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645 مشروعًا نمطيًا تنفذها الخطة في 2012/2011 منها 532 
مشروعًا إنشائيًا بنسبة 82.5% و112 مشروعًا تطويريًا بنسبة %17.3

تطوير األطر التشريعية واآلليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أحال مجلس الوزراء اخلطة السـنوية الثانيـة على مجلس االمة، وجاءت في 5 فصول احتوت على 1246 مشـروعا 
تنوعت في جهات اقتصادية وجهات التنمية البشـرية وجهات االدارة والتخطيـط واالحصاء وبعض اجلهات االخرى. اما 
اجلهات االقتصادية والتي متثلت في بعض املنشآت االقتصادية مثل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ووزارة املالية 
والهيئة العامة لالستثمار ووزارة النفط ومؤسسة املوانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة فكان نصيبها من مجموع املشاريع 
233 مشروعا اي بنسبة 18.7% من اجمالي املشاريع وحتتاج تلك املشاريع الى 32 متطلبا تشريعيا اي بنسبة 30% من 

اجمالي 106 متطلبات تشـريعية حتتاجها اخلطة السـنوية الثانية. اما جهات التنمية البشرية واملجتمعية مثل وزارات 
الداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والشـؤون واالوقاف وبيت 
الزكاة وغيرها من تلك اجلهات، فكان نصيبها من مشاريع اخلطة الثانية 532 مشروعا بنسبة 42.7% من اجمالي املشاريع 
وحتتاج الى 54 متطلبا تشريعيا بنسبة 50.9% من اجمالي املتطلبات التشريعية. وكان نصيب جهات االدارة والتخطيط 
واالحصاء من مشاريع اخلطة السنوية الثانية 53 مشروعا بنسبة 0.18% من اجمالي 1246 مشروعا وحتتاج الى 13 متطلبا 
تشريعيا بنسبة 1.2% من االجمالي، وكان نصيب اجلهات االخرى مثل وزارة اخلارجية ووزارت الدفاع والكهرباء واالشغال 

واملواصالت واالعالم وجلنة املناقصات املركزية وبلدية الكويت ووكالة االنباء الكويتية )كونا( 428 مشروعا بنسبة %34.3 
من االجمالي وحتتاج الى 7 متطلبات تشـريعية بنسبة 6.6% من اجمالي املتطلبات التشريعية. ويتناول الفصل االول من 
تقرير اخلطة االهداف املرحلية في مجال االقتصاد ومجال التنمية البشرية واملجتمعية ومجال االدارة العامة والتخطيط 
واملعلومات، فيما تناول الفصل الثاني مجموعة السياسات االقتصادية املرتبطة بكل مرحلة من املراحل ويتناول الفصالن 
الثالث والرابع املشـاريع الكبرى والشركات املسـاهمة الواردة في اخلطة السنوية الثانية، اما الفصل اخلامس فيتناول 

متابعة اخلطة. »األنباء« تتناول تفاصيل الفصول اخلمسة على صفحاتها في ثالث حلقات.

نتن���اول في هذه احللقة الثالثة الفصلني الرابع واخلامس من 
مشروع خطة التنمية السنوية للسنة الثانية واللذين يتضمنان 
مش���اريع خطة التنمية الس���نية في اجلهات االقتصادية ومنها 
الصندوق الكويت���ي للتنمية االقتصادية ووزارتا املالية والنفط 
والهيئة العامة لالستثمار ويتضمنان ايضا مشاريع جلهات التنمية 
البش���رية واملجتمعية مثل وزارات الداخلي���ة والعدل والتربية 
والصحة، ومعهد الكويت لالبحاث العلمية وأيضا مشاريع جلهات 
االدارة والتخطيط واالحصاء مثل ادارة الفتوى والتشريع، والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، ومش���اريع جلهات اخرى مثل وزارات 
اخلارجية والدفاع والكهرباء واملاء واالشغال، واملواصالت واالعالم 
ووكالة االبناء الكويتية )كونا( وفيما يلي التفاصيل وفق اجلدول 

رقم )1(:

مشاريع خطة التنمية السنوية

يندرج حتت هذا الباب 14 جهة اقتصادية ونصيبها من املشاريع 
الكبرى 233 مش���روعا بنسبة 18.7% من إجمالي مشاريع اخلطة 
ويحت���اج الى 32 متطلبا تش���ريعيا بنس���بة 30.2% من اجمالي 

املتطلبات التشريعية.
1 – الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية: يحتاج الى مشروع 
واحد وهو برنامج تدريب وتأهيل املهندسني واملعماريني الكويتيني 
حديثي التخرج لغير موظفي الصندوق وجاءت التكلفة االجمالية 
للمشروع 6 ماليني و750 ألف دينار وتكلفة عام 2011/ 2012 مليونا 

دينار.
2 – وزارة املالية: حتتاج الى 10 مش���اريع داعمة للسياس���ات 
وهي مشروع التحول التدريجي مليزانية البرامج واألداء وتكلفته 
في س���نة اخلطة 2011/ 2012 مليون دينار، ومشروع التحول الى 
وزارة الكترونية، ومش���روع برنامج الدفع االلكتروني، وتعديل 
أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف املالية 
مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات العامة، ومشروع نظم املعلومات 
اجلغرافية Gis، واعداد قانون الش���راء العام اخلاص باملشتريات 
احلكومية، وشمولية واستقاللية الرقابة املالية، ومشروع ضريبة 
الدخل الشامل، ومشروع ضريبة القيمة املضافة، ومشروع نقل 

ادارة املخزون احلكومي الى القطاع اخلاص.
املتطلبات التشريعية: حتتاج وزارة املالية الى متطلبني تشريعيني 
وهما اصدار قانون تعديل أحكام القانون بشأن الرسوم والتكاليف 
املالية مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات العامة، واقرار كادر خاص 

لقطاع الرقابة املالية.
املشاريع النمطية: تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات بتكلفة 

3 ماليني و830 ألف دنيار.
3 – الهيئة العامة لالستثمار: وتتضمن 5 مشاريع وهي انشاء 
شركة مس���اهمة عامة الدارة وانش���اء منطقة طبية تخصصية 
باملنطق���ة اجلنوبية للكويت – املنطقة الطبية، ومش���روع املنح 
الدراسية على ماجستير ادارة األعمال وتدريب وتأهيل اخلريجني 
الكويتيني اجلدد، ومشروع شركة املس���تودعات العامة واملنافذ 
احلدودية )العبدلي(، ومشروع اعداد مركز التدريب االقتصادي 

التابع لصندوق النقد الدولي.
املتطلبات التشريعية: حتتاج الهيئة العامة لالستثمارات الى 
متطلبني تشريعيني وهما اصدار قانون انشاء الشركات واصدار 

مرسوم أميري بإنشاء الشركة.
املشاريع النمطية: 4 مش���اريع منطية خصصت للهيئة وهي 
تنفيذ املقر اجلديد للهيئة العامة لالستثمار، انشاء شركة مساهمة 
عامة لتوفير العمالة الوافدة، ومشروع أكادميية الكويت لتقنية 

السيارات، وتوظيف الكويتيني في البنك الدولي.
4 – وزارة النفط: 3 مشاريع للوزارة وهي احملافظة على البيئة 
بتطبيق القوانني والتش���ريعات اخلاصة بها، ومشروع احملافظة 
على مكانة النفط كأحد املصادر الرئيسية لتوليد الدخل بالكويت، 

وتأمني احتياجات السوق احمللي من املنتجات النفطية والغاز.

الثالث في مطار الكوي���ت الدولي، وتنفيذ البنية التحتية لنظام 
املجال اجلوي الكويتي.

املتطلبات التش���ريعية: الفتوى والتشريع وديوان احملاسبة، 
االجراء االول لتنفيذ عمل مسودة بشأن اصدار قانون انشاء الهيئة 

العامة للطيران املدني وعرضها على ديوان اخلدمة.
املشاريع النمطية: تنفيذ مبنى املرصد اجلوي، تصميم نادي 
الطيران املدني، تنفيذ مبنى الطي���ران املدني ومحطات االطفاء، 

وتنفيذ مواقف طائرات مدينة الكويت للشحن.
7 - الهيئة العامة للصناعة: 19 مش���روعا منها اعداد دراس���ة 
إلنش���اء مجمع تكنولوجي بالتعاون مع القطاع اخلاص، دراسة 
انشاء هيئة مستقلة للمواصفات واملقاييس، برنامج توحيد اجراءات 
املطابقة بني دول مجلس التعاون اخلليجي، برنامج تطوير االطر 
التشريعية ملكافحة الفساد وتعزيز الش���فافية، برنامج تطوير 
املؤش���رات االحصائية الصناعية، برنامج عمل الرقابة البيئية، 
برنامج دعم الترويج للمنتج الوطني، برنامج الوفود التجارية، 
دراس���ة حول السياسة التنافس���ية للقطاع الصناعي بالكويت، 
تفعيل نقطة االستفسار الوطنية، طرح عدد من فرص االستثمار 

الصناعي، وتنمية وتطوير عالمة اجلودة الكويتية.
املتطلبات التش���ريعية: اصدار قانون إلنش���اء هيئة مستقلة 
للمواصف���ات واملقاييس، تعديل قانون التنافس ومنع االحتكار، 

والئحة عالمة اجلودة الكويتية.
املتطلبات النمطية: انش���اء واجناز وتشغيل وصيانة البنية 
االساسية ملنطقة الشدادية الصناعية، وتدريب العمالة الوطنية 

في القطاع الصناعي.
8 - بنك الكويت الصناعي: مش���روع منطي واحد وهو مجمع 

البتروكيماويات.
9 - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: حتريج 
أم الهيمان، تقليل مخاطر التلوث الناجت من اس���تخدام املبيدات 
الزراعية، تصميم اقامة جتمعات زراعية جديدة باملناطق احلدودية، 
تصميم اقامة مشاتل باملناطق الزراعية، وتصميم انشاء مشروع 

االنتاج النباتي ومراكز التسويق.
املتطلب���ات التش���ريعية: اصدار ق���رار بالزراع���ة العضوية 

بالكويت.
املشاريع النمطية: االدارة املستدامة للمصايد السمكية، تصميم 
مبنى ادارة الثروة السمكية، تصميم مبان وتركيب محارق، انارة 
الطرق باملناطق الزراعية، تصميم وتطوير النوافير باحملافظات 

املختلفة، واعمال البنية التحتية ملقر الهيئة.
10 - س���وق الكويت لالوراق املالية: مش���روع حتديث سوق 
االوراق املالية، وذلك لتحسني الوضع التنظيمي لالستثمار املالي 
في الكويت، والتحول الى صناعة ادارة الثروات والترويج للكويت 

كمركز اقليمي إلدارة الثروات وادارة االنشطة املالية املختلفة.
11 - بنك الكويت املركزي: مشروع تطوير اخلدمات املصرفية 
املوجهة لقطاع الشركات، حتسني اخلدمات املصرفية لقطاع التجزئة، 
تعزيز متان���ة أوضاع وحدات اجلهاز املصرف���ي واملالي احمللي، 

وتنمية قطاع اخلدمات املساندة للقطاع املالي.
املتطلبات التشريعية: تشريع ينظم إصدار الصكوك احلكومية، 
تعديل قانون الش���ركات لتنظيم اصدار الصكوك اخلاصة، إعداد 
تشريع للتوريق التقليدي واالسالمي، تعديل القانون رقم 35 لسنة 
2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل االموال، تطوير التشريعات 
اخلاصة بالتعثر واإلفالس، وإصدار تشريع املعامالت االلكترونية 
والتوقيع االلكتروني.12 - االدارة العامة للجمارك: دراسة انشاء 
مستودعات عامة القامة املعارض، ودراسة انشاء دائرة جمركية 
لعزل وتخزين املواد اخلطرة ونفاياتها، ودراسة تيسير االجراءات 
اجلمركية � جمارك مول، ودراسة انشاء مستودعات عامة للبريد 

السريع.
املتطلبات التشريعية: اصدار قرار وزاري باعتبار هذه املنطقة 

مستودعات عامة.

5 – مؤسسة املوانئ الكويتية: 10 مشاريع مخصصة للمؤسسة 
وه���ي اعادة تأهيل 3 نقع بحرية على الس���احل الكويتي )اعمال 
استش���ارية + تنفيذ(، واألعمال االستش���ارية الستثمار القطاع 
اخلاص للمناطق التخزينية، واألعمال االستشارية لتجديد شبكات 
اخلدمات مبيناء الشويخ، واخلدمات االستشارية لتطوير واعادة 
هيكلة قطاع التدريب باملؤسسة واالستفادة من القطاع اخلاص في 
مجال التدريب، وتزويد ميناء الشعيبة بعدد 7 رافعات جسرية، 
وتزويد ميناء الش���ويخ بعدد 6 رافعات جسرية، وتطوير نظام 
املعلوم���ات وربطه بجميع االدارات واجلهات ذات الصلة، تعميق 
وتوسعة القناة املالحية مليناء الشويخ، وتوسعة وتطوير ميناء 
الشويخ. املش���اريع النمطية: وهي األعمال االستشارية لتجديد 
شبكات صرف مياه األمطار والصرف الصحي وشبكة املياه ورصف 
الطرق مبيناء الش���عيبة، واألعمال االستشارية لتطوير محطات 
الكهرباء الرئيسية والفرعية مبيناء الشعبية، وانشاء مبنى قائدي 
القاطرات مبيناء الشويخ، وانشاء محطة كهرباء رئيسية مبيناء 

الشعيبة، وتوريد وتركيب معدات إنارة مبيناء الشعيبة، وتطوير 
وتوس���عة ميناء الدوحة.6 - االدارة العامة للطيران املدني: 22 
مشروعا منها مشاريع استثمارية مبشاركة القطاع اخلاص وفق 
نظ���ام P.P.P أو من خالل B.O.T في مطار الكويت الدولي، تنفيذ 
مش���روع املراقبة اجلوية ATM، تنفيذ مشروع اتصاالت املراقبة 
اجلوية مبطار الكويت، تنفيذ مشروع استبدال أجهزة الهبوط اآللي 
باملطار، ومشروع ش���بكة تبادل معلومات املطار، تنفيذ مشروع 
رادار املراقبة واالرشاد املتطور للحركة السطحية باملطار، تنفيذ 
مبنى رادار املراقبة اجلوية االبتدائي قريب املدى، حتديث املخطط 
الهيكلي ملطار الكويت الدولي، عقد اتفاق اخلدمات االستش���ارية 
مع منظمة الطي���ران املدني الدولي، ميكنة خدمات االدارة العامة 
للطيران املدني ضمن مش���روع تطوي���ر خدمات الطيران املدني، 
حتديث أنظمة الس���المة للطيران املدني، اصدار قانون الطيران 
املدني في الكويت وانشاء الهيئة العامة للطيران املدني، تطوير 
مدرج املطار الغربي، تطوير مدرج املطار الشرقي، انشاء املدرج 

»األنباء« تختتم نشر مشروع الخطة التنموية في سنتها الثانية )3 ـ 3(

جدول رقم )1( المجاالت والجهات الحكومية

جهات التنمية البشرية والمجتمعيةجهات التنمية االقتصادية
جهات االدارة والتخطيط 

واالحصاء

جهات البنية التحتية 

والسيادية والخدمات 

العامة
وزارة اخلارجيةادارة الفتوى والتشريعجامعة الكويتوزارة التربيةوزارة املالية

وزارة الدفاعديوان اخلدمة املدنيةوزارة الداخليةوزارة الصحةالهيئة العامة لالستثمار

معهد الكويت لالبحاث وزارة النفط
وزارة العدلالعلمية

االمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط 

والتنمية
احلرس الوطني

االدارة العامة للطيران 
وزارة الكهرباء واملاءاالدارة املركزية لالحصاءوزارة التعليم العاليالهيئة العامة للبيئةاملدني

وزارة الشؤون بنك التسليف واالدخارمؤسسة املوانئ الكويتية
االجتماعية والعمل

الهيئة العامة للمعلومات 
وزارة االشغال العامةاملدنية

الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية

املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية

وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية

اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات

وزارة الدولة لشؤون 
مجلس االمة

الهيئة العامة للشباب الهيئة العامة للصناعة
بيت الزكاةوالرياضة

برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز 

التنفيذي للدولة

الهيئة العامة لتقدير 
التعويضات عن خسائر 

العدوان العراقي

الهيئة العامة لشؤون بنك الكويت الصناعي
القصر

املؤسسة العامة 
وزارة املواصالت-للتأمينات االجتماعية

الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

املجلس الوطني للثقافة 
جلنة املناقصات املركزية-والفنون واآلداب

سوق الكويت لالوراق 
املالية

االمانة العامة ملجلس 
اجلامعات اخلاصة

الهيئة العامة لشؤون 
االدارة العامة لالطفاء-ذوي االعاقة

بنك الكويت املركزي
اجلهاز املركزي ملعاجلة 
املقيمني بصورة غير 

قانونية

اللجنة الوطنية 
الستخدامات الطاقة 
النووية لالغراض 

السلمية

منظومة املؤهالت املهنية-

بلدية الكويت---االدارة العامة للجمارك
مؤسسة البترول 

وزارة االعالم---الكويتية

وكالة االنباء الكويتية ---وزارة التجارة والصناعة
)كونا(

)متين غوزال(صورة أرشيفية من جلسة إقرار اخلطة التنموية عام 2009
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التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت

 وإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل قانون المستثمر األجنبي

واالجتماعيـة االقتصاديـة  التنميـة  فـي  أكبـر  دورًا  ليمـارس  الخـاص  القطـاع  نمـو  وتشـجيع  تحفيـز 
تطوير وتعزيز إدارة التخطيط بوزارة الدفاع والتدريب على استخدام الحاسب اآللي وإنشاء اللوحة الرقمية في الكويت

B.O.T إنشـاء محطـة شمسـية ذات دورة مشـتركة بطاقـة 280 ميغـاواط وفـق نظـام الــ
تطويـر المناهـج الدراسـية وإعـادة صياغـة سياسـات منظومـة التعليم فـي جميع مسـتوياتها

13 - مؤسس���ة البترول الكويتية: آبار استكشافية وحتديدية 
بحقل الدرة في عام 2011، وذل���ك لتنمية احتياطات النفط اخلام 
والغاز الطبيعي، واستغالل الغاز املركزي وامداد الطاقة االضافية 
� العمليات املشتركة بالوفرة، واالدارة البيئية لالنشطة البترولية 
واالهتمام بالصحة العامة والسالمة املهنية واألمن، مشروع املصفاة 
اجلديدة، انش���اء مركز البحاث البترول تابع ملؤسس���ة البترول 
الكويتية، انشاء وحدة اسالة الغاز الرابعة مبصفاة ميناء االحمدي، 
وخلق فرص استثمارية للقطاع اخلاص وتخصيص جزئي لنشاط 

االستكشافات البترولية اخلارجية، ومشروع الوقود البيئي.
املتطلبات التش���ريعية: اصدار قانون النش���اء هيئة مستقلة 

للمواصفات واملقاييس.
14 - وزارة التجارة والصناعة: التوس���ع في انشاء وتطوير 
املناطق احلرة في الكويت، والضوابط املنظمة لتسجيل االسماء 
التجارية، العالمات التجارية والسياسات املرتبطة بهذا املشروع 
وحتفيز وتش���جيع منو القطاع اخلاص ليم���ارس دورا اكبر في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، واملركز التكنولوجي للملكية 
الفكرية، انشاء اللجنة الوطنية حلماية املستهلك، وبراءات االختراع، 
حتويل الكويت الى بيئة اس���تثمارية وجتارية جاذبة والترويج 
بش���أن تنظيم االستثمار املباشر لرأس املال االجنبي في الكويت 
وتيسير دخول املستثمرين، وتطوير اداء عمليات مكافحة غسيل 
االموال. املتطلبات التش���ريعية: اصدار قرار من مجلس الوزراء 
بتنفيذ مش���روع التوسع في انش���اء وتطوير املناطق احلرة في 
الكويت، اصدار قانون حماية املس���تهلك، تعديل قانون املستثمر 

االجنبي، وصدور مشروع قانون لتنظيم قطاع التأمني.

ثانيا: جهات التنمية البشرية والمجتمعية

وزارة الداخلية: مش���روع ربط الس���فارات الصدار الڤيزا من 
اخلارج، وتأمني وحماية احلياة االقليمية الكويتية، واعداد وتنفيذ 
استراتيجية شاملة ملكافحة املخدرات من خالل املشاركة املجتمعية 
والتعاون اخلليجي والدولي، وتنفيذ استراتيجية مرورية وطنية 
شاملة طويلة املدى خالل 2020/2010، والبوابة االلكترونية لوزارة 
الداخلي���ة، والتوعية ضد مخاطر املخدرات في املجتمع الكويتي، 
استكمال مشروعات احلكومة االلكترونية بوزارة الداخلية، وتأمني 
حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة تسلل العمالة الوافدة 
الى البالد، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة امنية وملحقاتها لطريق 

املواكب، ورفع مستوى كفاءة وسالمة احلركة املرورية.
املتطلبات التشريعية: قانون اعفاء املتعاطي من العقوبة عند 
ضبطه باملرة االولى، ومش���روع قانون تأس���يس الهيئة العامة 
للنقل، تعديل قانون منع التدخني في االماكن العامة، تنظيم تنقل 
االجانب وفرض عقوبة الش���ركات املخالفة، فك التشابك ببعض 

االختصاصات مع الطيران املدني بقرار مجلس الوزراء.
املشاريع النمطية: توفير املعدات والنظم والتقنيات االمنية، 
وادارة تصميم وتنفيذ احكام املرور، انشاء مبنى االعدام واملشنقة 
بالس���جن املركزي، تصميم اسكاالت ومنشأة امنية في جزيرتي 
عوهة وق���اروه.وزارة العدل: تصميم محكمة االس���رة حملافظة 
العاصمة، وتنفيذ معهد الكويت للدراس���ات القضائية وتبسيط 
وس���رعة اجراءات التقاضي، مشروع احلكومة االلكترونية لدعم 
قطاع العدالة، وتطوير االطر التشريعية واآلليات املؤسسية ملكافحة 
الفساد وتعزيز الشفافية مبا يتوافق مع املتطلبات الدولية، ودعم 
نظام امللكية العقارية والتوثيق مبا يس���اعد على اقرار س���يادة 
القانون باملجتمع، وضمان س���يادة القانون ودعم قطاع العدالة 

وترسيخ استقالل القضاء.
املتطلبات التشريعية: مشروع قانون تعديل قانون التسجيل 
العقاري رقم 59/5، ومش���روع قانون خاص بالس���جل العيني، 
وتعديل قان���ون املرافعات، زيادة التع���اون الدولي بني الكويت 
والدول االخرى في مجال االرش���اد االسري، انشاء مركز اقليمي 

لالستشارات االسرية لدول مجلس التعاون اخلليجي.
املشاريع النمطية: تصميم مبنى مجمع النيابة العامة، وتصميم 
مبنى نادي القضاة، ومبنى احملكمة الدستورية، وتصميم مبنى 

محكمة االحداث.
وزارة التربي���ة: وضع آلية لتقييم م���دارس التعليم اخلاص، 
ومش���روع االدارة املتكاملة ملنظومة البيئة التعليمية، واالرتقاء 
بضوابط ومعايير حتقيق التميز في العملية التعليمية، االرتقاء 
بعناص���ر الكف���اءة الداخلية للعملية التعليمي���ة وتطوير طرق 
التدريس في ظل نظام مرن للتجريب بكل أنواع التعليم، وتطبيق 
االستراتيجية الوطنية الستخدام تكنولوجيا املعلومات في العملية 
التعليمية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم االخرى وتطوير 
مش���روعات احلكومة االلكترونية في األعمال االدارية، وتطوير 
املناهج الدراس���ية واعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في 
جميع مستوياتها، وتعزيز القيم االيجابية املستمدة من الشريعة 
االس���المية وتأصيلها وبخاصة قيم ومفاهيم املواطنة املرتبطة 
بالدميوقراطية واحلرية وسيادة القانون وثقافة التسامح والقبول 

باآلخر، وحقوق االنسان.
جامعة الكويت: البنية التحتية ملدينة صباح السالم اجلامعية، 
ومبنى كلية العلوم االدارية وكلية البنات في مدينة صباح السالم 
اجلامعية، اقرار املجلس االعلى للبحث العلمي، حتس���ني نوعية 
اخلريج من خالل حتقيق املالءمة بني مخرجات التعليم اجلامعي 
وأهداف الرؤية االستراتيجية للكويت، وزيادة مخصصات االنفاق 
على البحث العلمي اجلامعي وتوجيه سياس���ات البحث العلمي 
خلدمة متطلب���ات التنمية، وتوجيه منظومة التعليم نحو اعداد 

جيل قادر على املساهمة في حتقيق أولويات التنمية.
وزارة الصحة: اع���ادة هيكلة وزارة الصحة، وبرنامج تطوير 
خدمات الرعاية الصحية االولية، وبرنامج ضمان سالمة املرضى، 
وحتديث التشريعات الصحية، دعم دور القطاع اخلاص في املجال 

الصحي.
الهيئة العامة للشباب والرياضة: مشروع برنامج متخصص 
حول مكافحة املنشطات والهرمونات في املجال الرياضي، وتطوير 
االداء املؤسس���ي للهيئة العامة للش���باب والرياضة، دعم برامج 
تعزيز املشاركة املجتمعية للشباب الكويتي، تنفيذ مركز شباب 

ومسرح العارضية.

ثالثا: جهات اإلدارة والتخطيط واإلحصاء

وتتضمن 7 جهات منها ادارة الفتوى والتشريع، وديوان اخلدمة 
املدنية، واالدارة املركزي���ة لالحصاء، والهيئة العامة للمعلومات 

املدنية، واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
ادارة الفتوى والتشريع: ومن املشاريع الداعمة للسياسات لها 
التطوير التشريعي واملؤسسي إلدارة الفتوى والتشريع، وتشكيل 

4 – االدارة املركزي���ة لالحصاء: التحديث املؤسس���ي والفني 
والهيكلي ل���الدارة املركزية لالحصاء، وبناء القاعدة االحصائية، 
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تعزيز وتوحيد نظم املعلومات 

االحصائية.
5 – الهيئة العامة للمعلومات املدنية: منها حتديث قواعد البيانات 
ونظم املعلومات وتطوير اخلدمات االحصائية بنظام املعلومات 
املدنية، استكمال مشروع البطاقة املدنية الذكية واستخراجها بصورة 
فورية، وتوفير اخلبرات الفنية لتغطية احتياجات قطاع تقنية 

املعلومات بالهيئة العامة للمعلومات املدنية واخلدمات املدنية.
6 – اجله���از املركزي لتكنولوجيا املعلومات: منها اس���تكمال 
مخططات البنية االلكترونية األساسية بالقطاع احلكومي، وتصميم 
مباٍن للجهاز املرك���زي لتكنولوجيا املعلومات، وتطوير وتقييم 
بعض جوان���ب مجتمع املعلومات لدعم التنمية، تنمية ونش���ر 
ثقافة واس���تخدام املعلومات في املجتمع وانشاء اللوحة الرقمية 

بالكويت.

رابعا: الجهات األخرى

الديبلوماس���ية  1 – وزارة اخلارجي���ة: منه���ا تفعي���ل دور 
االقتصادية.

2 – وزارة الدف���اع: منه���ا برامج التدري���ب والتأهيل، وبرامج 
للتدريب على استخدام احلاس���ب اآللي، وتطوير وتعزيز ادارة 

التخطيط بوزارة الدفاع.
املشاريع النمطية: استراحة كبار الشخصيات مبعسكر ذخيرة 
أم الروس، وانش���اء واجناز وصيانة محط���ة الوقود، فندق دار 

الضيافة، ومبنى االسعاف مبركز االسناد االداري.
3 – احلرس الوطني: منها مشروع الدعم اللوجستي، وميكنة 

العمل وتطوير موقع االنترنت.
املش���اريع النمطية: انش���اء موقع معس���كر الصمود، انشاء 
معسكر كاظمة، انشاء مطبخ مركزي لإلمداد والتموين مبعسكر 

الصمود.
4 – وزارة الكهرباء واملاء: االس���تفادة م���ن األبحاث وتقنيات 
موارد املياه الطاقة اجلديدة واملتجددة، وانش���اء محطة شمسية 
 ،B.O.T �ذات دورة مش���تركة بطاقة 280 ميغاوات وف���ق نظام ال
وترشيد االستهالك من الطاقة الكهربائية واملياه، وتعديل تعرفة 
الكهرباء واملي���اه، واعادة هيكلة وزارة الكهرباء واملاء وانش���اء 
مؤسسة عامة للكهرباء واملاء، وحتديث نظم البيانات واملعلومات 
بالوزارة، وترسيخ الشفافية واملوضوعية في عقود ومناقصات 

وزارة الكهرباء واملاء.
5 – وزارة األش���غال العامة: تصميم محكمة األس���رة حملافظة 
العاصمة، وتصميم محكمة األس���رة مبحافظة اجلهراء، وتنفيذ 
طريق الصبية، تنفيذ وتطوير مدينة الكويت وشارع عبدالكرمي 

اخلطابي، وتنفيذ جسر جابر، وادارة وميكنة محتوى الوثائق.

الفصل الخامس

متابعة خطة التنمية السنوية الثانية 2012/2011
استفاد نظام متابعة اخلطة السنوية الثانية من جملة التطورات 
التي تزامنت مع تطبيق نظام املتابعة للخطة السنوية األولى، والتي 

متثل أهمها فيما يلي:
1 � حتقيق االلتزام اإلداري واملؤسس���ي بتنفيذ املش���اريع وذلك 
بتحديد عدد من موظفي ومسؤولي اجلهة وفق مستويات وظيفية 
مختلفة )قيادي � اشرافي � تنفيذي( لكل مشروع في اخلطة لتغذية 
النظ���ام مع التحقق من صحة املعلوم���ات املدخلة من خالل اعتماد 

املستويات اإلدارية العليا لها.
2 � تطوير عملية االستفادة من مخرجات عملية املتابعة في بناء 
املؤشرات التنموية املختلفة الالزمة للخطة ومتابعتها دوريا لقياس 

مدى التقدم في األداء الكلي والقطاعي.
3 � التمكن من استخدام التغذية املرتدة )Feedback( لتوجيه عملية 
تنفيذ اخلطة وحتديد مدى التقدم في مسارات التنفيذ للمشروعات 
بنوعيها اإلنش���ائي والتطويري من خالل االلتقاء باملس���ؤولني في 

اجلهات احلكومية عقب كل تقرير.
4 � القدرة على حتديد املعوقات وقياس فاعلية معاجلتها من قبل 
اجلهة املعنية بالتنفيذ وتعاون اجلهات ذات العالقة بحل املعوقات. 
وقد ساهمت خبرة إعداد اخلطة السنوية لعام 2011/2010 في تطوير 
استماراتي مشاريع اخلطة لعام 2012/2011 حيث متت االستفادة من 
خب���رة التنفيذ في تطوير عدد املتغيرات املطلوبة في االس���تمارة، 
حيث مت تطوير أقسام جديدة تتعلق باملتطلبات املالية وتكنولوجيا 
املعلومات لكي يفي باملتطلبات الفنية لكل من وزارة املالية واجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، كما سعى التصميم اجلديد الستمارة 
املشاريع الى توفير معلومات أكثر تفصيال عن اخلطوات التنفيذية 

للمشاريع ومراحل التنفيذ للمساعدة في عملية املتابعة.

وحدة للتخطيط واملتابعة في االدارة، وتطوير نظام املوس���وعة 
القانوني���ة اآللي، وتطوير االطر التش���ريعية لدعم رؤية الدولة 

وأهدافها االستراتيجية.
املتطلبات التشريعية منها: اس���تصدار قانون جديد لتنظيم 
الفتوى والتش���ريع، واعداد النظم والتش���ريعات الالزمة لعمل 

امللحقني، وترجمة القوانني احمللية.
املشاريع النمطية منها: تصميم مبنى معهد الفتوى والتشريع 

وقضايا الدولة، واملركز الثقافي القانوني.
ديوان اخلدمة املدنية: املش���روع الوطن���ي لتطوير اخلدمات 
احلكومية آليا، املش���روع الوطني للرقابة عل���ى االداء واملتابعة 
ونتائجه، واملشروع الوطني للنظم اآللية للتوظيف وفرص العمل، 

وتطوير االوضاع التنظيمية باجلهات احلكومية.
3 - برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة: 
ومنه���ا تنفيذ برامج التدريب والتأهي���ل ببرنامج اعادة الهيكلة، 
وتوفير فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية خارج القطاع احلكومي، 
ومشروع انشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.3 – 
األمانة العامة للمجلس األعل���ى للتخطيط والتنمية: منها اعداد 
متابع���ة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عم���ل احلكومة، وتطوير 
مفاهيم التنمية املس���تدامة للجهاز التخطيطي للكويت، تأسيس 
املركز الوطني ألبحاث التخطيط والتنمية، وتدريب وتنمية الكوادر 
البشرية التخطيطية باجلهات احلكومية، تعزيز قدرات التخطيط 

االستراتيجي لألجهزة احلكومية.

جدول يوضح عدد المشروعات الداعمة للجهات المختلفة
 وعدد المتطلبات التشريعية والمشروعات النمطية

الجهة
عدد 

المشروعات

المتطلبات 

التشريعية

المشاريع 

النمطية

دية
صا

القت
ت ا

جها
ال

--1الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
1021وزارة املالية

524الهيئة العامة لالستثمار
--3وزارة النفط

6-10مؤسسة املوانئ الكويتية
22210اإلدارة العامة للطيران املدني

1933الهيئة العامة للصناعة
1--بنك الكويت الصناعي

19112الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
--1سوق الكويت لألوراق املالية

6121بنك الكويت املركزي
-43اإلدارة العامة للجمارك

38232مؤسسة البترول الكويتية
1659وزارة التجارة والصناعة

عية
جتم

الم
ة و

شري
 الب

مية
لتن

ت ا
جها

181160وزارة الداخلية
954وزارة العدل

19218وزارة التربية
--6وزارة التعليم العالي

3618جامعة الكويت
27-30الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

101013معهد الكويت لألبحاث العلمية
--1اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية

16422وزارة الصحة
1424الهيئة العامة للبيئة

3288وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
30211الهيئة العامة للرعاية السكنية

3--بنك التسليف واالدخار
16-12وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

3114األمانة العامة لألوقاف
--3بيت الزكاة

2-9املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
1-4األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة

314الهيئة العامة لشؤون القصر
-45املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2-7الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
--1اجلهاز املركزي ملعاجلة املقيمني بصورة غير قانونية

33210الهيئة العامة للشباب والرياضة

ارة
إلد

ت ا
جها

صاء
إلح

ط وا
طي

تخ
وال

432إدارة الفتوى والتشريع 
1043ديوان اخلدمة املدنية

-55برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة
1-7األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

511اإلدارة املركزية لإلحصاء
3-3الهيئة العامة للمعلومات املدنية

--9اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

رى
ألخ

ت ا
جها

ال

46-1وزارة اخلارجية
1--الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي

6-3وزارة الدفاع
14-2احلرس الوطني

1-4وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة
19274وزارة الكهرباء واملاء
136-18وزارة األشغال العامة

22110وزارة املواصالت
-21جلنة املناقصات املركزية

16-2اإلدارة العامة لإلطفاء
-31منظومة املؤهالت املهنية

7-17بلدية الكويت
16-3وزارة اإلعالم

2-3وكالة األنباء الكويتية )كونا(


