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الحرس الوطني يقيم حفل تخريج دورة المسدس للضباط رقم 1

أقام احلرس احلرس الوطني حفل تخريج 
دورة املس����دس للضباط رقم 1 في معسكر 
كاظم����ة وذلك بتنظيم من وح����دة امليادين 
ووحدات التدري����ب التابعة لقيادة التعليم 

العسكري.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي في بيان 
صحاف����ي امس ان عقد مثل ه����ذه الدورات 

بتوجيهات من قيادة احلرس الوطني تأتي 
بهدف تطوير مه����ارات الرماية لدى ضباط 

احلرس لتتناسب مع املهام املنوطة بهم.
وأوضحت املديرية انها تهدف ايضا الى 
اضافة خبرات جديدة لهم في كيفية استخدام 
املسدس بشكل محترف والتعرف على اجراءات 

األمن والسالمة في ميادين الرماية.

مؤسسات المجتمع المدني ناقشت الخطة الخمسية للدولة

انخفاضا الى 4.4% عام 2007.
والهيمن����ة النس����بية للقطاع النفطي على النش����اط 
االقتصادي، حيث ارتفعت االهمية النسبية للقيمة املضافة 
في اجمالي الناجت احمللي من 4.2% عام 2002 الى %54.2 

عام 2007.
كما حتدثت عن اختالالت التنمية البشرية واملجتمعية 
كانخفاض نسبة السكان الكويتيني من 37.1% عام 2000 
لتصل الى 31.4% عام 2008، وارتفع اجمالي عدد السكان 
من 2.217 مليون نس����مة عام 2000 ال����ى 3.443 ماليني 

نسمة عام 2008.
تركز قوة العمل الوطنية في القطاع احلكومي، حيث 
بلغت نسبته 83% من اجمالي العمالة الوطنية في حني 

بلغ 7% في القطاع اخلاص.
تركز قوة العمل الوافدة في فئة العمالة الهامش����ية، 
حيث بلغت تلك النس����بة 55.2% م����ع االخذ في االعتبار 
انعكاس ذلك على اجلوانب االجتماعية والثقافية للمجتمع 
واسقاطاته املستقبلية على االجيال القادمة، ومتطلبات 
تلك الفئة من اخلدمات الكهربائية والتعليمية والصحية 

والبيئية.
التحديات التي تواجه التعليم العام والتعليم العالي 
والتفاوت القائم في االنف����اق طبقا للمراحل التعليمية، 
وكذلك نسبة ما ينفق على الطالب والعائد املقابل لذلك 

مع نسبة التسرب.
االدارية والتخطيط واملعلومات كتداخل  االختالالت 
االختصاصات بني االجهزة احلكومية وتشابكها في عالقات 
تهيمن عليها النزعة الفردية، وذلك لعدم تواجد املأسسة 
في االجهزة احلكومية مما يعتبر حتديا امام توافر بيئة 

استثمارية ناجحة.
تدني ثقافة التخطيط واعتباره ترفا اكثر من عملية 
هادفة، ولم يعط االهتمام الكافي من قبل شركاء التنمية 
احلكومة والقطاع اخلاص واملجتم����ع املدني، فترك في 

مهب الريح تتقاذفه.

روح الشباب

ثم حتدثت رئيس���ة اجلمعية التاريخية وعميدة 
كلية اآلداب الشيخة د.ميمونة الصباح، وقالت: اخلطة 
طموح جدا وحتمل روح الش���باب وتطلعاته لنائب 
رئيس الوزراء ووزير الدولة للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان وفريق العمل من اللجان املختلفة التي شاركت 
في اعدادها، ونأمل ان يكون التنفيذ على مستوى هذا 
الطموح وال تعوقه البيروقراطية والروتني والش���د 
واجلذب بني الس���لطتني التنفيذية والتشريعية، واذ 
اثنى على ما جاء بورقة االستاذة سارة الدويسان التي 
ترجمت خبرتها الكبيرة في اخلطط التنموية ومتكنها 
وقدراتها العالية في تشخيص كل اجلوانب املتعلقة 
باخلطة، وطرحت املعوقات والتي متثل ما نشعر به 
من هاجس، ومن ذلك ما عبرت عنه في مالحظاتي عن 
اخلطة حول العالقة بني السلطتني من شد وجذب، أما 
ما ذكره حول عدم جدية احلكومة فأقول بصراحة انه 
ناجت عن عدم استيعابها ملضامني اخلطة واالهم عدم 
االس���تقرار السياس���ي، حيث ال يطول عمر احلكومة 
اكثر من سنة على أبعد احلدود في السنوات االخيرة، 
وكذلك االمر بالنسبة ملجلس االمة، فكيف ميكن تنفيذ 
اخلطة اخلمس���ية، ومما يخفف من تخوفنا املشروع 
بهذا اخلصوص ظهور مجموعات كبيرة من االخوات 
واالخوة اعضاء مجلس االمة تسعى الى التعاون في 
اجتاه تذليل املعوقات والتعقي���دات غير املبررة الى 

جانب دورها الرقابي.
وأضافت: لكن ذلك ال يعني اننا مطمئنون الى ان اخلطة 
ستسير نحو التنفيذ بشكل سلس وفاعل، فالتجربة التي 
نعيشها اليوم متثل والدة التشريعات والقوانني بعد مخاض 
صعب وفي كثير من االحيان تولد تش����ريعات وقوانني 
حاملة تعقيدات وصعوبات اكثر مما هو موجود بالفعل، 
مثاال على ذلك القوانني االقتصادية وأهمها توجه صاحب 
السمو األمير لتكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وقانون 
االس����تقرار املالي وقانون ال� B.O.T وبالنسبة لتداعيات 
االزمة املالية العاملية ما كانت لتترك آثارها السلبية لو 

مت تعاون بناء بني السلطتني ملعاجلتها.
الى جانب االمور التنموية االخرى والتعليم الذي ميثل 
الركن االساسي للتنمية وحتى قوانني الرعاية االجتماعية 
واالسكانية نحن نلمس تطورا كبيرا في اخلطة التي نحن 
بصدد مناقشتها نحو االفضل، وسنكون سعداء لو أخذت 

طريقها الى التنفيذ.
ورأت الصباح انه الب����د من التوجه اجلاد الى ايجاد 
مصدر آخر للدخ����ل القومي الى جان����ب النفط، وهناك 
حاجة الى ايجاد مصادر بديلة ومستدامة للدخل القومي 
وللطاقة كالطاقة الشمسية وانتاج الهيدروجني الشمسي 
وتش����جيع الصناعة ودعمها بشكل كبير ومحفز عمليا 
بعيدا عن التعقيدات واملعوقات التي عشناها السيما ان 
النفط س����لعة معرضة للنضوب مهما طال زمنها، ومن 
وجهة نظرنا ان امتداد االهداف االستراتيجية حتى عام 
2035 يجعلها عرضة لتغيرات قد ال تكون في احلسبان 

تلزمنا بالتكييف معها.
ايضا البد ان نكون جادين في محاربة الفساد االداري 

والواسطة واحملسوبية وغيرها من اآلفات.

املنظمة للعمل التخطيطي، الوثائق واملرجعيات والدراسات 
حول قضايا التخطيط االستراتيجي.

منهاج عملية التخطيط

وحتدثت الدويسان عن منهاج عملية التخطيط وقالت: 
إن مهمة عملية التخطيط رسم مسارات االنتقال من وضع 
راهن غير مرغوب فيه الى وضع آخر أفضل مراد حتقيق 
)مرغوب فيه( في هذه احلالة نحن نتكلم عن نقطة بداية 
)وضع راهن( الى نقطة نهاية )غاية مرغوب حتقيقها( 
واملسار بني النقطتني ميثل السياسات والوسائل واآلليات 
التي تخدم هذا الغرض، وما ال شك فيه ان اجلانب الكمي 
والنوعي لهذه السياس����ات والوسائل واآلليات هي التي 
حت����دد الفترة الزمنية، في ه����ذه احلالة نحن نتكلم عن 

نسبة منو في زمن معني.
وعلى ضوء ما سبق يتم حتديد الهدف االستراتيجي 
)الهدف العام او املركزي( واألهداف الفرعية )التفصيلية( 
وكذلك نحدد السياسات والوسائل واآلليات الكفيلة ببلوغ 

الهدف.
من األمور املهمة في عملية التخطيط، وفي وضع اإلطار 
العام للخطة ان تكون األهداف واضحة غير غامضة، واقعية 
قابلة للتحقيق، حتاكي الواقع واستش����راف املستقبل، 

قابلة للتطبيق والتنفيذ.
ولفتت الى ان اهم مشاكل التنمية تناول املشروع مستقال 
دون النظر الى الوسائل واآلليات واملنهاج الشامل للجانب 
التخطيطي، فاملشروعات ليست صفا ألسمائها وجدولة 
فتراتها الزمنية وحساب كمياتها وترجمة تكاليفها املالية 
وإمنا هي منظومة من األس����اليب والوسائل التي يقوم 
عليها متحيص وحتليل آثارها املباشرة وغير املباشرة 
ورصد إسقاطاتها وتبعاتها اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، 
مشيرة الى انه لذلك قد يختلف البعض في اعتماد األسس 

واألساليب التي حتكم اختيار املشاريع أو مفاضلتها.
وإذ يعتبر املشروع خطة اس����تثمارية متداخلة فإن 

ذلك يتطلب اآلتي:
� حس����ن االختيار، اذ قد يكون املش����روع عبئا على 
األمن االقتصادي واالجتماعي، وإس����قاطاته املستقبلية 
دم����ار على األمن البيئي وتبعات����ه قد تهز األمن القومي 

ومؤسسات الدولة.
� األهمية االس����تراتيجية للمشروع، خدمة ألغراض 
متعددة، حيث تكون املفاضلة بني املش����اريع املطروحة 
بتحليل تأثيراتها وتنسيقها ضمن اإلطار العام للخطة 
وأهدافها املرس����ومة وأولوياتها املتعددة من قبل أجهزة 

الدولة ذات العالقة.
� األخذ في االعتبار اآلثار املباش����رة وغير املباش����رة 
للمشروع من كل اجلوانب التي تتعلق بالعملية التنموية، 
وقد يصعب قياس بعض هذه اآلثار إال ان األساليب احلديثة 
والتطور التكنولوجي يفتح مجاال واس����عا للوصول ما 

أمكن الى قياس قريب للواقع ملثل هذه اآلثار.
� إن اقتصار املفاضلة واالختيار على القياس الكمي 
للمشروع والترجمة املالية النقدية يعتبر أسلوبا فاشال 
وس����اقطا تلقائيا إن لم يرتبط مبعايي����ر تقنية وفنية 

ومؤشرات كلية او جزئية.
وعن املزايا التي تكفل جناح اخلطة، قالت الدويسان 
انها يجب ان تكون وحدة موحدة، وان تتمتع باالستمرارية 

والدقة واملرونة واالنفتاح.

الصعوبات والمعوقات

وحتدثت الدويسان عن بعض املعوقات التي تواجه 
انطالقة عملية التخطيط، مشيرة الى ان هناك اختالالت 
اقتصادية كالتفاوت امللحوظ في معدل النمو الس����نوي 
للناجت احمللي االجمالي احلقيقي، حيث ارتفع املعدل من 
3% ع����ام 2002 الى ما يقرب 10.6% عام 2005 ثم س����جل 

األبناء من العمل، وإلغ����اء جميع القوانني املعطلة حلق 
هذه الفئات في الرعاية السكنية.

وايضا في حقل سياسات التنمية البشرية واملجتمعية 
قالت ان اخلطة غير معنية بإيجاد قانون ينظم استقدام 
وتشغيل العمالة املنزلية، حيث ال يوجد قانون متكامل 
الى اآلن لتنظيم وضبط وضع العمالة املنزلية، واملوجود 

مجرد لوائح ال حتمي ال العامل وال الكفيل.
هذا بينما ورد موضوع العمالة املنزلية في برنامج عمل 
خطة احلكومة في حقل املشروعات الداعمة للسياسات 
االقتصادية، في سياس����ات دعم وتوس����يع دور القطاع 
اخلاص، ضمن مش����روع إقامة شركة كويتية الستقدام 
وتشغيل العمالة املنزلية، ولم ترق املتطلبات التشريعية 
لهذا املشروع الى اخلروج من مجرد اللوائح والتعليمات 
الى تشريعات متكاملة لتنظيم استقدام وتشغيل العمالة 
املنزلية مبا يحقق األمن االسري ملجتمعنا ويحفظ حقوق 

هذه العمالة.
وفيما يتعلق باملستهدفات في مجال التنمية البشرية 
واملجتمعية رأت احملميد ان اخلطة لم توضح استهدافا رقميا 
او نسبيا لألطفال املستفيدين من خدمات اندية األطفال، 

واكتفت فقط ببيان العدد املستهدف ألندية األطفال.
واجماال فان املس����تهدفات في اطار اخلطة اقتصرت 
على االهداف الرقمية الكمية للمنشآت واملادية في عدد 
االفراد، ولم تعنت باألهداف النوعية، اذ لم حتدد مؤشرات 
قياسها فلم تقس نوعية املناهج العلمية في آثارها، وكذلك 
احلال بالنس����بة جلودة اخلدمات الصحية، وغيرها من 
شؤون التنمية البش����رية واملجتمعية، فليس املطلوب 
كّما من املشاريع بقدر ما ينبغي ان يكون املطلوب اهدافا 

ومشاريعا نوعية.
ثم حتدثت وكيلة وزارة التخطيط الس����ابقة س����ارة 
الدويسان التي عرضت ورقة بينت فيها مجاالت احلركة 
املتاحة لعملية التخطيط من خالل تناولها لثالثة محاور 
رئيسية وهي محور منطلقات التخطيط ومرتكزاته في 
الكويت، محور السياسات واألساليب واملناهج التي تقوم 
عليها عملية التخطيط، ومحور الصعوبات واملعوقات 

واالختالالت الهيكلية.
وحتدثت عن شركاء التنمية وهم: القطاع العام وميثله 
السلطة التش����ريعية )مجلس الوزراء(، القطاع اخلاص 
وميثله القطاع األهلي والعائلي، املجتمع املدني وميثله 
املنظمات غير احلكومية وغير الربحية ومؤسسات الفكر 

والرأي والنوادي الثقافية.

التخطيط في الكويت

وقدمت الدويس����ان حملة تاريخية عن التخطيط في 
الكويت وقالت ان التخطيط في الكويت انطلق من فكرة 
بناء دولة حديثة قائمة على انشاء مدن حضرية تواكب 
املتطلبات اآلنية واملستقبلية، اخذت في االعتبار مختلف 
املتغيرات السكانية واالسكانية ووسائل النقل واملواصالت 
وان تكفل مستوى معيشي مناسب يعتمد على التعليم 
والترفيه والثقافة، ويقوم على توفير املستوى املطلوب 

من الصحة والسالمة العامة واألمن البيئي.
وعن املنطلقات للتخطيط االس����تراتيجي قالت: هي 
استعادة الدور الريادي اإلقليمي للكويت، ان تكون الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، إحياء الدور احملوري للقطاع اخلاص 
الكويتي، توفير الضوابط الهادفة الى ترسيخ قيم املجتمع، 
تدعيم وترسيخ النظام الدميوقراطي القائم على احترام 

الدستور.
أما عن مرتكزات التخطيط االستراتيجي فهي النطق 
السامي لصاحب السمو األمير، الدستور 11 نوفمبر 1962، 
القانون 60 لس����نة 1986 في شأن التخطيط االقتصادي 
واالجتماعي، املرس����وم بقانون 31 لسنة 1978 في شأن 
إعداد امليزانية واحلساب اخلتامي، قرارات مجلس الوزراء 

قصير جدا، مما يعرقل الوصول الفعلي لتحقيق اهداف 
اخلطة التنموية، لكون العملية التشريعية تتطلب وقتا 
طويال من الس����نوات قد تتجاوز عمر هذه اخلطة بل قد 
تتجاوز عمر املرحلة األولى منها، فحجم املطلب التشريعي 
غير واقعي خصوصا اننا قد ابتلينا منذ سنوات بفقدان 
االستقرار السياسي الذي يس����تلزمه العمل التشريعي 

والتنموي.
وأعط����ت حلوال على ذلك كتحديد اخلطة مثال 5 او 7 
اولويات تش����ريعية، ثم بعد اجنازها ووضعها موضع 
التطبيق تنتقل الى حزمة األولوي����ة التي تليها، اما ان 
تطرح به����ذا الكم الكبير فإنه مطل����ب تنقصه الواقعية 
واملصداقية العملية، عالوة على ان كل نائب س����يعتبر 
احد التش����ريعات أولوية فينهض صدام األولويات بني 
النواب كعادتنا التي دأبنا عليها في عملنا البرملاني مما 

يجرنا الى نسيان اهدافنا التنموية.

إغفال التنمية السياسية

وبينت احملميد ان االهداف التنموية في االطار العام 
للخط����ة توزعت على ثالثة حقول: التنمية االقتصادية، 
والتنمية البشرية واملجتمعية، واالدارة العامة والتخطيط 
واملعلومات، مشيرة الى انه لم يشتمل اطار اخلطة على 
التنمية السياسية وترشيد العمل السياسي رغم تعاظم 

اهميتها في السنوات األخيرة.
مشيرة الى ان تعثر العملية السياسية عطل التنمية 
في جميع املجاالت، ويبدو عدم االلتفات ألهمية التنمية 
السياسية واضحا في اطار اخلطة حيث ان التطلع الذي 
ينبغي ان يكون االهم في رؤية الدولة »تدعيم وترسيخ 
النظام الدميوقراطي القائم على احترام الدستور وااللتزام 
به ضمانا للعدالة واملشاركة السياسية واحلريات«، بدل 

ان يكون الطموح األول للخطة أتى اخلامس واألخير.
وعن سياسات شؤون املرأة والشباب قالت: ليس لها 
انعكاسات ملموسة ال في املتطلبات التشريعية وال في 
املتطلبات املؤسسية، وال حتى في برنامج العمل احلكومي، 
اما عن تعزيز دور املرأة في مراكز صنع القرار فتساءلت: 

اين املتطلبات التشريعية التي تفي بذلك؟
اما بش����أن البند الرابع من سياس����ات شؤون املرأة 
والشباب فرأت ان هناك متييزا وقالت: 12 الفا من املواطنات 
الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني س����واء من غير 
محددي اجلنسية او من جنسية اخرى يعانني من متييز 
ال ينصفهن كاملواطن الكويت����ي حينما يتزوج من غير 
كويتية، واملش����كلة قائمة بس����بب معاملة املرأة كأنثى 
وليس كمواطنة ُيطالب املشرع واملنفذ بتحقيق العدالة 
االجتماعية بينها وبني الرجل تطبيقا للمواد الدستورية 7 
و8 و29، وطالبت القائمني على اخلطة اخلمسية التنموية 
في جانبها البشري واملجتمعي مبنح حق االقامة الدائمة 
ألبناء الكويتيات، منحهم حق العمل دون حتديد لشرط 
العم����ر او اجلنس، مجانية اخلدمات الصحية في جميع 
معامالت وزارة الصحة أس����وة بأبن����اء الرجل الكويتي، 
استخراج ش����هادات امليالد ألبناء الكويتيات املتزوجات 
من غير محددي اجلنسية، ان تكفل الدولة حق التعليم 
بجميع مستوياته وانواعه ألبناء الكويتيات )أسوة بأبناء 
الكويتيني(، حترير عقود الزواج للكويتية املتزوجة من 

غير محدد اجلنسية.
احلصول على حق الس����كن اس����وة بالرجل الكويتي 
للفئ����ات التالية: املواطنة الكويتي����ة املتزوجة من غير 
كويتي أو من غير محدد اجلنسية، الكويتية ارملة غير 
الكويتي او غير محدد اجلنسية متى كان ألي منهن ولد 
او بنت، وفي احلالة االخيرة يلزم تغيير مفهوم االسرة 
القاضي بحق السكن ليشمل األم وابنتها، هذا بشرط ان 
متتد الرعاية السكنية بعد وفاتها الى ابنائها، حيث يحق 
لهم البقاء في املس����كن حتى زواج جميع البنات ومتكن 

بيان عاكوم
مبا ان ملؤسسات املجتمع املدني دورا مهما في صنع 
القرار السياسي ومتارس ضغطها في توجيه هذا القرار 
كان اجتماع تلك املؤسس����ات اول م����ن امس في جمعية 
املهندسني بدعوة من مؤسسة تنامي حتت عنوان »حلقة 
نقاشية حول مقترح االطار العام خلطة التنمية اخلمسية« 
ملمارسة دورها وابداء رأيها ومحاولة ايصاله الى املسؤولني 

وصناع القرار.
ولم يكن رأي تلك املؤسسات مناسبا مع التوجهات التي 
اعتمدتها اخلطة، حيث شهدت احللقة النقاشية الكثير من 
االنتقادات للخطة خصوصا فيما يتعلق بعدم مشاركة 
املجتمع املدني عند اعدادها، الى جانب أمور كثيرة اخرى 
تتضمنه����ا اخلطة ووفقا لرأيهم غي����ر واقعية كاجلدول 
الزمني الذي ح����دد لتنفيذ اخلطة، الى جانب املتطلبات 
التش����ريعية للخطة والتي حسب رأي رئيسة اجلمعية 
التاريخية وعميدة كلي����ة اآلداب د.ميمونة الصباح »ان 
معظم التشريعات والقوانني متر مبخاض صعب وحتى 

بعد مرورها يكون فيها الكثير من التعقيدات«.

انسحابنا من تنامي

 افتت����اح اجللس����ة كان لعضو املجلس التأسيس����ي
 ل� »تنامي« نورية السداني التي باركت في البداية إلعادة 
جتديد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، وقالت السداني في كلمتها ان مواجهة املستقبل 
ال تأتي باألقوال بل تأت����ي باألفعال وما هذا العمل الذي 
تقدمه »تنامي« اال في هذا السياق، ان »تنامي« وهي تعقد 
هذه احللقة النقاشية حول االطار العام للخطة اخلمسية 
تدرك ادراكا عميقا مدى اهمية املناقشة سواء كانت على 
املستوى املجتمعي للكويت او كانت في اطار مجلس األمة 
او مجلس الوزراء فالكل يلتقي حول املصلحة وكلها تتجه 

نحو الهدف األسمى وهو خدمة الكويت واملواطنني.
وأضافت: واذ نفعل اليوم ارادة التغيير عبر عقد هذه 
احللقة فنحن نتجه لدعم وتأييد ومساندة الشيخ احمد 
الفه����د الذي يعمل على امللف����ات االقتصادية والتنموية 
واالسكانية بصفته نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
لهذه التعددية التي تهم قطاعات مجتمعية واسعة والتي 
يسعى بها لتحقيق رغبة صاحب السمو األمير في الدفع 

بعجلة التنمية في البالد.
وتابعت: مبا ان املجلس التأسيس����ي بني على قاعدة 
تأسيس »تنامي« كتجمع نسائي والذي انتهى بتوسيع 
قاعدة املشاركة املجتمعية بتشكيل املجلس التنفيذي من 
الرجال والنس����اء في الثاني من سبتمبر 2009 وحتقيقا 
للوعد الذي قطعناه عند التأس����يس لتشكيل القدوة في 
العمل املجتمعي بانتهاء عملنا عند حتقيق هدف التأسيس 
فإني واالختني د.خديجة احملميد وخولة العتيقي نضع 
انس����حابنا من »تنامي« بتصرف د.علي الطراح رئيس 
املجلس التنفي����ذي لتنامي وبذلك نكون نحن الثالث قد 
حققنا وعدنا بغرس القدوة في عمل التجمعات والتيارات 
ومؤسس����ات املجتمع املدني قاطبة كما س����جلناها عند 
التأس����يس، وهكذا نكون قد وفينا بالعهد الذي اتخذناه 

وقد أكملنا رسالتنا املجتمعية.

الخطة ليست شاملة

ومن جهتها، عضو املجلس التأسيسي لتنامي د.خديجة 
احملميد أبدت بعض املالحظات حول مقترح االطار العام 
للخطة اخلمسية، مش����يرة الى ان اخلطة التي وضعت 
ليست خطة ش����املة طويلة املدى للتنمية االقتصادية 
واالجتماعي����ة كما تنص املادة األول����ى من القانون رقم 
60 لس����نة 1986 والتي تقسم الى خطط متوسطة األجل 
تتفرع منها اخلطط السنوية التفصيلية التي حتدد لكل 
منها اهدافها املرحلية وسياسات حتقيقها، ومع ذلك نقدر 
ونثمن النوايا املخلصة واجلهود الكبيرة التي بذلت في 
اخراج ما بني ايدينا من خطة التنمية اخلمسية واطارها 
الع����ام، وهي جهود نريد لها التكام����ل في خدمة الوطن 

واملواطنني.

سقف عاٍل

وأضافت: يتضمن االطار العام خلطة التنمية اخلمسية 
س����قفا عاليا من الطموحات لطاملا نادت بها مؤسس����ات 
املجتمع املدني، كاستعادة الدور الريادي االقليمي للكويت 
كمركز مالي وجتاري، وقيام القطاع اخلاص بقيادة النشاط 
االقتصادي، مثل هذه التطلعات تتطلب تشريعات جريئة 
وجادة خللق بيئة عمل مناسبة ومحفزة كقانون اخلصخصة 
الذي ينبغي ان يقر بضوابط متنع االحتكار وتضييع حقوق 
املواطنني، وتشريعات مفعلة لدعم العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص والتي من شأنها تقليص التضخم الكبير 
في قوة العمل الوطنية الذي يعاني منه القطاع احلكومي 

اذ يستوعب اكثر من 83% منها في الدولة.
ورأت احملميد ان هناك الكثير من املتطلبات التشريعية 
للخطة في مجاالتها االقتصادية واملجتمعية وفي مجال 
االدارة العامة والتخطيط واملعلومات قد حصرت ب� 45 
تش����ريعا مما يشكل كما كبيرا في س����لة التشريعات اذ 
قدمتها احلكومة للبرملان دفعة واحدة، وبالنظر الى برنامج 
عمل احلكومة، فقط في املشروعات الداعمة للسياسات 
االقتصادية جند انه تضمن 22 مطلبا تشريعيا قد حددت 
اخلطة س����نة 2011/2010 مدى زمنيا الجنازها، وهو مدى 

أشادت في حلقة نقاشية بدعوة من مؤسسة »تنامي« بجهود أحمد الفهد

الس�داني تعل�ن انس�حابها وخول�ة العتيق�ي وخديج�ة المحمي�د م�ن »تنام�ي« ويضع�ن ذل�ك بتص�رف عل�ي الط�راح

المحميد: الخطة تضمنت سقفًا عاليًا من الطموحات وأغفلت التنمية السياسية وشؤون المرأة
الدويسان: ضرورة مش�اركة المجتمع المدني في خطط التنمية وأال توضع تحت »سري للغاية«
ميمون�ة الصباح: التعلي�م متأخر ومخرجاته متراجع�ة ونأمل تنفيذ  ما ج�اء بالخطة بخصوصه

د.ميمونة الصباح

شهادة تقدير الحد اخلريجني

د.علي الطراح سارة الدويسان د.خديجة احملميد نورية السداني

من أجواء الندوة 
المجتمع المدني استبعد

في مشاركة لنائب رئيس احتاد عمال الكويت عبدالرحمن الغامن قال فيها 
ان املجتمع املدني لم يكن غائبا عن اخلطة وامنا استبعد عنها.

إعداد الخطة السنوية للدولة

األمني العام املس���اعد للمجلس األعلى للتخطيط حمد مناور قال انتهينا 
من إعداد اخلطة الس���نوية للدولة لعام 2010 – 2011 ومت حتديد املش���اريع 

واس���تدعاء جميع القياديني ملناقشة مشاريعهم وحصلوا على الدعم املادي 
السياسي والفني وسيحاسبون في حال عدم التنفيذ.

10 آالف عاطل عن العمل

عوض املطيري من االحتاد العمالي انتقد ما جاء بأهداف برنامج عمل احلكومة 
وهو توفير 14 ألف فرصة عمل للمواطن في القطاع اخلاص مشيرا الى ان هذا الرقم 

مبالغ فيه كثيرا وهناك نحو 10 آالف عاطل عن العمل في ديوان اخلدمة املدنية.

)فريال حماد(


