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موقع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

شاااااااااااااارام ا ماناااااااااااااة العاماااااااااااااة
للمجلااااااااااس ا علااااااااااى للتخطااااااااااايط
والتنمياااااااة يااااااابا الياااااااو فاااااااي "
منتاااااااااادى المشاااااااااااريع الصااااااااااغيرة
المتعثااااااااااارة اساااااااااااباب وحلاااااااااااول"
والاااااا ف عمااااااد فااااااي مماااااار المع ااااااد
العرباااااي للتخطااااايط بالتعااااااو ماااااع
الجمعياااااااااة الخويتياااااااااة الخليجياااااااااة
لالستشااااااااااارا والتاااااااااادري مثاااااااااا
ا مانااااااة العامااااااة للتخطاااااايط فااااااي المنتاااااادى ا مااااااي العااااااا الم اااااااعد لشاااااا و المجلااااااس
ا علاااااااى ي فاااااااا المةاااااااي نياباااااااة عااااااا ا ماااااااي العاااااااا للمجلاااااااس ا علاااااااى للتخطااااااايط
والتنمياااااة الاااااداتور والاااااد م ااااادف وفاااااي الماااااة المت اااااا المةاااااي نياباااااة عااااا الاااااداتور
والااااد م اااادف ااااااد في ااااا ا ولااااة الخوياااام سااااار فااااي نفااااس ا تجااااا الاااا ف سااااار
فيااااااااال اللااااااااا ول العاااااااااالح فيماااااااااا يتعلااااااااا بااااااااادعح وتشاااااااااجيع وت فيااااااااا ايااااااااا اب
المشاااااروعا الصاااااغي رة والمتوساااااطة مااااا واااااالل تةاااااافر الج اااااو فيماااااا باااااي مختلاااااي
الج اااااااا ال خومياااااااة المعنياااااااة ومن اااااااا و ارة الدولاااااااة للشااااااا و ا قتصاااااااا ية ممثلاااااااة
فاااااي ا مانااااااة العامااااااة للمجلااااااس ا علااااااى للتخطاااااايط والتنميااااااة وال ي ااااااة العامااااااة للمااااااوى
العاملاااااااااة واااااااااا لا ة اااااااااا اوااااااااارى مثااااااااا و ارة الشااااااااا و ا ةتماعياااااااااة والعمااااااااا
والصاااااااااندو الااااااااا وطني لرعاياااااااااة وتنمياااااااااة المشاااااااااروعا الصاااااااااغيرة والمتوساااااااااطة
وو ارة التجااااااارة والصااااااناعة ولير ااااااا ماااااا الج ااااااا ا واااااارى  .وااااااااد ا األمانااااااة
العاماااااااة للمجلاااااااس األعلاااااااى للتخطااااااايط والتنمياااااااة تماااااااو بااااااادور وا ااااااا فاااااااي عاااااااح
المشاااااااروعا الصاااااااغيرة والمتوساااااااطة وم ااااااااعدت ا للتغلااااااا علاااااااى الت اااااااديا حيااااااا
أولاااااام أ ميااااااة اباااااارى للت نويااااااع ا قتصااااااا ف ب ااااااد ولاااااا اقتصااااااا متنااااااو م ااااااتدا
يماااااو المطاااااا الخااااااد فيااااال بااااادور رياااااا ف ويعتماااااد علاااااى قاعااااادة نتاةياااااة متنوعاااااة
بعيااااادا عااااا المطاااااا النفطاااااين ولماااااد تبنااااام الخطاااااة ا نما ياااااة متوساااااطة المااااادى ااااادفا
وا اااااا ا ن ااااااو تع ياااااا ور المشااااااروعا الصااااااغيرة و يااااااا ة م ااااااا مت ا فااااااي النشااااااا
ا قتصاااااااا ف و واياااااااة الصاااااااناعي و لاااااااا مااااااا واااااااالل عاااااااح المشاااااااروعا الصاااااااغيرة
والمتوساااااااطة وتمخين اااااااا وبناااااااا قااااااادرات ا التناف ااااااايةن وتطاااااااوير روابط اااااااا الصاااااااناعية
ماااااااع المنشاااااااب الوطنياااااااة الخبيااااااارة والمنشاااااااب ا ةنبياااااااةن وت اااااااي ن اااااااا الااااااادعح
ال خومي
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