
 

 ندوة عبمةحمضر 
 وزٌر انتنمٍة احملهٍة –انهىاء / أبى بكر اجلندي مع 

 2102 إبرٌم 2 اإلثنني
م

مسؾيمسقلىممجعقةسؼدتم ماٌفـدسم/ مساعةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمبرئادة ممغدوة مبؽرمعع مأبو م/ اظؾواء

مإبرؼلم2اٌواصقمماإلثـنيؼومممبعدمزفرعنمماظـاغقةيفممتامماظلاسةم,وذظكمموزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةم–اىـديم

م,م2018 موضد مماظـدوةحضر مأسضاءجمؿوسة ماظلادة موأسضاءمعن ماىؿعقة معنمأسضاء م,وسدد مجمؾسماإلدارة

ماألسؿال ممعـظؿات مواإلسال,واألخرى ماظصقاصة م,رجال مباىقزة ماىؿعقة مقمؼر م,وذظك مإدؿعراضمم بغرض

 ـاضشة:وع

 "فى دعم انتنمٍة املتكبمهة انتنمٍة احملهٍة دور وزارة"
مإظؼاءماظضوءمسؾىماٌوضوساتماهلاعةماظؿاظقة:معع

 احملاصظاتماٌكؿؾػةمواظدورماٌـؿظرمماٌلؿؼؾؾقةماٌـؿظرمإضاعؿفاميفماٌشروساتماظؿعرفمسؾىمأػم

 ظؾؼطاعماًاصمظؾؿشارطةميفمتؾكماٌشروسات.

 ماظؿعرفمسؾىمخطةماظوزارةمظؿلرؼعمإجراءاتماإلدؿـؿارموربطماٌشروساتمباًطةماظؼوعقةمظؾدوظة

 واظصالحقاتماٌـؿظرمعـقفامظؾؿقاصظنيمتطؾقؼًامٌػفومماظالعرطزؼة.

 .مخططماظوزارةميفماإلرتؼاءمقملؿوىماظعاعؾنيميفماحملؾقاتمعنمأجلمتؼؾقصماظؾريوضرارقة 

 اًطواتماظؿـػقذؼةماظيتمتؼوممبفاماظوزارةمظإلدراعميفماإلجراءاتماًاصةمحبصولماٌلؿـؿرؼنم

موعقةماٌكؿؾػة.مسؾىماظرتاخقصمعنماٌصاحلمايؽ

م

م

م–اظؾواءم/مأبومبؽرماىـديم,عرحؾًامباظلقدممرئٍس اجلمعٍة – عهً عٍسىبدأ انهقبء بكهمة املهندس / وقد 

ظؾففازمدقادتهمرئادةممعشريًامإىلمدابقضورمػذاماظؾؼاءماهلامم,يوزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةم,ظؿؾؾقؿهمدسوةماىؿعقةم

م,واظذيماٌرطزيم مواإلحصاء ماظعاعة مظؾؿعؾؽة مبشؽلمطؾريبدوره ماظعؿلمبه مأصؾحممرور ماألسؿالم,صؼد جمؿؿع

ماظصرحمسؾىممطؾريمؼعؿؿدمبشؽٍلاٌصريم ماظؾقاغاتمظؾقصولمسؾىماظعظقممػذا مواإلحصائقةمطاصة اإلضؿصادؼة

م.عامخيصماظـشاطماإلضؿصاديماظدضقؼةميفمطل

وامنامجيبمأنمتشؿلممؼطصمتؼؿصرمسؾىماٌدنماىدؼدةمأالأنماظؿـؿقةمايؼقؼقةمجيبممإىلمدقادتهمأذارثمم

هتمإذرافماحملاصظاتممطاصةمجمؿؿعماألسؿالمأنمتلاػممحقثمؼأعل,مممجقعماظؼرىمواظـفوعمواحملاصظات

مصىماالضاظقماٌطؾوبمضؿصادىماالؿؽاعلماظوزارةماظؿـؿقةماحملؾقةمصىماظوصولمإىلماظؼرىماٌـؿفةموهؼققم

 .خاللماألربعةمدـواتماٌؼؾؾة

م



 

م

هلذاممعوجفًاماظشؽرمظؾفؿعقةمسؾىمدسوتهطؾؿؿهم, وزٌر انتنمٍة احملهٍة –كر اجلندي ثم بدأ انهىاء / أبى ب

ذرؼكمرئقلىموصعالمصىممؼعدمأنماظؼطاعماًاصسؾىممعؤطدًااظؾؼاءمععمممـؾيمجمؿؿعماالسؿالماٌصريم,

مباحملؾقات,70اظؿـؿقةماحملؾقةمحقثمؼلاػممبـقوم مأغهمميـلمأحد%معنماٌشروساتماظؿىمؼؿممتـػقذػا مطؿا

م, م/ضطاعماألسؿال/اجملؿؿعماٌدغي( مايؽوعة م) مٌـؾثماظؿـؿقة ميفممعوضقًااألضالعماألدادقة ماظؿـؿقة أن

اظعدؼدمعنمبماظلؾؾقاتاحملؾقاتمخاللماظػرتاتماظلابؼةمملمتؽنمسؾىماٌلؿوىماٌطؾوبمممامأحدثمبعضم

مصىماحملؾقاتمإىلمعؿودطممصؼدموصل,ماحملاصظات ماظػؼر مسن,م.%8ح27غلؾة صؿؿـلماتماظصعقدمحماصظمأعا

م مصقفا ماظػؼر م,م%مم50غلؾة ماظػؼرميفمبعضماحملاصظاتمالمتؿعدىمتؼرؼؾًا مندمأنمغلؾة %معـلمحماصظةم20بقـؿا

 .دعقاط
 

,عنمخاللمبـاءمماظشعيبماظرضاءمعلؿوىمرصع سؾىمانماظؿـؿقةماحملؾقةمتفدفميفماألداسمإىلمدقادتهمأطدوضدم

مررمرئقلقةم,ػىمطاظؿاظي:تعؿؿدمسؾىمأربعةمأإدارةمحمؾقةمصعاظةموضوؼةم

 ًمتعدؼلماإلطبر انقبنىن مخالل معن ماحملؾقةمماإلدارةمضاغونم:وذظك ماجملاظس م,متؽني احملؾقة

ماٌـؿكؾةم,وتطؾققماظالعرطزؼةمبشؽلمتدرجيي.

 ًمعفاعفامععمؼؿـادبمقماماإلدارةماٌكؿؾػةمعلؿوؼاتمػقؽؾةم:موذظكمعنمخاللمإسادةماإلطبر املؤسس

ماٌرطزيماٌلؿوؼنيمبنيموعؿؽاعلمعؿـادقمدمومسؾىمواألغشطةماظوزائفماىدؼدة,موتؼلقم

مواحملؾي.

 ًتطوؼرمغظمماظرضابةماٌاظقةموإسطاءمايقمظؾوحداتماحملؾقةمظؾؿػاوضم:معنمخاللماإلطبر انتشبرك

م.دسممآظقاتمعشارطةماٌوارـني,ومسؾىمخمصصاتفا

 ًمصالحقاتمعـح ,وماحملؾيمواظؿؿوؼلماظؿكطقطمعـظوعةم:معنمخاللمتطوؼرماإلطبر انتنظٍم

 .احملؾقةماٌعؾوعاتموذؾؽاتمغظممتطوؼر اٌرطزيم,وماالذرافمععمظؾؿقؾقات
م

مدقادتهمثم مظ إىلمأذار معـطؼةم56مهدؼدممتمحقثماظؾوجلؿقةماٌـارقمإغشاءمصىمؾؿودعإدؿفدافماظوزارة

م مسؾىماظؼطاعماًاصمالغشاءموؿعاتموام,واظيتمدقؿمماٌكؿؾػةمباحملاصظاتظوجقلؿقة مطربىمررحفا رؼة

ماحملاصظات ممقمكؿؾف م,طؿا مضاعت ماظوزارة مبعؼد معع ماإلضؾقؿقة ماظؾؼاءات معن ماحملاصظنيمدؾلؾة اظلادة

مإىلم ممفمخططظإلدؿؿاع ماٌلؿفدصة متؾكماًططاإلدؿـؿارؼة مسؾى مظإلغػاق ماٌاظقة ,حقثممتمموعؿطؾؾاتفم

مخيصماٌوازغععدالتماإلاظؿعرفمسؾىم مصقؿا مسؾىمعلؿوىماالداراتماحملؾقة ماٌـحمغػاق ماو ماالدؿـؿارؼة ة

مجـقهواظيتمواظؼروضم ممبؾغتمترؼؾقون مسام متارخيهم2014وذظكمعـذ ماظؿاظي:م,محؿى ماظـقو مسؾى ممتمإغػاضفا

مجـقهم175ممبؼقؿةمواظؽؾاريمواظـؼلماظطرق مومعؾقار مم188, مو مواالغارة مظؾؽفرباء مجـقه مجـقهمم129عؾقار عؾقار

عؾقارمجـقهمم29عؾقارمجـقهمظؾؿدارسمواظػصولمومم35وممعؾقارمجـقهمٌشروساتماظصرفماظصقىم40ظالدؽانموم



 

عؾقارمم19عؾقارمجـقهمظؾرساؼةماظصققةمباالضاصةمإىلمم20عؾقارمجـقهمظؾؿشروساتماظزراسقةمومم21.5وممٌقاهماظشربم

عؾقارمم5واظؽؾقاتماىدؼدةم,عؾقارمجـقهمم14ٌـارقماظصـاسقةموترصقؼفاماو,ماغػاقمسؾىمعراطزماظشؾابمواظرؼاضة

 .عؾقارمجـقهمظؾغازمواظؾرتولم92عؾقارمجـقهمصىمعؾفمتطوؼرماظعشوائقاتمجباغبمم4م,ومجـقه
 

ؼؿمماغؿكابمرؤداءمسؾىمأنمم,ضاغونماإلدارةماحملؾقةمقمفؾسماظـوابممهمجاريمعـاضشةأغموضدماطدمدقادته 

ممجمؾسماٌدن معـه ماالغؿفاء اظؼضاءمداءماحملؾقاتموأاظعدؼدمعنماظؿشوػاتمصىممبدورهمدقعاجلمواظذي,صور

ماٌرطزؼة ممسؾى مدؾطات معـح مخالل موتطوؼرأعن مواحملؾقات مظؾؿقاصظني موعـحممطرب ماٌاظقة ماظرضابة غظم

م.االداراتماحملؾقةمدؾطةمهدؼدماٌوازغةماًاصةمبؽلمإدارة
 

ىلمبؼقؿةمػـاكمضرضمعنماظؾـكماظدوو,عصرممحماصظاتصؼرمأأنمحماصظؿىمدوػاجموضـامعنمدقادتهممثممأوضح

مظؿـؿقمعؾقونمدوالرم500 ضاعتمجبفودمأنماظوزارةممطؿاؾقارمجـقه,مقمتلاػمموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةمم,طؿاؿفؿا

معشروساتماظصرفماظصقىمصىمعصربعضمؿؿوؼلمبمياظؾـكماظدوظميضـاعمعلؽوظإلمطؾريةمخاللماظػرتةماٌاضقة

مواًدعةماٌؼدعةمرتؼاءمقملؿوىماظعاعؾنيإلظمًاطؾريمًاػؿؿاعإميتوظمأنماظوزارةمص,وصقؿامخيصماظعـصرماظؾشريم

خدعاتماظشؾاكمتطؾققمومظؽرتوغقًاإعنمخاللماظؿودعمصىمتؼدؼممطاصةماًدعاتم,وذظكمظؾؿوارـنيمباحملؾقاتم

مظؾؼضاءمسؾىماظعشوائقاتموحصرمضاصةمإىلماإلاظواحدمباإل ػؿؿاممبؿدرؼبماظعاعؾنيمبؼطاعماظؿػؿقشمواٌؿابعة

م,ماٌكاظػاتمواظؿصدىمهلاممجقع قمرطزماًدعاتممتؼدؼمممجقعماًدعاتمإظؽرتوغقًامباظػعلمبدءمتممهأغعشريًا

م,طؿابوردعقدمواظلوؼسممؿممتطؾققماظؿفربةمصىمحماصظيتقمساسؾقةمودباإل ماظؼادعة ماظؼرؼؾة أغهممخاللماظػرتة

م.2018بـفاؼةممدقؿممتعؿقممتؼدؼمممجقعماًدعاتمباظوحداتماحملؾقةمقمكؿؾفماحملاصظاتمإظؽرتوغقًا

متوظمأنموضدمأطدمدقادته مبؿوصريماظؿؿوؼالتماظالزعةمٌشروساتماظشؾابمواٌشروساتممًااػؿؿاعمياظوزارة طؾريًا

إضاصًةمإىلم,ممبـوكممخلةمخاللمحماظؿؿوؼلمعنقعشروعم"عشروسك"ماظذىمؼؿم,عشريًامإىلاظصغريةمواٌؿودطةم

اظوزارةمتلؿفدفممطؿا,مممخاللماظعامماٌاضيمعؾقارمجـقهمم5.5مإمجاظيبـمأظفمعشروعم85مبؿؿوؼلماظوزارةممضقام

 عؾقارمجـقه.م11ظؿؾكماٌشروساتمإىلماظوصولمبإمجاىلممتوؼالتمميخاللماظعامماىار
 

منهسبدة احلضىر ,حٍث مت تنبول اننقبط اهلبمة انتبنٍة:واألسئهة ثم مت فتح ببة املنبقشة 

م

 مظؾوزا ماإلدرتاتقفقة مواظرؤؼة ماإلصالح مظربغاعج ماظرئقلقة ماٌالعح مان مسؾى ماظؿأطقد ممت م,ؼؤطد مأغهرة

ؼؿممعنمحبقثمنمػـاكمخطةمزعـقةمهلذاماظربغاعجممتماظؿلاؤلمعامإذامطامطؿارؿوحم,ػادفموبرغاعجم

م مخالهلا م,وػـا ماألداء مرباسقمأطدتؼققم مخطة مػـاك مبأن ماظوزؼر ماظلقد مة م( مدـوات مأربع هلذام)خالل

خاللمأدؾوعمسؾىمميسؾىمعوضعموزارةماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإلدارمدقؿممإتاحؿفااظربغاعجم

 .األطـر

 ؾوزارةمظسؾىماٌوضعماإلظؽرتوغيماٌكؿؾػةممتماظؿلاؤلمحولمإتاحةماظػرصماإلدؿـؿارؼةمباحملاصظاتم

وػـاماظؿعرفمسؾىمطاصةماظؿػاصقلماٌؿعؾؼةمبفام,مواظيتمؼؿممررحفامسؾىماٌلؿـؿرؼنمحؿىمؼؿؿؽـوامعنم



 

ماٌوضعما متطوؼر مؼؿممحاظقًا مإىلمأغه ماظلقدماظوزؼر ماٌشروساتمأذار مأنمطاصة م,طؿا إلظؽرتوغيمظؾوزارة

 اٌؿاحةمباحملاصظاتمدقؿممسرضفامسؾىماٌوضعماإلظؽرتوغيمخاللمأربعةمأدابقع.

 ممامؼؤثرمدؾؾًاماحملؾقاتمأعامممًاطؾريمًاسائؼتطؾققماظالعرطزؼةمميـلماظؾدءميفممتأخرأنممتماظؿأطقدمسؾىم,

,وػـامأذارماظلقدماظوزؼرمإىلمأنماظوزارةمتؼوممماالضؿصادماٌصرىمتـؿقةمدورػامصىماٌلاػؿةمصىسؾىم

مبؾقثمودرادة معؤمترمصؼدتطؾققماظالعرطزؼةمبشؽلمتدرجييم,مإعؽاغقةمحاظقًا تـاولممًاأضاعتمعؤخرًا

ماظؿفاربمظؾدوظ ماظشأنم,وعردودممذظكتطؾققميفممقةأػم ,حقثممتمسرضمضصصماظـفاحميفمػذا

 سؾىماظؿـؿقةماإلضؿصادؼةمظؿؾكماظدول.مذظك

 واظيتمعنمباحملاصظاتمذارةمإىلمأػؿقةموضرورةماظؿودعميفمإغشاءماٌـارقماظؾوجقلؿقةممتتماإل,

ظؾشؾابم,وػـامأذارماظلقدماظوزؼرمإىلمأنموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةممعؿلاظصرصمطممطؾريمعنمذأغفامخؾقم

مواظؿفارةم ماظؿؿوؼن موزارتي معع مباظؿعاون موذظك ماظؾوجقلؿقة ماٌـارق ميف مظؾؿودع مباظػعل تلعى

 ؾقةم,واظؿفارةمواظصـاسة.اظداخ

 اٌرتعشةمميؼاداألمتماظؿاطقدمسؾىمضرورةموجودماظؼوةماظؼاغوغقةمظؾؿقاصظنيمإلختاذماظؼرارم,حقثمأنم

مًاطؾريمًاظؾعضماحملاصظنيمغؿقفةمشقابمايؿاؼةماظؼاغوغقةمصىماصدارماظؼواغنيمواالجراءاتممتـلمسائؼ

,وػـاممتماظؿأطقدمعنمضؾلماظلقدماظوزؼرممةمواظػلادأعاممهؼققماظؿـؿقةماظشاعؾةمواظؼضاءمسؾىماظؾريضرارق

مختؿؾفمبإخؿالفم ماظؼرار مإختاذ مضوة مبأن مؼؼوم م,واظذيمجيبمأن مسنصاحبماظؼرار مباظدصاعمبؼوة

راٌامأغفامم,عؤطدًامأنماظوزارةمتلاغدمعـلمػذهماظؼراراتعاعةماظصؾقةماٌمعاداعتميفمغطاقمهضرارات

 .ضاغوغقة

 وػوماالعرماظذيمؼؿطؾبماٌصريمتغقريمثؼاصةماجملؿؿعممظشاعؾةمتؿطؾبامتماظؿأطقدمسؾىمانماظؿـؿقةم

وجودمذؾابمسؾىمأسؾىمعلؿوىمعنماظؿعؾقممواظؽػاءاتمواظؼدراتمباحملؾقاتموشريػامعنماٌصاحلم

ميفماىفازم مبؿطؾقؼفا مضام ماظيت موربؿه مإىل مباإلذارة ماظوزؼر ماظلقد مضام م,وػـا مايؽوعقة واهلقؽات

واٌؿؿقزم,حقثممتممجقدماظؿعؾقمواإلحصاءمععمجمؿوسةمطؾريةمعنماظشؾابماٌرطزيمظؾؿعؾؽةماظعاعةم

مطؾريمعنماظرباعجماظؿدرؼؾقة مسؾىمهلنيم,وضدمطانمعردودمذظكمإجيابقمخارجمعصرمإسطائفممضدر ًا

ماإلغؿاجميفماظعؿل موجودة ميفماألداء ميفمماظؽػاءة متؾكماظؿفربة مإىلمتؽرار مدقلعى مأغه ,عؤطدًا

مإىلمأ ماظيتماحملؾقاتم,وعشريًا مسنمبعضماظوزائفماظشاشرة ماظوزارة مسؾىمعوضع ممتماإلسالن مضد غه

 .باظشؽلماٌطؾوبمتؿطؾبمذؾابمعؿؿقزمؼؿممحلنماإلدؿـؿارميفمعفاراتفممظؾـفوضمباحملؾقات

 متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؿـلققمبنيماظوزاراتمواىفاتماٌكؿؾػةمصقؿامخيصماظوالؼةمسؾىماألراضيم

مإىل ماظوزؼر ماظلقد مأذار ممأنم,وضد ماظدوظة مأراضي مإدؿكداعات مبذظكمجفاز ماٌـوط حقثممتم,ػو

وذظكمباظـلؾةمسؾىماألرضمخيؿصمبؿوضقحماىفةمأوماظوزارةمصاحؾةماظوالؼةموهلذاماظغرضم,مإغشاؤه

 ظؽاصةمأراضيماظدوظة.



 

 وجودمإدارةمختؿصمباظؿعاونماظدوظيمواظعالضاتماًارجقةمبوزارةماظؿـؿقةممإعؽاغقةممتماظؿلاؤلمحول

ماظعؿلمسؾىمجذبمصرصمظإلدؿـؿاراتماحملؾق مأنماظؿقديماألطربمظؾدولمػو م,حقثممتماظؿأطقد ة

م, مؼؿؿطؾبماألجـؾقة موطاصةممما ماظؿـؿقةماحملؾقة موزارة مرجالماألسؿالماٌصرؼنيمععم تعاونممجعقة

ماظؿعاونماظدوظيمباظوزارةم مإدارة مبوجود م,وضدمأطدماظلقدماظوزؼر مظؿقؼقؼه اظوزاراتماألخرىماٌعـقة

م,برئاد محفازي محمؿد م/ ماظلػري مجارية مأغه معنمخاللممعوضقًا مبفا ماظشؾاب تعقنيماظؽػاءاتمعن

 .عـفاماظغرضموتـؿقؿفامظؿقؼقق,ظؾـفوضمبؿؾكماإلدارةممعلابؼاتماظؿعقني

 متماظؿلاؤلمحولمرؾقعةماظعالضةمبنيموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةمواحملاصظنيم,وسالضؿفممبوطالءماظوزاراتم

موزارةماظؿـؿقةماحملؾقةمػوماٌكؿؾػةميفماحملاصظاتم, مبأنمدور ممتماظردمعنمضؾلماظلقدماظوزؼر وػـا

ىمسالضةمؾلماظلقدمرئقسماىؿفورؼةم,ظذامصفاإلذرافمصؼطمسؾىماحملاصظنيماظذؼنمؼؿممتعققـفممعنمض

حقثمؼؼومموزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةمبؿؿـقلماحملاصظنيموتوصقلمموظقلتمسالضةمرئادقةمإذراصقةموتـلقؼقة

 .,حقثمأغهماظوحقدماظذيمظهمحقمحضورمطاصةمإجؿؿاساتهمسماظوزراءرؤؼؿفمميفمجمؾ

 اظؿـؿقة عشروساتمتماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؿؽاعلماإلضؾقؿيمبنيمحماصظاتمعصرم,وذظكمعنمخاللم 

ماحملؾقةماإلدارةمضاغونمتطوؼر,حقثممتماظؿأطقدمعنمضؾلماظلقدماظوزؼرمسؾىمأنمماإلضؾقؿقة االضؿصادؼة

مدسممٌوّحداماظؿكطقطمضاغونموإصدار ميف مطؾري مبشؽل ماألضاظقمموتػعقلمإغشاءمصؽرةمدقلفم

 .االضؿصادؼةمباظؿـؿقةماٌـورةماهلقؽاتمبنيمواظؿـلققماظؿؽاعلمظػؽرةموؼؤدسماالضؿصادؼة

م

م

م محقثمثم مسؾيمسقلىممضامإغؿفىماظؾؼاء مم–اٌفـدسم/ ماظ,رئقسماىؿعقة مبؽرممشؽربؿوجقه مأبو إىلماظؾواء/

ماظؿـؿقةماحملم–اىـديم مسؾىمتشرؼػهوزؼر ممؾقة م,طؿا ماٌـؿر ماظؾؼاء مسؾىماٌشارطةمهلذا ماظلادةمايضور ذؽر

مم.واىؿعقةماظوزارةمنيبم,عؿؿـقًاماٌزؼدمعنماظؿواصلمواظؿعاونماٌلؿؿراظػعاظةم
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