظؾؿوارـنيمباحملؾقاتم,وذظكمعنمخاللماظؿودعمصىمتؼدؼممطاصةماًدعاتمإظؽرتوغقاًموتطؾققمخدعاتماظشؾاكم
اظواحد مباإلضاصة مإىل ماإلػؿؿام مبؿدرؼب ماظعاعؾني مبؼطاع ماظؿػؿقش مواٌؿابعة مظؾؼضاء مسؾى ماظعشوائقات موحصرم
مجقع ماٌكاظػاتمواظؿصدىمهلا م,عشرياًمأغه ممتمباظػعلمبدء متؼدؼمممجقعماًدعاتمإظؽرتوغقاً مقمرطزماًدعاتم
باإلمساسؾقة مودقؿم متطؾقق ماظؿفربة مصى محماصظيت مبوردعقد مواظلوؼس مخالل ماظػرتة ماظؼرؼؾة ماظؼادعة م,طؿا مأغهم
دقؿممتعؿقممتؼدؼمممجقعماًدعاتمباظوحداتماحملؾقةمقمكؿؾفماحملاصظاتمإظؽرتوغقاًمبـفاؼةم.2018م
وضد مأطد مدقادته مأن ماظوزارة متوظي ماػؿؿاع ًا مطؾرياً مبؿوصري ماظؿؿوؼالت ماظالزعة مٌشروسات ماظشؾاب مواٌشروساتم
اظصغريةمواٌؿودطةم,عشرياًمإىل معشروعم"عشروسك"ماظذىمؼؿقحماظؿؿوؼلمعن مخالل ممخلة مبـوك م,مإضاصةًمإىلم
ضقامماظوزارةمبؿؿوؼلمم85مأظفمعشروعمبـإمجاظيم5.5معؾقارمجـقهممخاللماظعامماٌاضيمم,مطؿامتلؿفدفماظوزارةم
خاللماظعامماىاريماظوصولمبإمجاىلممتوؼالتمظؿؾكماٌشروساتمإىلم11معؾقارمجـقه.
ثم مت فتح ببة املنبقشة واألسئهة نهسبدة احلضىر ,حٍث مت تنبول اننقبط اهلبمة انتبنٍة:م

م



مت ماظؿأطقد مسؾى مان ماٌالعح ماظرئقلقة مظربغاعج ماإلصالح مواظرؤؼة ماإلدرتاتقفقة مظؾوزارة م,ؼؤطد مأغهم
برغاعجمػادفمورؿوحم,طؿا ممتماظؿلاؤلمعامإذامطانمػـاكمخطةمزعـقةمهلذاماظربغاعجمحبقثمؼؿممعنم
خالهلا متؼققم ماألداء م,وػـا مأطد ماظلقد ماظوزؼر مبأن مػـاك مخطة مرباسقة م(خالل مأربع مدـوات م) مهلذام
اظربغاعجمدقؿممإتاحؿفا مسؾىمعوضعموزارةماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإلداري مخاللمأدؾوعمسؾىم
األطـر.



متماظؿلاؤلمحولمإتاحةماظػرصماإلدؿـؿارؼةمباحملاصظاتماٌكؿؾػةمسؾىماٌوضعماإلظؽرتوغيمظؾوزارةم
واظيتمؼؿممررحفامسؾىماٌلؿـؿرؼنمحؿىمؼؿؿؽـوامعنماظؿعرفمسؾىمطاصةماظؿػاصقلماٌؿعؾؼةمبفام,موػـام

أذار ماظلقد ماظوزؼر مإىل مأغه مؼؿم محاظقاً متطوؼر ماٌوضع ماإلظؽرتوغي مظؾوزارة م,طؿا مأن مطاصة ماٌشروساتم
اٌؿاحةمباحملاصظاتمدقؿممسرضفامسؾىماٌوضعماإلظؽرتوغيمخاللمأربعةمأدابقع.


متماظؿأطقدمسؾىمأنمتأخرماظؾدءميفمتطؾققماظالعرطزؼةمميـلمسائؼ ًامطؾري ًامأعامماحملؾقاتم,ممامؼؤثرمدؾؾاًم
سؾىمدورػامصىماٌلاػؿةمصىمتـؿقةماالضؿصادماٌصرىم,وػـامأذارماظلقدماظوزؼرمإىلمأنماظوزارةمتؼومم
حاظقاًمبؾقثمودرادة مإعؽاغقة متطؾققماظالعرطزؼةمبشؽلمتدرجييم,صؼد مأضاعتمعؤخراًمعؤمتر ًا متـاولم
أػم ماظؿفارب مظؾدوظقة ميف متطؾقق مذظك م,حقث ممت مسرض مضصص ماظـفاح ميف مػذا ماظشأن م,وعردودم
ذظكمسؾىماظؿـؿقةماإلضؿصادؼةمظؿؾكماظدول.



متتماإلذارةمإىلمأػؿقةموضرورةماظؿودعميفمإغشاءماٌـارقماظؾوجقلؿقةمباحملاصظاتم,واظيتمعنم
ذأغفامخؾقمطممطؾريمعنمصرصماظعؿل مظؾشؾابم,وػـامأذارماظلقدماظوزؼرمإىلمأنموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةم
تلعى مباظػعل مظؾؿودع ميف ماٌـارق ماظؾوجقلؿقة موذظك مباظؿعاون معع موزارتي ماظؿؿوؼن مواظؿفارةم
اظداخؾقةم,واظؿفارةمواظصـاسة.



متماظؿاطقدمسؾىمضرورةموجودماظؼوةماظؼاغوغقةمظؾؿقاصظنيمإلختاذماظؼرارم,حقثمأنماألؼاديماٌرتعشةم
ظؾعضماحملاصظنيمغؿقفةمشقابمايؿاؼةماظؼاغوغقةمصىماصدارماظؼواغنيمواالجراءاتممتـلمسائؼ ًامطؾري ًام
أعاممهؼققماظؿـؿقةماظشاعؾةمواظؼضاءمسؾىماظؾريضرارقةمواظػلادم,وػـاممتماظؿأطقدمعنمضؾلماظلقدماظوزؼرم
بأن مضوة مإختاذ ماظؼرار مختؿؾف مبإخؿالف مصاحب ماظؼرار م,واظذي مجيب مأن مؼؼوم مباظدصاع مبؼوة مسنم
ضراراته معاداعتميفمغطاق ماٌصؾقةماظعاعةم,عؤطداًمأنماظوزارةمتلاغدمعـلمػذهماظؼرارات مراٌامأغفام
ضاغوغقة.



متماظؿأطقدمسؾىمانماظؿـؿقةماظشاعؾةمتؿطؾب متغقريمثؼاصةماجملؿؿعماٌصريموػوماالعرماظذيمؼؿطؾبم
وجودمذؾابمسؾىمأسؾىمعلؿوىمعنماظؿعؾقممواظؽػاءاتمواظؼدراتمباحملؾقاتموشريػامعنماٌصاحلم
واهلقؽات مايؽوعقة م,وػـا مضام ماظلقد ماظوزؼر مباإلذارة مإىل موربؿه ماظيت مضام مبؿطؾقؼفا ميف ماىفازم
اٌرطزيمظؾؿعؾؽةماظعاعةمواإلحصاءمععمجمؿوسةمطؾريةمعنماظشؾابمجقدماظؿعؾقم مواٌؿؿقزم,حقثممتم
إسطائفم مضدر مطؾري معن ماظرباعج ماظؿدرؼؾقة مخارج معصر م,وضد مطان معردود مذظك مإجيابقاً مسؾى مهلنيم
اظؽػاءة ميف ماألداء موجودة ماإلغؿاج ميف ماظعؿل م,عؤطداً مأغه مدقلعى مإىل متؽرار متؾك ماظؿفربة ميفم
احملؾقات م,وعشرياً مإىل مأغه مضد ممت ماإلسالن مسؾى معوضع ماظوزارة مسن مبعض ماظوزائف ماظشاشرة ماظيتم
تؿطؾبمذؾابمعؿؿقزمؼؿممحلنماإلدؿـؿارميفمعفاراتفممظؾـفوضمباحملؾقاتمباظشؽلماٌطؾوب.



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؿـلققمبنيماظوزاراتمواىفاتماٌكؿؾػةمصقؿامخيصماظوالؼةمسؾىماألراضيم
,وضد مأذار ماظلقد ماظوزؼر مإىل مأن مجفاز مإدؿكداعات مأراضي ماظدوظة مػو ماٌـوط مبذظك م,حقث ممتم
إغشاؤه مهلذاماظغرضم,وخيؿصمبؿوضقحماىفةمأوماظوزارةمصاحؾةماظوالؼةمسؾىماألرضموذظكمباظـلؾةم
ظؽاصةمأراضيماظدوظة.



متماظؿلاؤلمحول مإعؽاغقة موجودمإدارةمختؿصمباظؿعاونماظدوظيمواظعالضاتماًارجقةمبوزارةماظؿـؿقةم
احملؾق ة م,حقث ممت ماظؿأطقد مأن ماظؿقدي ماألطرب مظؾدول مػو ماظعؿل مسؾى مجذب مصرص مظإلدؿـؿاراتم
األجـؾقة م,مما مؼؿؿطؾب م تعاون ممجعقة مرجال ماألسؿال ماٌصرؼني معع م موزارة ماظؿـؿقة ماحملؾقة موطاصةم
اظوزارات ماألخرى ماٌعـقة مظؿقؼقؼه م,وضد مأطد ماظلقد ماظوزؼر مبوجود مإدارة ماظؿعاون ماظدوظي مباظوزارةم
برئادة ماظلػري م /محمؿد محفازي م,عوضقاً مأغه مجاري متعقني ماظؽػاءات معن ماظشؾاب مبفا معن مخاللم
علابؼاتماظؿعقنيم,ظؾـفوضمبؿؾكماإلدارةموتـؿقؿفامظؿقؼققماظغرضمعـفا.



متماظؿلاؤلمحولمرؾقعةماظعالضةمبنيموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةمواحملاصظنيم,وسالضؿفممبوطالءماظوزاراتم
اٌكؿؾػةميفماحملاصظاتم,وػـاممتماظردمعنمضؾلماظلقد ماظوزؼرمبأنمدورموزارةماظؿـؿقة ماحملؾقةمػوم
اإلذرافمصؼطمسؾىماحملاصظنيماظذؼنمؼؿممتعققـفممعنمضؾلماظلقدمرئقسماىؿفورؼةم,ظذامصفىمسالضةم
إذراصقةموتـلقؼقةموظقلتمسالضةمرئادقةمحقثمؼؼومموزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةمبؿؿـقلماحملاصظنيموتوصقلم
رؤؼؿفمميفمجمؾسماظوزراءم,حقثمأغهماظوحقدماظذيمظهمحقمحضورمطاصةمإجؿؿاساته.



متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؿؽاعلماإلضؾقؿيمبنيمحماصظاتمعصرم,وذظكمعنمخاللمعشروسات اظؿـؿقة
االضؿصادؼة اإلضؾقؿقة م,حقثممتماظؿأطقدمعنمضؾلماظلقدماظوزؼرمسؾىمأنمتطوؼر مضاغون ماإلدارةماحملؾقةم
وإصدار مضاغون ماظؿكطقط ماٌوحّد مدقلفم مبشؽل مطؾري ميف مدسم مصؽرة مإغشاء موتػعقل ماألضاظقمم
االضؿصادؼةموؼؤدسمظػؽرةماظؿؽاعلمواظؿـلققمبنيماهلقؽاتماٌـورةمباظؿـؿقةماالضؿصادؼة.
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ثم مإغؿفى ماظؾؼاء محقث مضام ماٌفـدس م /مسؾي مسقلى م– مرئقس ماىؿعقة م,بؿوجقه ماظشؽر مإىل ماظؾواء /مأبو مبؽرم
اىـدي م– موزؼر ماظؿـؿقة ماحملؾقة مسؾى متشرؼػه مهلذا ماظؾؼاء ماٌـؿر م,طؿا مذؽر ماظلادة مايضور مسؾى ماٌشارطةم
اظػعاظةم,عؿؿـقاًماٌزؼدمعنماظؿواصلمواظؿعاونماٌلؿؿرمبنيماظوزارةمواىؿعقة.مم
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