
 5  محليات  االثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠   

 (هاني الشمري)  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجتماع عرض تقرير متابعة خطة التنمية النصف السنوي األول والذي رفعته احلكومة إلى مجلس األمة 

 مريم بندق
  ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ظهر أمس االجتماع اخلاص بعرض ومناقشة 
تقرير متابعة كل من اخلطة االمنائية متوسطة 
األجل واخلطة السنوية عن النصف االول لسنة 

.٢٠١١/٢٠١٠
  وأكد سموه اصرار احلكومة على تنفيذ اخلطة 
التزاما مبسؤولياتها الوطنية وحتقيقا لرؤية 
صاحب السمو األمير، مشيرا الى أهمية تعاون 

وتضافر جهود جميع األطراف.
  وأوضح سموه ان التقرير يقدم فرصة جيدة 
لألجهزة املعنية بعمليــــة التخطيط واجلهات 
احلكومية املختلفة لتطوير خبراتها وأدواتها 
وأســــاليبها مبا يكفل معاجلــــة أوجه القصور 

وتصحيح املسارات ويشخص املعوقات.
  ثم شرح أمني عام املجلس األعلى للتخطيط 

د.عادل الوقيان مضمون التقرير.
  وقدم رئيس جهــــاز متابعة األداء احلكومي 
الشــــيخ محمد العبداهللا تقريرا يتناول حتليل 
التصنيفــــات الدوليــــة لفهــــم موقــــع الكويت 

احلالي.
  وأعقب ذلك نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
الدولة لشؤون  للشــــؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد الذي حتدث عن االجنازات احملققة 
خلطــــة التنمية واملعوقات التي واجهتها خالل 

الفترة السابقة.
  وكان االجتماع قد بدأ بكلمة لرئيس الوزراء 
قال فيها: نهدف ملناقشة تقرير املتابعة النصف 
سنوي خلطتي التنمية متوسطة األجل والسنوية، 
الشــــخصي  الوزراء وحرصي  مؤكدا حــــرص 
لرؤية هذه اخلطة موضع التطبيق انطالقا من 
مسؤولياتنا الوطنية وحتقيقا لرؤية صاحب 

السمو األمير.
  وأضاف الشيخ ناصر احملمد: ان التقرير يقدم 
فرصة جيدة لألجهزة املعنية بعملية التخطيط 
واملتابعة واجلهات احلكومية املختلفة لتطوير 
خبراتها وأدواتها وأساليبها مبا يكفل معاجلة 
أوجه القصور وتصحيح املسارات كما يشخص 
املعوقات التي تواجه اخلطة وهذا دورنا جميعا 

في اتخاذ اخلطوات العاجلة للتعامل اجلاد معها 
والعمــــل على تذليلهــــا اذ ان عملية التخطيط 
واملتابعة هي نشــــاط جماعــــي يعتمد جناحه 
بالدرجة األولى على مشــــاركة وتعاون جميع 

االطراف.
  وتابع رئيس الوزراء: اننا نؤكد لكم اصرارنا 
على املضي قدما في تنفيذ هذه اخلطة فبالرغم 
من التجاذبات التي تعتري حياتنا السياســــية 
أحيانا اال انه يجب علينا التركيز دائما على ما 

هو أكثر اهمية دون اغفال ما هو دون ذلك.
  وذكر رئيس الوزراء في كلمته: وال يفوتني 
ان اكرر لكم ان أبوابنا مفتوحة ملتابعة اجنازاتكم 
وحل ما يواجه عملكم من صعوبات فيما يتعلق 
بتنفيذ هذه اخلطة راجيا من اهللا التوفيق لنا 

جميعا.

  جهود مضنية

  وعقب االجتماع أكد نائــــب رئيس الوزراء 
الدولة للتنمية  للشــــؤون االقتصادية ووزير 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد «ان الكويت أكبر 
من االستجواب»، مشددا على القول «مطمئنون 

للوضع الدستوري والقانوني».
  وأضاف الشــــيخ أحمد الفهد ردا على سؤال 
لـ «األنباء»: مشــــكلتنا في الكويت ان البعض 
تقوقع في دائرة االستجواب وأؤكد ان الكويت 
بأبنائها ومســــؤوليها وحكومتها ونوابها أكبر 
من أي اســــتجواب، وما أستطيع قوله اآلن ان 
االستجواب يعني للحكومة انه فقط «جزء من 

احلراك السياسي».
  وشــــدد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد: 
نتكلم عن تنمية وسنتعامل مع التنمية بكل ما 
حتمله الكلمة من مسؤوليات وواجبات وجهود 

مضنية تقع على عاتق احلكومة.
  وزاد: وعندمــــا نتكلم عــــن تنمية «الوطن» 
فيعني اننا نتكلم عن حتقيق طموحات صاحب 
السمو في ان تصبح الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
باملنطقة، ونتكلم عن تطوير حاضرنا، ونتكلم 
عن حتقيق طموحات املواطنني وتأمني مستقبل 

«األجيال القادمة».

  وذكر الشــــيخ أحمد الفهد: وعلينا االنتباه 
الى خطة التنمية الشاملة في ظل انطالق قطار 
التنمية والذي ســــيواصل االنطالق مهما كانت 
ظروفنا السياسية او االجتماعية او االقتصادية 
فلن تعرقله اي منها «خصوصا ان وضعنا في 

املؤشرات العاملية ايجابي».
  واضاف الشــــيخ احمد الفهــــد: علينا العمل 
واالجتهاد، كاشــــفا عن ان اجتماعا آخر سيعقد 
مع االجهزة التنفيذية لعرض التفاصيل وفتح 
باب احلوار اليجاد معاجلة لبعض النقاط التي 
طرحت والتي بينت ان اجلزء االكبر من العراقيل 
عالقات حكوميــــة ـ حكومية بني اجهزة الدولة 

املختلفة.

  صادقون مع أنفسنا

  وكان الشــــيخ احمد الفهد قد بدأ تصريحه 
بالقول: حضر االجتماع اليوم (امس) الوزراء 
وقيادات املجلس االعلى للتخطيط ورؤســــاء 
اللجان الرقابية ممثلة في ديوان احملاسبة وجلنة 
املناقصات املركزيــــة ووكالء الوزراء لطرح ٣ 
قضايا رئيسية في ظل االنتهاء من التقرير نصف 
الســــنوي ورفعه ملجلس االمة، هدف االجتماع 
الى عرض مبســــط للمسؤولني ركزنا فيه على 
ان التقريــــر يبني بوضوح وباالرقام النســــبة 
الفعلية والوضع احلقيقــــي خلطوات االجناز 
على صعيد خطة التنمية، مســــتطردا: انتهينا 
من حتقيق «مؤشــــرات عاملية» مقارنة بالدول 

العربية والعاملية.
  وبّني ان هذه اخلطوة ضرورية جدا ملعرفة 
نقطة االنطــــالق مؤكدا ان النقاش مت من خالل 
مبادئ الشفافية التي مكنتنا من التركيز بشكل 
ايجابي على نقاط اخللــــل انطالقا من قناعتنا 
الكاملة بأن قطار التنمية انطلق وســــيواصل 
االنطالق. ونبه الشيخ احمد الفهد الى ضرورة 
ان نعــــرف موقعنا الرئيس قبل االنطالق حتى 
نكون صادقني مع انفســــنا في ظل صدقنا مع 
املســــؤولني واملواطنني موضحا اننا نأتي في 
مراحل متأخرة به مقارنــــة بالدول اخلليجية 
ولذلك اذا اردنا ان ندخل دائرة املنافسة فعلينا 

جميعا مضاعفة اجلهود.

  ثم قال رئيس جهاز متابعة االداء احلكومي 
الشيخ محمد العبداهللا ان نسبة االجناز تعدت 
النســــبة املطلوبة مشــــيرا الى انه متت دراسة 
العديد من املعوقات منها عدم دقة املســــتندات 
املرسلة للجهات الرقابية، كما ان هناك عوائق 
تتعلق بتســــليم االراضي واخــــرى تتمثل في 
طول الدورة املستندية وكذلك عوائق في توريد 
املبالغ املرصودة للتنفيذ وقد مت شرحها بشكل 

مفصل.

  معوقات بشرية

  ولفت الى ان هناك معوقات بشرية موضحا 
انه البد للجميع ان يتفهم انها خطة دولة ولكي 
تنجح البد من تضافر اجلهود واذا كان الهدف ان 
افرض رأيي على االخرين فلن تنجح اخلطة مبينا 
ان الهدف من االجتماعات الالحقة هو التعرف على 
آراء الشركاء في هذه اخلطة واستخالص احللول 

املناسبة ضمن النقاط التي متت مناقشتها.
  وحول تعطيل االستجواب للتنمية قال: انه 
ال شك ان االستجواب حق دستوري وورد في 
نصوص عديدة من الدســــتور، والرد من خالل 
العمل على ارض الواقع وقياس مؤشــــر االداء 
خالل االشــــهر املاضية مشددا على ضرورة ان 
تقوم كافة قطاعات الدولة بالتركيز على تنفيذ 
ما جاء باخلطة االمنائية، وان أي امر يعترض 

تنفيذ اخلطة ال شك انه يؤثر فيها.
  ومن جانبه قال االمني العام للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان: حتدثت عن 
مجموعة من املؤشرات االساسية للتنمية اهمها 
انشاء املشروعات الدائمة والنمطية ومت التطرق 
بكل شــــفافية وصراحة تامة الى معدل االجناز 

واملعوقات التي واجهت االجناز.
  واضاف ان املعوقات تتمثل في نقص بعض 
البيانات الناشئة عن عدم تقدم اجلهات احلكومية 

ببيانات مجموعة من املشروعات.
  وكذلك حتدثت عن اسباب انخفاض نسبة 
االنفاق املالية على املشروعات، وكان هذا متوقعا 
في بداية الشهور ولكن يجب ان ترتفع هذه النسبة 

مع استكمال املراحل املتأخرة للمشروعات.
  وزاد: اهم املعوقات التي واجهت تلك املشروعات 

هي الدورة املســــتندية وعدم استكمال االوراق 
املقدمة جلهات املتابعة واملوافقة، وتطرقنا الى 
االرشادات املطلوب االلتزام بها في املرحلة القادمة 
للربع الثالث وهي اســــتكمال البيانات ووضع 
التنفيذية بجــــداول زمنية واضحة  اخلطوات 

ووضع تقديرات العمالة املطلوبة.

  ٣٨٪ نسبة اإلنجاز

  واوضح ان االجناز في املشاريع الدائمة بلغ 
٢٩٪، واملشاريع النمطية ٢٣٪ واملشاريع اإلنشائية 

الدائمة ٣٨٪ بينما املشاريع التطويرية ٢٨٪.
  اما بالنسبة للمعايير االخرى قال الوقيان: 
ان نسبة الصرف املالي لم تتجاوز ١٥٪ ويرجع 
هذا االنخفاض النســــبي الى سببني االول هو 
عدم قيام كل اجلهات احلكومية بوضع التكاليف 
املالية املنصرفة في النظام اآللي، واالمر اآلخر 
هو انه في بداية املشــــروعات االنشائية قد ال 
تكون نسبة الصرف بها عالية اال عند الدخول 

في مراحل التنفيذ النهائية.
  واضاف: نحن متفائلون بحذر، وكان يفترض 
ان تكون نســــب االجناز عالية، وكان يفترض 
ان تكون االنطالقة قوية في العام االول اال انها 
جاءت بشكل ايجابي، ضعيف الى حد ما، وهذا 
يتطلب دفعة قوية اخرى لتحســــني املؤشرات 

بسرعة كبيرة. 
  وأكد: نحــــن صادقون وشــــفافون في هذه 
املؤشــــرات بعيدا عن املجاملة الي احد حسبما 
تأتينــــا من اجلهات احلكومية حيث تطالب كل 
جهة بتحديد كل خطوة تنفيذية من كل مرحلة 
مع املواعيد الزمنية ملتابعة االداء بشكل مهني 

وصادق.
  وعما اوصى به ســــمو رئيس الوزراء قال 
الوقيان، ان سموه اوصى مبجموعة من التوصيات 
للمديرين والقياديني وان هذه اخلطة هي بداية 
الطريق واحلكومة جادة في تنفيذها، فهذه خطة 
دولة وامة وحتتاج الى فريق تنفيذ، مؤكدا ان 
سموه قام بفتح االبواب على مصراعيها لكل من 
له رأي في اخلطة للتحاور مع القائمني عليها، 
مشددا على ضرورة التخلص من العوائق التي 
تواجه تنفيذها وليــــس تكرارها. وحول ما اذا 

كانت هنــــاك وزارات مقصرة في تنفيذ اخلطة 
بــــني الوقيان ان املجلس االعلــــى للتخطيط ال 
يبحــــث عن التقصير، فهنــــاك بعض الوزارات 
لديها مشروعات متأخرة وفي نفس الوقت لديها 
مشــــروعات متقدمة، فاألداء مختلط وبالتالي 
نحن ال نبحث عن التعرية ووضع السيف على 
املقصلة، بل علينا التشجيع والدعم عن طريق 
حتديــــد القصور بالوزارات ودعم كل الوزارات 

بحيث حتقق االجناز املطلوب.

  العقوبات الجزائية

  وحول العقوبات اجلزائية لقياديي اجلهات 
احلكومية التي صرح بها الشــــيخ احمد الفهد، 
قــــال الوقيان ان احلكومة جادة في هذا املجال، 
الفتا الى انها ليست من اختصاص االمانة العامة 

للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية.
  واعلــــن ان االمانة لــــم يصلها حتى االن اي 
مشروع بقانون في هذا الشأن، موضحا انه من 
املهم جدا ان يكون هناك ثواب وعقاب للمسؤولني. 
واشار الى ان الطريقة االفضل هي الثواب والثواب 
حتى يكون هناك دافع لالجناز، فاملطلوب معاجلة 
االخطاء والتشــــجيع، وليس معاقبة احد، واذا 
حدث تقصير، فهي تقع ضمن مسؤوليات الوزير 
املسؤول وبالتالي فان مجلس الوزراء هو الذي 
يلقي اللوم وليس االمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية.
  هذا وقال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
ان نسبة االجناز في اخلطة ايجابية مضيفا انه 
متت مناقشة املعوقات في الوزارة، كما اشار الى 
انه لدينا ٢٠٠ مشروع من اجمالي ٨٤٠ مشروعا 

بنسبة تبلغ الربع او اقل تقريبا بنسبة ٢٣٪.
  ولفت الى اننا نتطلع الى نسبة اجناز عالية 
هذا العام فمازال لدينا اربعة اشهر حتى انتهاء 
السنة املالية إلجناز اعلى نسبة من املشاريع، 
وحول تخصيــــص احملطات الكهربائية قال ان 
تخصيص احملطات الكهربائية موجود على املدى 
البعيد وايضا حتويل الوزارة الى مؤسسة واشراك 
القطــــاع اخلاص الذي بدأ عــــن طريق القانون 
٢٠١٠/٣٩ والذي يتمثل في انشاء شركات مساهمة 

عامة وسنبدأ مبحطة الزور الشمالية. 

 أحمد الفهد ردًا على سؤال لـ «األنباء»: الكويت أكبر
  من االستجواب ومطمئنون للوضع الدستوري والقانوني

 رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ترأس اجتماع متابعة التقرير نصف السنوي األول: مُصرّون على تنفيذ الخطة رغم التجاذبات السياسية 

 نحن نتكلم عن تنمية «الوطن» وسنتعامل مع التنمية بكل ما تحمله الكلمة من مسؤوليات
يقـف» لـن  التنميـة  «فقطـار  الحكومـة  كاهـل  علـى  تقـع  مضنيـة  وجهـود    وواجبـات 

 تنمية الوطن تتم على عدة محاور وهي تحقيق طموحات صاحب السمو في تحويل الكويت 
لمركز مالي وتجاري وتطوير حاضرنا وتلبية طموحات المواطنين وتأمين مستقبل األجيال القادمة 

 قطار اإلنجاز سيواصل االنطالق مهما كانت ظروفنا    السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
خصوصًا أن وضع الكويت في المؤشرات العالمية «إيجابي» و اجتماع آخر لمعالجة العراقيل

 مشكلتنا أن البعض تقوقع في دائرة االستجواب ويعني للحكومة أنه فقط جزء من الحراك السياسي 

 الشيخ أحمد الفهد يتحدث إلى الزميلة مرمي بندق 


