
االحد 24 يناير 2010   5مجلس األمة
طالبوا بأن تكون بين 2011/2010 و2015/2014 بداًل من 2010/2009 إلى 2014/2013

الراشد والصرعاوي والغانم يقدمون تعديالت على خطة التنمية الخمسية:
يجب أن تتضمن تفاصيل المشروعات وتكاليفها والجهات المشاركة في تنفيذها

ق���دم النواب علي الراش���د 
وعادل الصرع���اوي ومرزوق 
الغ���امن تعدي���ات على خطة 
التنمية جاء فيها: باإلش���ارة 
إلى التقرير الرابع عشر للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية عن 
املشروع قانون في شأن اخلطة 
اإلمنائية اخلمسية للسنوات 

 )2014/2013 - 2010/2009(
واس���تنادا إلى املادة »103« 
الداخلية نتقدم  الائح���ة  من 

بالتعديات التالية:
1 � تعدل املادة األولى وفق 
ما انته���ت إليه اللجنة لتكون 

وفق التالي:
»يعمل باخلط���ة اإلمنائية 
للسنوات 2011/2010 � 2015/2014 
»املرفقة لهذا القانون في تطبيق 
القان���ون يقصد  أحكام ه���ذا 
بالتعابير اآلتية املعاني املبينة 

قرين كل منها:
اخلطة: هي اخلطة اإلمنائية 
 �  2011/2010« للس���نوات 
2015/2014« املقرر تنفيذها خال 
الفترة من أول أبريل 2010 إلى 

آخر مارس 2015.
اخلطة السنوية: هي اجلزء 
الذي يقترح التخطيط تنفيذه 

سنويا من اخلطة.
سنة األس���اس: هي السنة 
الس���ابقة لبداية فترة اخلطة 
والتي تنطلق منها األهداف املراد 
الوصول إليها خال اخلطة وهي 
بالنسبة ملشروع اخلطة احلالي 

.2010/2009
س���نة الهدف: هي الس���نة 
النهائي���ة لفترة اخلطة والتي 
يتوق���ع حتقي���ق األه���داف 
احملدودة للخط���ة في نهايتها 
وهي بالنسبة ملشروع اخلطة 

احلالية »2015/2014«.
م���ع التعديل عل���ى وثيقة 
العام للخطة اإلمنائية  اإلطار 
للكوي���ت املرفقة لهذا القانون 

وفق التالي:
> إضاف���ة األهداف التالية 
لألهداف اإلستراجتية للتنمية 

حتى عام 2035 وفق التالي:
الهدف السادس: السياسة 
اخلارجي���ة وأبعاده���ا عل���ى 
املستوى اخلليجي واإلقليمي 

والدولي.
� دور الصن���دوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية في دعم 

السياسة اخلارجية للكويت.
األمني���ة  التط���ورات   �

للمنطقة.
� االتفاقيات الثنائية مع دول 

اجلوار.
الكوي���ت للقمة  � رئاس���ة 

اخلليجية والدور املطلوب.
� أبعاد القمة االقتصادية التي 
عقدت في الكويت مؤخرا والدور 

املطلوب.
الهدف السابع: األمن الوطني 
والدور املطلوب من القطاعات 

األمنية املختلفة 
)الدفاع � الداخلية � احلرس 

الوطني(.
� االتفاقيات األمنية الدفاعية 

املشتركة.
� سياسات حتديث وتطوير 

قطاعات اجليش الكويتي.
�  سياسات حتديث وتطوير 

قطاعات وزارة الداخلية 
� حفظ الوثائق األمنية.

� السياسات اخلاصة بتطوير 
اخلدمات املقدمة.

� احل���رس الوطني والدور 
املطلوب في تطوير اخلدمات 

املقدمة.

التعليم الشرطي  � تطوير 
والدور األكادميي املطلوب.

إع���ادة طباع���ة اخلط���ة   
اإلمنائية بحيث تضمن تفاصيل 
املشروعات وأهدافها واجلهات 
املشاركة في تنفيذها وتكاليفها 
الكلي���ة وتكاليفها الس���نوية 
واخلط���وات التنفيذي���ة وفق 
ج���داول زمني���ة واملتطلبات 
التشريعية واملالية  التنفيذية 
الازمة  والبشرية واملؤشرات 

للمتابعة وتقيم األداء.
� إلغاء فقرة 3 بند 2 سياسات 
معاجلة تداعيات األزمة املالية 
العاملية بالصفحة 41 من مقترح 
اإلطار العام للخطة والتي تنص 

على:
»توفير السيولة الازمة لرفع 
النمو االقتصادي في  معدالت 
املجتمع عن طريق السياس���ة 
النقدية وذلك بتخفيض سعر 
اخلص���م وتش���جيع النظ���ام 
املصرف���ي للتوس���ع في منح 
االئتمان لتمويل املش���روعات 

اإلنتاجية اجلديدة«.
وذلك ملا ميثله من سياسة 
نقدية ال ميكن التدخل فيها ملا 
لها من آليات خاصة بها يتوالها 
البنك املركزي دون تدخل من 

أي جهة.
� إلغاء الفقرة الثالثة الواردة 
بالصفحة 81 م���ن إطار خطة 
التنمية )البرامج واملش���اريع 
التنفيذية واإلنشائية لتعارضها 

مع الدستور(.
إق���رار السياس���ات  »عند 
الواردة في ه���ذه الوثيقة من 
قبل السلطات الدستورية سيتم 
إعداد برنامج العمل احلكومي.... 

إلى أخر الفقرة«.
وذل���ك ألن برنام���ج العمل 
احلكومي يأتي استنادا للمادة 
150 من الدستور، في حني أن 
خطة التنمية تأتي وفق القانون 

رقم 60 لسنة 1986.
� ض���رورة تضمني اخلطة 
الازم���ة إلمكانية  الضمانات 
تنفيذ تقديرات اس���تثمارات 
القطاع اخلاص رغم املبالغة فيها 
ضمن مشروع اخلطة حيث يبلغ 
متوسط االستثمارات السنوية 
3426 ملي���ون دينار بناء على 
أساس اخلطة اخلمسية والتي 
تزي���د بنس���بة 25% في ضوء 
اخلطة املقترحة في حالة ثبات 
األه���داف الكمية وذلك بالنظر 
إلى حجم االستثمارات املنفذة 
بالفعل من قبل القطاع اخلاص 
في سنة األساس والتي تبلغ 
التقديرات، وبالنظر  ربع هذه 
أيضا إلى االستثمارات السنوية 

احمللية املق���رر تنفيذها خال 
سنوات اخلطة والبالغ إجمالها 
19835 مليون دينار مبتوسط 
س���نوي 3967 ملي���ون دينار 
بخاف االستثمارات اخلارجية 
التي تنفذها مؤسسة البترول 
الكويتية، كما لم توضح اخلطة 
إمكانيات تنفيذ تلك االستثمارات 
السنوية الضخمة وال اإلجراءات 
اجل���اري اتخاذها لتوفير تلك 
اإلمكاني���ات في ض���وء تدني 
املنفذ الفعلي خال الس���نوات 

املاضية.
� استهدفت اخلطة متوسط 
معدل منو سنوي للناجت احمللي 
خال سنوات اخلطة بنسبة %5.1 
ولم توضح اخلطة معدل منو 
السكان املستهدف خال سنوات 
اخلطة حيث بلغ منو السكان 
السنوي خال السنوات 2000 
� 2008 مع���دل 6.9% كويتيني 
وغير كويتيني، وبلغ معدل منو 
السكان الكويتيني 3.3% خال 

تلك الفترة.
� كما لم توضح اخلطة معدل 
التضخم املستهدف خال سنوات 
اخلطة في ضوء تسارع معدالت 
التضخم خال السنوات األخيرة 
باملقارنة مبعدل تضخم بلغ %1 
فقط في عام 2002 وذلك للوقوف 
على حقيقة معدل منو متوسط 
الدخل احلقيقي للفرد الكويتي، 
حيث ان منو متوس���ط الدخل 
احلقيق���ي للفرد يقاس مبعدل 
منو الناجت احمللي اإلجمالي الذي 
وضحته اخلطة بنس���بة %5.1 
باإلضافة إلى معدل منو السكان 
خال سنوات اخلطة والذي لم 

توضحه اخلطة.
� وباإلضافة إلى معدل منو 
التضخم خال سنوات اخلطة 

والذي لم توضحه.
� مما يل���زم توضيح معدل 
منو السكان والتضخم للوقوف 
على مدى منو الدخل احلقيقي 
للف���رد الكويت���ي وهو الهدف 
الرئيسي من كل خطط التنمية 

االقتصادية.
� اس���تهدفت اخلطة زيادة 
نسبة الس���كان الكويتيني إلى 
35% ف���ي الس���نة األخيرة من 
اخلطة 2014/2013 مقابل %31.4 
في سنة األساس 2009/2008 كما 
اس���تهدفت اخلطة خفض عدد 
القطاع احلكومي  املعينني في 
من 15 ألفا في 2009/2008 إلى 
8 آالف في السنة األخيرة من 
اخلطة ولن يتأتي ذلك إال من 
خال خفض نسبة معدل منو 

السكان غير الكويتيني.
� وم���ن املاحظ أن املوازنة 
العام���ة لل���وزارات واإلدارات 
احلكومية فقط )بدون اجلهات 
احلكومية األخرى( للسنة املالية 
2010/2009 وهي السنة األولى 
للخطة اخلمسية املرفقة التي 
مازالت أهدافها الكمية مستهدفه 
بعد تعديلها إلى خطة رباعية 
وفق ما انتهت إليه اللجنة وقد 
استهدفت زيادة عدد وظائف غير 
الكويتيني بعدد 17429 وظيفة 
وعدد وظائف الكويتيني بعدد 
868 وظيف���ة بإجمالي 26109 
وظائ���ف في س���نة واحدة أي 
حوالي ضع���ف عدد الوظائف 

في سنة األساس.
� إضافة فقرة للمادة )65( 
نش���ر الثقافة الراقية التي ال 
تتع���ارض مع قي���م وثوابت 

املجتمع.
2 � تعدل املادة الثالثة وفق 
اللجنة لوجود  إليه  انتهت  ما 
تعارض بني نص املادة )3( وما 
جاء ذلك في املذكرة اإليضاحية 
بخصوصها، فليس من املناسب 
أن تتضمن املذكرة اإليضاحية 
أحكاما ل���م ترد في نص املادة 
نفسها، حيث ورد في نص املادة 
العامة للمجلس  »تعد األمانة 
األعلى للتخطي���ط والتنمية 
التفصيلية  الس���نوية  اخلطة 
بالتنسيق والتعاون مع كافة 
اجلهات املعني���ة بالدولة« في 
حني جاء في املذكرة اإليضاحية 
العامة للمجلس  »تعد األمانة 
األعلى للتخطي���ط والتنمية 

»تعد األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطي���ط والتنمية 
التفصيلية  الس���نوية  اخلطة 
على مستوى كل وزارة وإدارة 
أو هيئة أو مؤسسة  حكومية 
ملحقه أو مستقلة بالتنسيق 
والتع���اون مع كاف���ة اجلهات 
املعنية بالدولة وتقدم ملجلس 
األم���ة بالتزام���ن م���ع عرض 
القوان���ني بربط  مش���روعات 
الوزارات واإلدارات  ميزانيات 
احلكومي���ة والهيئات امللحقة 
واملس���تقلة متهيدا العتمادها، 
ويراعى إعداد امليزانية العامة 
للدول���ة ف���ي ض���وء األهداف 
والسياسات والبرامج الواردة 
بهذه اخلطط وأن تتم تقديراتها 
وفق ما جاء باخلطط السنوية 
وما تضمنته من أهداف مرحلية 
وسياسات حتقيقها على اجلهات 
املشار إليها واتخاذ اإلجراءات 

الازمة لتحقيق ذلك«.
3 � تلغى املادة الرابعة وفق 

ما انتهت إليه اللجنة.

)مالحظة(

يأتي إلغاء هذه املادة للتأكيد 
على ضرورة االلتزام باألهداف 
الكمية الواردة باخلطة وأن املادة 
الثامنة وفق  السادسة واملادة 
ما انتهت إلي���ه اللجنة تطلب 

من احلكومة ذكر وتوضيح أي 
مستجدات أو معلومات حالت 
دون حتقيق أهداف اخلطة وأي 

إجراءات اتخذت بشأنها.
4 � تعدل املادة السادس���ة 
وفق م���ا انتهت إلي���ه اللجنة 

وفق التالي:
»تقوم األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط بإعداد نظام 
شامل ملتابعة تنفيذ اخلطة لدى 
اجلهات املعنية تتولى من خاله 
رصد اجتاهات حركة املتغيرات، 
وتقيم مع التوجيهات واألهداف 
املقررة وأي مستجدات حالت 
دون حتقيق األهداف للتنمية 
ال���واردة باخلط���ة وم���ا هي 
اإلجراءات املتخذة في مواجهتها 
وعلى اجلهات املعنية االلتزام 
النماذج والوثائق  باس���تيفاء 
الفنية والت���ي تقدمها األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية التخاذ عملية املتابعة 
التي  املواعيد  باألساليب وفي 

حتددها األمانة«.
5 � تع���دل املادة التاس���عة 
وفق م���ا انتهت إلي���ه اللجنة 

وفق التالي:
»إضافة فقرة )بعد التنسيق 
م���ع وزارة املالية( إلى مقترح 
امل���ادة  احلكوم���ة بتعدي���ل 

التاسعة«.

الخط�ة لم توضح مصادر تمويل اس�تثمارات القطاع العام المحلية المقرر تنفيذها ولم تتط�رق إلجراءات توفير إمكانياتها
التأكي�د عل�ى توضي�ح معدل نم�و الس�كان والتضخ�م للوق�وف على م�دى نم�و الدخ�ل الحقيق�ي للف�رد الكويتي

التفصيلية  الس���نوية  اخلطة 
بالتنسيق والتعاون مع اجلهات 
املعنية بالدولة متهيدا إلصدارها 
بقان���ون« حيث ل���م تتضمن 
املادة إصدار اخلطة السنوية 
بقانون في حني تضمنت املذكرة 

اإليضاحية إصدارها بقانون.
لتكون وفق التالي:

عادل الصرعاوي

)متين غوزال( املجلس بانتظار مناقشة خطة التنمية في املداولة الثانية خالل جلسة 27 اجلاري  

علي الراشدمرزوق الغامن

املدرجة للقط���اع اخلاص في 
اخلطة املعدل���ة 2003/2002 � 
2006/2005 والبالغة 652 مليون 

دينار فقط.
� تضمن���ت األهداف الكمية 
للخطة زيادة مساهمة القطاع 
الن���اجت احمللي  ف���ي  اخلاص 
اإلجمالي من 37% في 2009/2008 
إلى 44% ف���ي 2014/2013 كما 
تضمنت تلك األهداف مساهمة 
القط���اع اخل���اص ف���ي قطاع 
تكرير النفط والبتروكيماويات 
بصفر)0( في كل سنة األساس 
انتهاء  وخال سنوات اخلطة 
بس���نة الهدف السنة األخيرة 

من اخلطة.
في حني أن القطاع اخلاص 
األجنبي يس���اهم ف���ي زيادة 
الناجت احمللي اإلجمالي لقطاع 
البتروكيماويات بالفعل خال 
سنة األساس من خال شركة 
التي يبلغ االستثمار  إيكويت 
األجنبي في رأس���مالها %42.5 
وكان يجب أن تستهدف اخلطة 
زيادة نس���بة مساهمة القطاع 
اخل���اص احملل���ي واألجنبي 
الن���اجت احملل���ي لقطاع  ف���ي 
البتروكيماوي���ات م���ن خال 
القطاع اخلاص على  تشجيع 
املس���اهمة في االس���تثمار في 
البتروكيماوي���ة  الصناع���ات 
الوس���يطة والنهائي���ة ف���ي 
ظ���ل وج���ود ث���اث منتجات 
بتروكيماوية أساس���ية تنتج 
حاليا في الكويت ويتم تصدير 

معظم إنتاجها للخارج.
� لم توضح اخلطة مصادر 
متويل استثمارات القطاع العام 

ض�رورة تضمين الخط�ة الضمان�ات الالزمة إلمكاني�ة تنفيذ 
تقدي�رات اس�تثمارات القط�اع الخ�اص رغ�م المبالغ�ة فيه�ا


