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خطة التنمية الخمسية عرضها الشيخ أحمد الفهد على اللجنة البرلمانية

دعم مرونة التنمية والتفاهم بين السلطتين وإنشاء منظومة للمتابعة التخطيطية

تجهيز المختبرات الطبية وزيادة طاقتها وفصل الكويتيين عن الوافدين في المستشـفيات وزيادة عيادات األسنان
وضع األهداف الكمية على أساس نموذج االقتصاد الكلي والتعامل مع اإلنفاق االستثماري باعتباره من العوامل الخارجية

ماضي الهاجري

قدمت احلكومـة مقترح االطار العام خلطة التنمية اخلمسـية للكويـت 2010/2009 ـ 2013 / 2014 
ملجلس االمة حيث عرضها نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفهد امام اللجنة املالية البرملانية. واكدت احلكومة في االطار العام انها اذ تتقدم بخطة التنمية اخلمسية 
اجلديدة امنا تفي بالتزام قانوني عليها وفقا الحكام القانون 1986/60، مشيرة الى ان اخلطة حتظى بأهمية بالغة 
نظرا ملا يواكبها من التحوالت والتغيرات احمللية واالقليمية والدولية التي تسـتوجب ضرورة ترسم مالمح خطة 

تنموية طموحة واضحة املعالم واقعية االهداف عملية املنهج. واكدت احلكومة انها حرصت خالل هذه اخلطة على 
السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو االمير في حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري من خالل آليات ممنهجة تقوم 
على رؤية مستقبلية للدولة وفق اهداف استراتيجية للتنمية طويلة االمد حتى عام 2035 مبشاركة االطراف الفاعلة 
في املجتمع. وتعهدت احلكومة بالعمل على تهيئة البيئة املناسـبة لتنفيذ جميع السياسات التي وردت باخلطة  
بدءا برسـم اطر الرؤية االسـتراتيجية طويلة املدى وحتديد مجموعة االهداف التي تقود الى العمل التخطيطي 
فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل جتاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ويحقق املنشود من 

الغايات الوطنية في جتسيد التنمية املستدامة على مختلف االصعدة. وقالت احلكومة اننا نتفق جميعا على ان جناح 
تنفيذ خطة التنمية اخلمسية ليس رهنا بدعم احلكومة وحدها لها ورصد وتوفير كل طاقاتها لنجاحها، ولكنه مرهون 
ايضا بالضرورة وبذات القدر باملشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق وتضافر اجلهود مع جميع اطياف وفئات املجتمع 
وفي مقدمتها مجلس االمة الذي يوفر مبساندته ودعمه ومؤازرته قوة دفع ايجابية نحو اجناز اخلطة، ويكرس قواه 
الرقابية والتشـريعية في ازالة اي عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ، مبا يصب في النهاية في خدمة الصالح 

العام، وهو ما يصبو اليه اجلميع. وفيما يلي اجلزء الثالث واالخير من االطار العام للخطة اخلمسية:

تابع الجزء الثالث.. سياسات خطة التنمية الخمسية

البقية ص 19

)6( سياسات الشؤون الصحية

1 – تطوير الطاقة االس���تيعابية ملنشآت 
الرعاي���ة الصحية من مستش���فيات ومراكز 
للرعاية الصحية األولية مع زيادة أعداد األطباء 
واملمرضني املؤهلني مبا يتناس���ب مع تقدمي 

خدمة صحية جيدة.
2 – مضاعفة عدد األس���رة من خالل بناء 
القائمة  املستشفيات ومالحق للمستشفيات 
خالل سنوات اخلطة، تخفيض معدالت االزدحام 
في مراكز الرعاية الصحية األولية بإنشاء 34 
مركزا للرعاية الصحية األولية خالل سنوات 

اخلطة.
3 – تطوير ورفع مستوى جودة اخلدمات 
الصحية مبراكز الرعاية الصحية األولية من 
خالل 12 برنامجا، مثل املمارس العام ورعاية 
الطفولة وطب العائلة ورعاية مرضى السكر 
ورعاية األمومة والصح���ة العامة والتوعية 

الصحية.
4 – تطوير خدمات طب األسنان بزيادة عدد 
العيادات من 194 عيادة الى 300 عيادة حتى 
نهاية سنوات اخلطة، وحتقيق زيادة ملموسة 
في عدد أطباء األسنان لرفع معدل أداء اخلدمة 
من طبيب واحد لكل 3 آالف نسمة الى طبيب 

واحد لكل ألف نسمة.
5 – اعادة جتهيز املختبرات الطبية وزيادة 
طاقتها، من خالل تطوي���ر 75 مختبرا طبيا 
قائما حاليا مبراكز الرعاية الصحية األولية 
وانش���اء 48 مختبرا طبيا جديدا حتى نهاية 

سنوات اخلطة.
6 – االرتقاء بخدمات التمريض من خالل 
رفع نسبة املمرضني الى األطباء من 2 ممرض 
لكل طبيب )املعدل احلالي( الى 4 ممرضني لكل 

طبيب طبقا للمعايير الدولية.
7 – تطوي���ر ج���ودة الرعاية الصحية من 
خ���الل تطبيق نظام االعتراف الدولي بجودة 
خدمات الرعاية الصحية وتطبيق 268 معيارا 
للجودة في جميع األقس���ام واللجان العاملة 

مبستشفيات وزارة الصحة.
8 – وضع نظ���ام متكامل للتأمني الصحي 
للكويت يشمل املواطنني واملقيمني، مبساهمة كل 
من الهيئة العامة لالستثمار وبدعم من املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، ولتحقيق تغطية 
100% ملظلة التأمني الصحي للمواطنني واملقيمني 

مع نهاية سنوات اخلطة.
9- العمل على تطوي���ر نظام العالج في 
اخلارج وتنظيم خدماته وترش���يد تكاليفه، 
من خالل وضع القواعد الواضحة لترش���يح 
املس���تفيدين، واع���داد اح���د املستش���فيات 
بأطقم عاملية مبس���اعدة أطقم طبية محلية، 
واالس���تفادة من امكانات بعض مستشفيات 

القطاع اخلاص.
10 – دراسة فصل الكويتيني عن الوافدين 
في املستش���فيات واملراكز التخصصية وهي 
سياسة موازية ملا هو معمول به في اخلدمات 
التعليمية، وذلك ملواجهة التأخير املزمن في 
تلقي اخلدم���ات الصحية التي يحصل عليها 
املواطنون، مع توفير التأمني الصحي للجميع 

واالستفادة من املستشفيات اخلاصة.
11 – دعم دور القطاع اخلاص الصحي وتهيئته 
لتحمل مس���ؤولياته ف���ي االرتقاء باخلدمات 
الصحية من خالل توسيع مظلة التأمني الصحي 
للكويتيني والوافدين، وتشجيعه على افتتاح 
فروع للمستشفيات العاملية املتميزة وتوطينها 
في الكويت لترش���يد الطلب على العالج في 
اخلارج، وتوفير األراضي للقطاع اخلاص لبناء 
املستشفيات في املناطق احلضرية املختلفة.

12 – خلق التنافسية في املجال الصحي عبر 
تقدمي التسهيالت للقطاع اخلاص في توفير 
األطباء واألطقم الطبية املس���اعدة، وتيسير 
االجراءات في منح التراخيص عبر فصل ادارة 

التراخيص عن روتني الوزارة.
13 – تخصيص ادارات بعض املستشفيات 
ومراكز الرعاية الصحية األولية ضمن مشروع 

التخصيص العام في الدولة.

)7( سياسات البيئة الطبيعية

1 – بناء منظومة متكاملة حلماية البيئة في 
الدولة، كي حتقق حماية املنظومات البيئية 
املتنوعة في البالد وتضمن اس���تدامة املوارد 
الطبيعية وتخفيض مس���توى امللوثات الى 

احلدود املسموح بها بيئيا وصحيا.
2 – اس���تصدار قانون شامل للبيئة يوفر 
الضوابط الوطنية للحماية البيئية ويضمن 
الزام جميع األنش���طة االقتصادي���ة باجراء 
دراسات املردود البيئي ودراسات املردود البيئي 
املراقبني  البيئي ومينح  التوافق  ودراس���ات 

البيئيني سلطة الضبطية القضائية.
3 – اس���تيفاء جميع االشتراطات البيئية 
ملس���تويات التلوث املسموح بها في البيئات 
املختلفة )البرية واجلوية والبحرية( لضمان 

تنفيذ الكويت اللتزاماتها البيئية الدولية.
4 – االدارة املتكاملة جلودة الهواء واحلد من 
املخاطر الصحية والتنموية مللوثاته، وذلك من 
خالل حصر مصادر التلوث الثابتة واملتحركة، 
وحتديد نوعية امللوثات اجلوية املنبعثة منها 
وتقدير كمياتها، ودراس���ة املخاطر الصحية 
والبيئية املتعلقة باالنبعاثات اجلوية في البالد، 
ووضع خطة طوارئ ملواجهة تسرب الغازات 

وانبعاث الغازات الصناعية.
5 – حماية البيئة البحرية واملساعدة على 
إعادة تأهيل منظوماتها التي تعرضت للخطر، 
وذلك من خ���الل ادارة املخاطر االيكولوجية 
في البيئة البحرية، وبناء نظام آلي للمراقبة 
الدورية للمتغيرات األوشنوغرافية، ووضع 

مجسات للرصد البيئي على الشواطئ.
6 – حماية املوارد األرضية والتربة واحلد 
من زحف التصحر وصيانة احمليط احليوي 
لعناصر احلياة البرية، وذلك من خالل تقدير 
املخاطر على البيئة البرية الناجتة عن االنشطة 
البشرية، ودراسة تأثير امللوثات على نوعية 
املياه اجلوفية ومكامنها، وتعزيز أنشطة الرصد 
والرقابة على البيئة البرية باملشاركة مع اجلهات 
األخرى ذات العالقة مبا فيها منظمات املجتمع 
املدني، ودراس���ة تأثير املشروعات التنموية 
املختلفة على التضاري���س البرية وحتديث 
الطرق املستخدمة في اعطاء التراخيص من 

قبل بلدية الكويت.
7 – وض���ع النظم الكفيلة بحماية املناطق 
الصناعية من آثار التلوث الصناعي، وتخفيض 
معدالت التلوث احلالية الى احلدود املسموح 
بها، وذلك من خالل املسح الشامل ملستويات 
التلوث الصناعي خالل الع���ام األول لتنفيذ 
اخلطة، والزام املنشآت الصناعية بوضع نظم 
للتوافق البيئي خالل ستة أشهر من االنتهاء 
من حص���ر امللوثات على ان يك���ون االلتزام 
بقوة القانون الشامل للبيئة، ووضع احللول 
الهندس���ية واملعاجلة البيولوجية لتخفيض 

مستويات امللوثات الصناعية.
8 – حماية التنوع احليوي ودعم وتشجيع 
تش���ييد احملميات الطبيعية لتوفير احلماية 
الكاملة لألنواع النباتية واحليوانية النادرة، 
واتباع النظ���م العلمية لإلكثار منها، وتقييم 
واعادة تأهيل احملميات الطبيعية القائمة على 
أسس علمية، وتسجيل عناصر التنوع احليوي 
احلالية في الدولة، وتشييد عدد من احملميات 

الطبيعية البرية والبحرية.
9 – تطوي���ر نظام آم���ن إلدارة املخلفات 
الصلبة والسائلة واخلطرة، مبا يضمن احلد 
من مستويات التلوث الناجت عن تداول املخلفات 
بالطرق التقليدية، وحتقيق عوائد اقتصادية من 
أنشطة تدوير املخلفات وتأمني البيئة من آثار 
املخلفات اخلطرة، وذلك من خالل إغالق جميع 
املرادم احلالية )16 مردما( ومعاجلة محتوياتها 
علميا للحد من االنبعاثات امللوثة الناجتة عنها، 

ومعاجلة املرادم القدمية أيضا.
10 – تشجيع عمليات اعادة تدوير املخلفات 
من خالل توفير جميع االستشارات العلمية 
للمس���تثمرين للقيام بأنش���طة اعادة تدوير 
املخلفات واتباع نظام بطاقات الس���لع وفق 
أحدث النظم العاملية، وتطبيقه على الس���لع 
احمللية واملستوردة لضمان قابلية السلع إلعادة 

التدوير اآلمن.

)8( سياسات الرعاية والتنمية االجتماعية:
1 � دعم وتطوير آليات شبكة االمان االجتماعي، 
حتى تكون اكثر مرونة في االستجابة للتغيرات 
االقتصادية واالجتماعية في ظل ظروف االزمة 
التنموية الواسعة  املالية العاملية والتغيرات 

التي يقدم عليها املجتمع الكويتي.
2 � تطوير مفهوم املس����اعدات االجتماعية 
باعداد القادرين منهم على العمل املنتج حتى 
يتمكنوا من االس����تقالل ماديا عن املساعدات، 
وتهدف اخلطة الى ادخال عدد يتراوح ما بني  
30 و 50 فردا سنويا في دورات تدريبية لهذا 

الغرض.
3 � طالبت اخلطة بإلزام اجلمعيات التعاونية 
مبستوى ارباح 7% كحد أقصى والقضاء على 
مس����تويات االرباح التجارية املبالغ فيها التي 
اجتهت اجلمعيات التعاونية الى حتقيقها في 

السنوات االخيرة.
4 � رفع س����قف الراتب اخلاضع للتأمينات 
االجتماعية، وزيادة املعاش التكميلي، في حدود 
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5 � العمل على تطوير سياس����ات الرعاية 
للفئات احلساس����ة اجتماعي����ا � وهم االطفال 
واملس����نون واالحداث واجلانحون ومجهولو 
األبوين، من اجل حماية الطفولة من مشكالت 
التنشئة واالخطاء الصحية واالغذية الضارة، 
وحتقيق الدمج االجتماعي للمسنني ومد العمر 
الفاع����ل اجتماعيا لهم، وحماي����ة االحداث من 
االستغالل واحلد من حاالت االنحراف لتحقيق 

مستوى اعلى من السلم االجتماعي.
6 � اشارت الى توفير الرعاية والبيئة السليمة 
جلميع االطفال من خالل انشاء عدد من حدائق 
االطفال النموذجية بعدد 10 حدائق لزيادة عدد 
االطفال املستفيدين بعدد 10 آالف طفل، والتوسع 
في مش����روع ابي اليتيم بواقع 50 ابا كل عام، 
واع����ادة قيد نزالء دور االح����داث في املدارس 

لتحقيق الدمج االجتماعي لهم.
7 � وضع ضوابط صحية لتصنيع واستيراد 
اطعمة االطفال يراعى فيه����ا حتقيق التوازن 
الغذائي، وجتنب استخدام املواد امللونة الكيميائية 
وخلوها من املواد املضادة لالكسدة، وتوعية 

االسر بأهمية التغذية الطبيعية لالطفال.
8 � حماية األطفال من االس����تغالل والعنف 

من خالل سن قانون خاص بذلك.
9 � تشجيع االعمال الفنية الراقية والهادفة 
لالرتق����اء بثقاف����ة الطف����ل وتنمي����ة مواهبه 

وصقلها.
10 � تقدمي اخلدمات املتخصصة للمس����نني 
وتطوي����ر اغراضها وزيادة عدد الفرق القائمة 
باخلدمة املتنقلة بعدد 18 فرقة، وانشاء 3 مراكز 
تدريب متخصصة لكبار السن ُتكسبهم مهارات 
جديدة وفق قدراتهم ورغباتهم، وانشاء 12 مركزا 
جديدا للرعاية والتأهيل في جميع احملافظات 
لتقدمي اخلدمات االجتماعية والنفسية والعالجية 

والتأهيلية واملهنية للمسنني.
11 � اتباع الوسائل واآلليات املناسبة لتغيير 
مفهوم رعاية املعاقني الى مفهوم املشاركة من 
خالل الدمج املجتمعي للمعاقني وذلك من خالل: 
بناء 6 ورش محمية لتدريب املعاقني ملساعدتهم 
على االندماج املجتمعي، ووضع نظام حلماية 
املجتمع من منو االعاقات، س����واء عن طريق 

االصابات واحلوادث أو عن طريق الوراثة.
12 � رعاية املعاقني وحماية مصاحلهم من 
خالل مش����روع للحصر الشامل لالعاقات في 
املجتمع الكويتي، ووضع نظام شامل للدمج 
املجتمع����ي لهم يقوم على مب����دأ عدم التمييز 

ضد املعاق.
13 � تطوي����ر املجتمع املدني ورفع كفاءته، 
وذلك من خالل: توجي����ه الدعم املالي والفني 
ملنظمات املجتمع املدني والغاء السياسات املعيقة 
لنشاطاتها، وتعديل قانون جمعيات النفع العام 

بناء على مقترحات منظمات املجتمع املدني.
14 � توعية الشباب بأهمية العمل التطوعي، 
وتوسيع اطر املش����اركة الشعبية في االعمال 
املجتمعية املختلفة من خالل منظمات املجتمع 

املدني.
15 � دعم نظم اقرار العدالة وسيادة القانون 
في املجتمع في ظل االحترام الكامل للدستور، 
وتطوير النظم املوازي����ة للتقاضي مثل نظم 
التحكيم واالستشارات االسرية لسرعة البت في 

القضايا ومبا ال يخل مببدأ سيادة القانون.

)9( سياسات شؤون املرأة والشباب:
1 � الدفع باجتاه املزيد من التمكني املجتمعي 
للم����رأة الكويتية، وذلك من خ����الل حقوقها 
السياس����ية وتعزيز دورها ف����ي مراكز صنع 
القرار، وتوسيع اطر مش����اركتها املجتمعية، 
وتذليل العقبات امام حتقيق املرأة للمزيد من 

املكاسب املشروعة.
2 � تطوير آلية مؤسس����ية ملتابعة قضايا 
املرأة ورصد التقدم واالخفاقات التي تواجهها 

واقتراح احللول لها.
3 � املس����اهمة في توفير الرعاية السكنية 
لبعض فئات املرأة من خالل انش����اء صندوق 
اس����كاني للمطلقات واالرامل واملتزوجات من 
غير الكويتي وغير املتزوجة، مما سيخدم اكثر 

من 60 امرأة.
4 � مراجعة جميع التشريعات لتحرير املرأة 
من امل����واد التي متثل متييزا ضدها واحلد من 

املمارسات التمييزية.
5 � توجيه املزيد من اجلهود نحو حتقيق 
متكني الشباب الكويتي في مجتمعه، من خالل 
توسيع دوره االجتماعي والتطوعي وحترير 
مبادرته من كل اشكال الوصاية، وتشجيعه على 

االبتكار واالنخراط في العمل احلر.
6 � تطوير مفهوم مراكز الشباب واالندية 
الرياضي����ة احلالي����ة واالعتن����اء بتصاميمها 
واالرتقاء مبكوناتها وبرامجها كي تصبح جاذبة 

ومؤثرة.
7 � دعم االنشطة الطالبية ورعاية منظماتها 
وتطوير مبادراتها املجتمعية ورعاية انشطتها 

التعليمية والثقافية.
8 � تش����جيع الشباب على انشاء املنظمات 
املدنية الشبابية متعددة االغراض واالهتمامات، 

وتوفير املظلة النشطتها.
9 � حماية الشباب من مخاطر املواد املخدرة 
واملنشطات بأشكالها مبش����اركة من الشباب 

ومنظماتهم.

)10( سياسات شؤون الفكر والفن والثقافة:
1 � تش����جيع االبداع الفني واالدبي ونش����ر 
الثقافة الراقي����ة في املجتمع، وتوفير عناصر 
البنية االساسية الثقافية من مسارح وقاعات 
للعزف املوسيقي، وتطوير املتاحف واملكتبات 
العامة، وتنظيم املسابقات االبداعية في مجاالت 

الفن واالدب واملوسيقى.
2 � اع����ادة بناء وترميم الوض����ع الثقافي 
باشكاله املختلفة في البالد الحياء تراث الكويت 
الطويل وامكاناتها وريادتها في جميع املجاالت 
عبر العقود الطويلة الس����ابقة، وبناء عدد 6 

مس����ارح في محافظات الكويت مبعدل مسرح 
لكل محافظة.

3 � حتقيق االنطالق الفكري احلر واملبدع 
واخلالق في املجتمع من خالل تذليل كل املعوقات 
امام املزيد من احلريات االعالمية ورفع القيود 
االدارية ومواجهة كل اشكال الوصاية الفكرية 

عليه.
4 � رعاي����ة نت����اج الثقافة والف����ن والفكر 
واالدب وتطوير وسائل عرضها من خالل بناء 
املنشآت احلديثة، مثل املجمع الثقافي واملسارح 
احلديثة للعروض املس����رحية واملوس����يقية، 
وصاالت العروض الفني����ة ومعارض الفنون 

التشكيلية.
5 � رعاية املوهوبني من الفنانني واملوسيقيني 

واالدباء، وتوفير املوارد وفرص التحفيز لهم.
6 � احياء مكانة الهوايات والقدرات في التعليم 
العام )مثل املوسيقى والرسم واملسرح والكتابة 
وغيرها من الهوايات( لبناء جيل مبدع يسهم في 

تعزيز الوعاء الثقافي اجلميل للمجتمع.
7 � نبذ افكار التطرف والغلو من خالل العمل 
على اعالء فكر الوسطية وتوفير البيئة املناسبة 
لنموه من خالل احلوار املجتمعي الواسع، دون 
حجر على االفكار او مصادرة احلق في االجتهاد 

او االختالف.
8 � االعتناء باملكتبات العامة وجتهيزها باحدث 
املتطلبات لالرتقاء بدورها في تش����جيع القراءة 
واالطالع احلر الرامي الى تنوير االفراد وتنمية 

التفكير احلر والنقدي واالبتكاري.
9 � االرتقاء مبكانة املتاحف املختلفة )الوطنية 
والتاريخي����ة والفنية والعلمية(، وكذلك صاالت 
عروض الفنون التعبيرية والتشكيلية وصاالت 

املوسيقى.
10 � تشجيع االعمال الفنية الراقية والهادفة الى 
االرتقاء بثقافة الطفل وتنمية مواهبه وصقلها مع 
مراقبة ما تنتجه الشركات ملسرح الطفل لتجنب 

تأثيراته السلبية.

)11( سياسات الرعاية السكنية:
1 � تقليص فترة االنتظار ملس����تحقي الرعاية 
الس����كنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع 
اجناز الوحدات السكنية ملقابلة الطلبات املتراكمة 
واجلديدة، وتسريع خدمات البنية األساسية من 

قبل اجلهات املختصة.
2 � توفير االراضي الصاحلة لتنفيذ املشاريع 
اإلس����كانية بهدف تقليص تراكم طلبات الرعاية 
الس����كنية بالتنس����يق مع اجلهات املعنية وعبر 
حترير األراضي اخلاضعة المتيازات شركة نفط 

الكويت.
3 � الش����روع في بناء املدن اجلديدة املخطط 
له����ا بالتعاون مع القطاع اخل����اص وفقا آلليات 

متنوعة.
4 � املعاجلة اجلذرية للبعد التمويلي للرعاية 
الس����كنية وذلك من خالل تنوي����ع املوارد املالية 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بوسائل عديدة، 
منها إضافة استخدامات جديدة لألراضي في مشاريع 
الرعاية السكنية مثل االستخدامات االستثمارية 
والتجارية والصناعية واحلرفية في مخططات 

املدن اجلديدة.
5 � تنمية املوارد املالية لبنك التسليف واالدخار 

ليتمكن من تنفيذ برنامجه لإلقراض العقاري.
6 � توس����يع دور القطاع اخلاص في متويل 
وتنفيذ خطط الرعاية الس����كنية بصورة فعلية 
وملموسة ومتنوعة، وخاصة في مشاريع املدن 

اجلديدة.
7 � تعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة 
القطاع اخلاص في تنفيذ مشاريع املدن اجلديدة 
بنظام B.O.T وغيره من اآلليات، وتنشيط وتوسيع 

هذا الدور من خالل مشروع التخصيص العام.
8 � تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 اخلاص 
مبش����اريع امالك الدولة ومبا يتوافق مع طبيعة 

املشاريع االسكانية.
9 � تطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية وذلك 
من خالل دراسة شروط استحقاق الرعاية السكنية 
للحد من عدد طلبات الرعاية السكنية، وعبر التحول 
التدريجي ملسؤولية الرعاية اإلسكانية من الدولة 

إلى املواطن عبر ترتيبات مختلفة.
10 � توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو 
تغيير منط التمدد االفقي للمشاريع االسكانية، 
والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية لإلسكان 
في املنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل 

للوحدات السكنية للمستفيدين.

ثالثا: سياسات اإلدارة العامة والتخطيط 
والمعلومات

)1( سياسات اإلدارة احلكومية والشفافية واملساءلة:
1 � إعادة هيكلة األجهزة احلكومية وتخفيض 

حجمها وفك تشابك االختصاصات فيما بينها 
من خ���الل حتديث الهياكل التنظيمية وإعداد 

أدلة تنظيمية في اجلهات احلكومية.
2 � تطوي���ر وضبط وتخفي���ض الهياكل 
الوظيفية في القطاع احلكومي من خالل االنتهاء 
من تطبيق جميع املجموعات الوظيفية للخدمة 

املدنية خالل فترة اخلطة.
3 � االرتق���اء بنوعية أداء وس���بل تقدمي 
اخلدمات العام���ة وخدمات قطاع األعمال من 
خالل تبسيط إجراءات وحتديث دليل اخلدمات 

العامة.
4 � تطوير قطاع خدمات االعمال في األجهزة 
احلكومية ودعم بيئة االستثمار عبر اخلدمات 
االلكترونية املناس���بة، مبا يسهم في حتسني 
وضع الكويت على مؤش���ر ممارسة األعمال 

للبنك الدولي.
5 � دراس���ة تخصيص بع���ض اخلدمات 
احلكومية أو تكلي���ف القطاع اخلاص بإدارة 
بعضها لتحسني األداء وتخفيف األعباء غير 

الضرورية التي تتحملها الدولة.
6 � استكمال مشروعات احلكومة االلكترونية 
وتطوير القائم منها عبر تأسيس مراكز اخلدمات 
االلكترونية الشاملة، واملشروعات الداعمة لها 
مبا في ذلك مشروع البوابة الرسمية اإللكترونية 

للكويت.
7 � رب���ط أنظم���ة املعلومات ف���ي القطاع 
احلكومي من خالل شبكة الكويت للمعلومات 
بنهاية عام 2010/2009 واستكمال انشاء مركز 

البيانات الوطني للقطاع احلكومي.
8 � تطوي���ر القيادات في القطاع احلكومي 
لتحس���ني كفاءة األداء والتعامل اإليجابي مع 
قطاعات األعمال وإنشاء مركز متخصص إلعداد 

القيادات اإلدارية احلكومية.
9 � تفعيل تطوير األطر التشريعية واآلليات 
املؤسسية ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في 
املجتمع واالقتصاد، مبا يدعم التنمية ويحسن 
ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية العاملي، 
ومبا يتوافق مع املتطلب���ات الدولية في هذا 

اخلصوص.
10 � إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء 

هيئة ملكافحة الفساد.
11 � تعزيز دور منظم���ات املجتمع املدني 
النوعية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد 
ودعم مبادراتها بخطة التنمية لبناء املؤشرات 
وغرس ثقافة وممارسات الشفافية واملساءلة 
اإليجابية في املجتمع واالقتصاد واإلدارة العامة 

بالتعاون مع األجهزة املعنية.

)2( سياسات التخطيط واإلحصاء:
1 � دعم وتطوير النشاط التخطيطي من خالل 
تأسيس معهد متخصص للتخطيط واإلحصاء 
وإعداد دراسات نوعية تغطي قضايا مستقبلية 
وقضايا تنموية جارية وأخرى حول تطوير 
منهجية التخطيط علميا وعمليا بالتنسيق مع 

املجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
2 � تفعيل وظيفة التخطيط في املؤسسات 
احلكومية وإشاعة ثقافة التخطيط من خالل 
إعداد دليل علمي للتخطيط على مستوى الدولة 
يبني املنهجية واألدوات بشكل مفصل، وتدريب 
القائمني على التخطيط بشكل منهجي وعبر 

إطار موحد.
3 � إنش���اء وحدات للتخطيط في األجهزة 
احلكومية وتعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي 
فيه���ا، وتدريب الكوادر الفني���ة في األجهزة 
احلكومية من قبل األمان���ة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية.
4 � االهتم���ام بنش���اط املتابع���ة للخطط 
والبرامج وتطويره وتفعيله كنشاط تنموي 
من خالل مقترح بخطة التنمية إلنشاء منظومة 
متكاملة ملتابعة خطط التنمية وبرامج عمل 

احلكومة.
5 � دعم مشاركة املواطنني في التعامل مع 
القضايا التنموية العامة ودعم االعالم التنموي 
والتسويق االجتماعي ملشروعات التنمية من 

خالل مشاريع متخصصة.
6 � تطوير نشاط اإلحصاء الوطني مبا يدعم 
جهود التنمية وتوفير املعلومات الدقيقة لصناع 
السياسات العامة ومتخذي القرار وقطاعات 

األعمال واجلهات اخلارجية.
7 � اجراء التعداد العام للسكان واملنشآت 

لعام 2010 وفق احدث الوسائل واألدوات.
8 � تطوي���ر بنوك املعلوم���ات واخلدمات 
اإلحصائية في اإلدارة املركزية لإلحصاء وهيئة 

املعلومات املدنية.
9 � تطوير املؤش���رات اإلحصائية في عدد 
من املجاالت الهامة، مثل: متكني املرأة والبطالة، 

جدول )6(: مستهدفات معدل نمو الناتج واالستثمارات للخطة الخمسية 2010/2009-2014/2013 في القطاعين العام والخاص

إجماليقطاع خاصالقطاع العام )غير نفطي(القطاع العام )نفطي(1البيان

معدل النمو السنوي للناجت 
احمللي احلقيقي

2%2.0%4.43%8.8%5.1

متوسط قيمة االستثمارات 
161742350534267393السنوية )مليون د.ك(

جدول )7(: األهداف الكمية للخطة الخمسية 2010/2009-2014/2013 في القطاع النفطي وغير النفطي

2009/20082014/2013البيان

39%43%نصيب القطاع النفطي في الناجت احمللي اإلجمالي
61%57%نصيب القطاع غير النفطي في الناجت احمللي اإلجمالي

70%65%نصيب القطاع اخلاص في الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي
65%40%نصيب القطاع اخلاص في إجمالي االستثمار غير النفطي

23%18%متوسط نسبة االستثمارات للناجت احمللي اإلجمالي
12.5%4.7%متوسط نسبة استثمار القطاع اخلاص للناجت احمللي اإلجمالي
10.4%13.4%متوسط نسبة استثمار القطاع العام للناجت احمللي اإلجمالي

9.8%12%نصيب إيرادات النفط في إجمالي اإليرادات احلكومية
119.2*العجز في امليزانية غير النفطية )مليار دينار(

* بحسب مقترح ميزانية عام 2010/2009

جدول )8(: األهداف الكمية للخطة الخمسية 2010/2009-2014/2013 للنمو في اإلنفاق الحكومي

2004/03البيان
2009/08

2009/08
2014/13

5.7%12.7%معدل النمو السنوي لإلنفاق احلكومي




