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المصدر :اليوم السابع

الحكومة توافق عىل قانون إلنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد
ومقرها أسوان
قال اللواء أبو بكر الجندي ،وزير التنمية المحلية ،إن الحكومة وافقت عىل ر
مشوع قانون إلنشاء هيئة لتنمية جنوب الصعيد ،بهدف
تنمية جنوب مرص ،عىل أن يكون مقرها أسوان وتتبع رئيس الوزراء.

الخبر كاملا بعد الرأي.

لت
إن إنشا ا ا ا اااء هيئة عليا لتنمية جنوب الصا ا ا ا ااعيد خطوة جادة محمودة من وزارة التنمية المحلية نحو تحقيق التنمية اإلقليمية المتوازنة ا ي
أ كدها الدستور المرصي واستاتيجية التنمية المستدامة رؤية مرص  ،2030خاصة وأن الصعيد بشكل عام عان من اإلهمال لعقود طويلة.
الت تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها يف إ داث
ال الت ت عىل تفعيل هجه الهيئة وأن تتمتع بالص ا ا يا
ي
والسا ااتكمال هجا الجهد ي ي
ال أي مدى تتمتع الهيئة بال مر زية المالية ال يت تمكنها من أن
ال اإلجابة عىل تساؤل جوهري ،وهو ي
التنمية الم شودة .ي
وف هجا الصدد ي ي
يكون لديها موازنة خاصة باإلقليم ت تتمكن من تنفيج خططها التنموية؟
يىل:
و جلك إل أي مدى تم مراعاة النقاط التالية لضمان تفعيل الهيئة ،وتتضمن هجه النقاط ما ي
-

ر
بمؤشا أداء تمكن من المتابعة والتقييم وتحديد المهام والمس ا اائوليا
أن يتضا اامن القرار مهام واضا ااحة ومحددة للهيئة
الجها المختلفة وآليا تنفيجية تمكنها من إنجاز مهامها.

ما ب

المعنية كما أشار الخت.

-

محافظ إقليم جنوب الصعيد ضمن مجلس إدارة الهيئة وليس فقط الوزارا
أن يكون
ي

-

المدن يف عملية ص ا اانع القرار عىل مس ا اتوى اإلقليم
ممثىل القطاع الخاص والمجتمع
أن يتم إ رشاك كافة األطراف المعنية بما فيها
ي
ي
بدءا من عملية إعداد خطة تنمية اإلقليم وتنفيجها ومتابعتها.

-

قيقية إلدارة التنمية عىل مس ا ا ااتوى اإلقليم بدءا من اعداد خطة اإلقليم يف ض ا ا ا ااوء موارده وإمكاناته،
أن تمنح الهيئة صا ا ا ا يا
ومتابعة وإدارة ر
المشوعا التنموية داخله.

-

والت تتضمن أفرع
أن تمنح الهيئة ص يا تمكنها من الت سيق الفعال ب الجها المسئولة عن التنمية عىل مستوى اإلقليم ي
الوزارا والهيئا القطاعية الموجودة باإلقليم باإلض ا ا ااافة إل محافظا اإلقليم .وذلك ت ن ضا ا اامن تكامل الس ا ا ااياسا ا ااا وعدم
تعارضها.
ر
البشية وخاصة القيادية باإلقليم لتتمكن من إدارة المؤسسا

التابعة لها بكفاءة وفاعلية.

-

أن تدعم القدرا

-

أن تكون قرارا

-

ر
رص ا ا ا اورية لتفادي دوث تداخل مهام الهيئة مع مهام جها مس ا ا ا اائولة اليا عن التنمية
التشا ا ا ا ا ايعية ال ا
أن تس ا ا ا ااتكمل التعدي
إلقليم التابعة لوزارة التخطيط أو المراكز اإلقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة لهيئة
اإلقليمية ساواء هيئا التخطيط ا
ي
ان من خ ل نقلها للهيئة العليا لتنمية جنوب الص ااعيد مما يتطلب تعديل قانون التخطيط وقانون البناء المو د
التخطيط العمر ي
وقانون اإلدارة المحلية.

-

الت لديها بالفعل أقاليم
ي

الهيئة ملزمة للمحافظا

والهيئا

القطاعية فيما يتعلق بأولويا

التنمية عىل مستوي اإلقليم.

أن يتم تو يد تعريف اإلقليم ونطاقه واإلطار المؤس ا ي ا الحاكم لها واختصاااصاااتها ب مختلف الوزارا
جغرافية وزارة السيا ة والصحة وذلك لضمان تكامل جهود التنمية الموجهة لإلقليم.

وأختا ،فيما يتعلق بقرار اإلنش ا ا ا اااء ،فمن لت الواض ا ا ا ااح هل تم عر هجا القرار عىل المجلس األعىل للتخطيط والتنمية العمرانية باعتااره
الت تخص التنمية العمرانية كما نص قانون البناء المو د  119لساانة  2008أم ال؟ وهل
الهيئة العليا المنوط بها مراجعة واعتماد القوان
ي
باف األقاليم أم أن األمر قارص عىل هجا اإلقليم و ده؟
تم اختيار إقليم جنوب الصعيد كمر لة أول يليها إنشاء هيئا لتنمية ي
وجدير بالذكر أن:
فكرة األقاليم االقتصادية ليست بالجديدة؛ يث إنه وفقا للقرار الجمهوري رقم  495لسنة  1977وتعدي ته وقانون اإلدارة المحلية رقم
ه إقليم القاهرة الكتى ،وإقليم اإلسكندرية ،وإقليم قناة السويس ،وإقليم الدلتا،
 43لسنة  ،1979تم تقسيم مرص إل  7أقاليم اقتصادية ي
وإقليم أسا ا اايوط ،وإقليم شا ا اامال الصا ا ااعيد ،وإقليم جنوب الصا ا ااعيد .إال أن ض ا ا ااعف األطر المؤس ا ا اسا ا ااية والتنظيمية لهجه األقاليم وافتقارها
قيقية جعلها لت قادرة عىل إ داث التنمية اإلقليمية.
لص يا
اإلجمال لم يتعد  %8.1كما ورد يف خطة
المحىل
رص ا ا ا إال أن نص ا ا االاه يف الناتا
يش ا ا ااغل إقليم جنوب الص ا ا ااعيد نحو  %19.8من مس ا ا ااا ة م ا
ي
ي
ر
ان اإلقليم من تدهور أوض ا ا اااع التنمية البشا ا ا ا اية فيه وارتفاع معدال الاطالة واألمية
التنمية االقتص ا ا ااادية واالجتماعية  ،2017/2016ويع ي
ر
المؤشا .
جمال الجمهورية كما توضحها مختلف
والفقر بما يتجاوز متوسط إ
ي

الخبر كامل
الحكومة توافق على قانون إلنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد ومقرها أسوان
قال اللواء أبو بكر الجندى ،وزير التنمية المحلية ،إن الحكومة وافقت على مشروع قانون إلنشاء هيئة لتنمية جنوب
الصعيد ،بهدف تنمية جنوب مصر ،على أن يكون مقرها أسوان وتتبع رئيس الوزراء.
وأضاف "الجندى" ،فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ،اليوم األربعاء ،أن الهيئة المنتظر إنشاؤها ستأخذ فى
االعتبار المشروعات األخرى الجارى تنفيذها بالصعيد ،موضحا أن مجلس إدارتها سيتشكل بالتنسيق والتعاون
بين عدد من الوزارات المعنية بالصعيد والتنمية.

تابعونا على

