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اللجنة العليا لمؤتمر الطبقة الوسطى رفعت مبادراتها إلى الفهد:
تفعيل البرنامج الحكومي في تسويق مشاريع الدولة وتعريف المواطنين بها

الندوة المسائية التي حضرها رؤساء الورش المتخصصة ناقشت توصيات شملت المهنيين واالقتصاديين والمجتمع المدني والشباب واإلعالم

سارة السويدان وفريق عملها يعرضن مقترحهن عن املدن الشبابيةنورية السداني وم.طالل القحطاني وم.ناجي العبدالهادي خالل الندوة املسائية لليوم األول للمؤمتر

العلي���ا  اللجن���ة  عكف���ت 
واملش���اركون في مؤمتر موقع 
الطبقة الوسطى من برنامج عمل 
احلكومة واالنعكاس املهني عليها 
ودور املجتمع املدني في تفعيلها 
والذي يقام برعاية نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير اإلسكان 
الش���يخ أحمد الفه���د، وتنظمه 
جمعية املهندسني مببادرة وفكرة 
الس���داني  من مجموعة نورية 
للطبقة الوسطى على إعداد أوراق 
العمل وامللخص���ات التي قدمها 
املشاركون في ورش عمل املؤمتر، 
ففي ندوة عقدت للمؤمتر أمس 
األول وشارك فيها رؤساء ورش 
العمل التي عقدت قبيل املؤمتر 
متت مناقشة األوراق واملقترحات 
والتوصيات الت���ي قدمتها هذه 
الورشة ومن ثم إعادة صياغتها 
العتمادها وعرضها على احلكومة 
ممثلة في راعي املؤمتر الشيخ 

أحمد الفهد.
وقد ترأس ندوة مساء أمس 
األول رئي���س اللجن���ة العلمية 
م.عبداهلل العتيبي وشارك فيها 
كل من مشرف عام املؤمتر نورية 
الس���داني ود.رمضان الشراح 
الذي قدم مقترحات وتوصيات 
االقتصاديني في املجتمع املدني 
العبدالهادي  والنائب م.ناج���ي 
ال���ذي ق���دم توصيات ورش���ة 
الش���باب وم.ط���ال القحطاني 
الذي  رئيس جمعية املهندسني 
استعرض توصيات ورشة عمل 
املجتمع املدني نيابة عن د.علي 
الطراح وم.حمود الزعبي منسق 
عام املؤمتر الذي عرض توصيات 
اإلعامي���ني نياب���ة ع���ن إقبال 
األحمد، كما شارك فيها حشد من 
املتخصصني والشباب وأساتذة 

اجلامعات واألكادمييني.

المهنيون

املقترحات والتوصيات  أول 

احلكوم���ي، تفعي���ل االجهزة 
الرقابية.

الشباب واإلعالم

العض���و في مجلس  عرض 
االم���ة ونائب رئي���س جمعية 
العبدالهادي  املهندسني م.ناجي 
مقترحات وتوصيات ورشة علم 
الشباب والتي متثلت في: تنشئة 
اجليل تنش���ئة صحية، وانشاء 
مناه���ج خاصة في تربية الذات 
ما يعني مناهج ترتبط بتأهيل 
القيادات الشابة، اضافة الى ان 
يكون مش���روع مدينة احلرير 
مدينة شبابية ثقافية، مع انشاء 
مساكن للشباب مخفضة التكاليف 
مدعومة، الى جانب تأهيل الشباب 
ما بعد مرحلة الثانوية بإكسابهم 
اخلبرات عن طريق مشاركتهم في 
العمل بالقطاع اخلاص الذي مت 
ارساء املشاريع عليه، مع اعطاء 
اولويات للشباب للعمل ضمن 
الشركات املقاولة، واعطاء فرص 
مناسبة اللتحاق طلبة الثانوية 

باجلامعات اجلديدة.
وعرض م.حمود الزعبي في 
ختام الندوة توصيات االعاميني 
نيابة عن اقبال االحمد وجاء فيها 
ان االعاميني يوصون مبا يلي 
لدعم خط���ة التنمية احلكومية: 
انشاء مدينة اعامية تضم جميع 
التقني���ة واكادمييات  اخلدمات 
القطاع اخلاص، مع  االعام في 
ضرورة تسويق اخلطة واستثمار 
الطاقات االعامية الكويتية في 
ذلك، ورفع سقف احلرية من خال 
التشريعات القانونية التي حتمي 
حرية التعبير والنشر، وتأسيس 
جتمع اعامي ينسق جهود القطاع 
االعامي اخل���اص خلدمة خطة 
امة،  التنمية باعتباره���ا خيار 
اضافة الى االستفادة من التجارب 
االعامية للدول االخرى مبا يخدم 
خطة التنمية وتسويق الكويت 

كمركز جتاري ومالي.

اضافة الى جانب مشاركة القطاع 
للمساهمة في اجناح اخلطة، الى 
جانب انشاء مراكز ثقافية لنشر 
الثقافة وتوعية االجيال والتركيز 
على الطفل كونه نواة االستثمار 
البشري، مع انشاء جهاز تنفيذي 
وجهاز رقابي لتقييم مستوى 
االداء، وتأهيل الكوادر الوطنية 
وجعلها قادرة على تنفيذ برنامج 
اخلطة، مع ايج���اد فرص عمل 
القطاع اخلاص،  للش���باب في 
اضافة تثقيف وتوعية الشارع 
ف���ي تفاصيل اخلط���ة وتعبئة 
التنفيذ،  الشارع للمشاركة في 
مع تش���كيل حتالف مدني من 
مؤسسات املجتمع املدني تتابع 
وتراقب تنفيذ اخلطة بش���كل 
سليم ومبا يحافظ على الطبقة 
الوسطى ومكتس���باتها خال 
الفترة املقبل���ة، حماية الطبقة 
الوس���طى من خال تشريعات 
وقوانني جديدة، وغياب االعام 
اضف���ى على اخلط���ة نوعا من 
الغموض والضبابية، وتنفيذ 
اخلطة فرصة النعاش الثقة من 
الوسطى باجلانب  الطبقة  قبل 

عرضها م.عبداهلل العتيبي والتي 
تقدم بها املشاركون من املهنيني 
ومتثلت ه���ذه املقترحات حول 
تفعي���ل البرنامج احلكومي في 
تسويق مشاريع الدولة وتعريف 
املجتمع بها من مواطنني وجمعيات 
نفع ع���ام، ضرورة التأكيد على 
حتقيق االس���تفادة املثلى التي 
تبني املواطن وحتقق له التوازن 
الكامل استفادة ال تعبث مبقدرات 
الوطن وال مستقبله، إيجاد آليات 
عملية لتحقيق االستفادة املثلى 
للعاملني في القطاع اخلاص من 
خال تدريبهم ورفع مستواهم 
الى عمالة  املهني فا يتحولون 
هامشية ومتطلب للتعاقد وتوفير 
األمن الوظيفي لهم عبر تشريعات 
قانونية، اعطاء التعليم األولوية 
التي يستحقها في برنامج احلكومة 
بش���كل واضح وعاجل، تشكيل 
مجلس أعل���ى للتعليم وتفعيل 
دوره وفق أط���ر ولوائح ثابتة 
من خال اختيار أعضاء لديهم 
الكفاءات واخلبرات واإلمكانيات 
القادرة على العطاء، ضرورة ان 
يقوم ديوان اخلدمة بالعمل على 

تيسير وتس���هيل االحتياجات 
البشرية التي حتتاجها العملية 
التربوية، ادراج مهنة التعليم من 
ضمن املهن الشاقة، إقرار قانون 
حماي���ة املعلم، تفعي���ل قانون 
اإلحال في وظائفنا اإلشرافية 
في جهات الدولة املختلفة، تفعيل 
دور مؤسس���ات املجتمع املدني 
املتخصصة املهنية في مشاركة 
احلكومة في إعادة هيكلة جهازها 
انش���اء هيئات  احلال���ي وعند 
املزمع  مستقلة الدارة املشاريع 
تنفيذها تعزيزا ملشاركة املجتمع 
املدني في احلكوم���ة في تنفيذ 
اخلطة، تأهيل الطبقة الوسطى 
ليكون لها دور فعال في البرامج 
من خال اعطائها فرص املشاركة 
والعمل في املشاريع اجلديدة مبا 
يعزز خبراتهم العملية، االهتمام 
ببناء املراكز التطويرية املهنية في 
التخصصات املختلفة )الهندسة، 
التعلي���م، الغذاء والدواء.. الخ( 
للتعلي���م املس���تمر لتأهيله���م 
التأهيل الس���ليم الذي يرفع من 
العمل، تأسيس شركات  جودة 
وطنية مس���اهمة تدي���ر العمل 

جميع املقترحات متت صياغتها 
من قبل املشاركني في الورشة أو 
هي خاصة فكرهم وجهودهم، 
مضيفا ان هذه املقترحات متثلت 
في وجود ضوابط قانونية لتقنني 
امل���وارد املصروفة على اخلطة، 
اهمية ابراز التوعية االستثمارية، 
املهنية  التدريبية  البرامج  دور 
املتخصصة، انشاء هيئة عامة 
للطاقة واملعادن، انش���اء هيئة 
الوس���طى،  حكومي���ة للطبقة 
التوسع في استثمارات اجلمعيات 
التعاونية االس���تهاكية، انشاء 
هيئ���ة رقاب���ة واش���راف على 
ش���ركات التأمني، االستفادة من 
مش���تقات النفط، مراعاة قواعد 
العدالة االجتماعية »املادة 22 من 
الدستور«، وبناء على مقترحات 
احلضور اعتمدت اضافة املادة 152 
من الدستور على املقترح االخير، 
كما متت اضافة انش���اء محفظة 

للمشاريع الصغيرة.

المجتمع المدني

قدم مقترحات وتوصيات هذه 
الورشة رئيس جمعية املهندسني 

الصحي وتق���وم بتقدمي بعثات 
علمية ودورات تدريبية خارجية 
تنهض بالكادر الطبي الكويتي، 
اعادة النظر في قوانني املناقصات، 
معاجلة ش���روط الترسية على 
املقاول���ني الكويتيني اجلدد ملنع 
احتكار الشركات العماقة ملشاريع 
الدولة دون إخال بجودة العمل 
وال مواصفاته املطلوبة، واحملافظة 
على املوارد الطبيعية في الباد 
وجتنيبها ان تكون عرضة للهدر 
ولاستنزاف غير املبرر، وتقدم 
احلضور بعدد م���ن املقترحات 
االضافية واملتمثلة في موضوع 
تطوير البنية التحتية وخاصة 
الطرق املوصلة الى ومن مدينة 
التجمعات  احلرير وغيرها من 
األخرى وكذلك توس���يع قدرة 
الكهربائي���ة وتوفيرها  الطاقة 

لهذه املشاريع.

االقتصاديون

عرض هذه املقترحات د.رمضان 
الشراح أمني عام احتاد الشركات 
االستثمارية الذي ترأس ورشة 
عمل االقتصادي���ني، مفيدا بان 

الكويتية م.طال القحطاني نيابة 
عن د.علي الط���راح وابرز هذه 
املقترحات: فهم ومعرفة املواطن 
للخطة ليكون على قدر الشراكة 
في تنفي���ذ هذه اخلطة، ويجب 
احلفاظ على الطبقة الوس���طى 
وحمايتها من الفساد مبزيد من 
الش���فافية في طرح املشاريع 
والعدالة في املنافسة، وتفعيل 
وزيادة قوانني الشفافية ومحاربة 
املالية،  الذمة  الفساد وكش���ف 
ويج���ب ان تك���ون اخلطة في 
اطار الدستور من خال ما ورده 
من مذكرة تفس���يرية للمادتني 
20 و21 والت���ي ربط���ت اخلطة 
بتنمية ورفاه واآلمن االقتصادي 
للمواطن الى جانب احلرص على 
تطبيق خطة مستدامة مربوطة 
بخطط مستقبلية بعيدة املدى، 
على انه يجب االخذ بعني االعتبار 
تنويع املوارد املالية ضمن اخلطة 
وعدم االعتماد على مورد وحيد 
وايجاد مصادر متجددة للطاقة 
البديلة، مع االستثمار البشري 
للك���وادر الوطني���ة حيث يعد 
الناجت احلقيقي لنجاح اخلطة، 


