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خالل حفل عشاء أقامه على شرف رئيس مجلس النواب العراقي مساء أمس األول حضره رئيس مجلس الوزراء

أحالتها اللجنة إلى مجلس األمة بعد إقرارها مبوافقة 3 أعضاء وعدم موافقة نائب واحد

اخلرافي: تشكيل جلنة مشتركة عليا لبحث القضايا العالقة 
ومعاجلة تداعيات املرحلة السابقة بني الكويت والعراق

أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
محمد اخلراف����ي ان زيارة رئيس 
مجلس الن����واب العراقي والوفد 
الرفيع املستوى املرافق له تعكس 
متان����ة الرواب����ط بني الش����عبني 
الشقيقني وترسخ االحترام املتبادل 
واملصالح املشتركة بني البلدين.

وأضاف اخلرافي في كلمة له 
خالل مأدبة العشاء التي أقامها على 
شرف رئيس الوفد العراقي والوفد 
املرافق له مساء أول من أمس ان 
هذه الزيارة تعكس احلرص على 
تطوير العالقة بني البلدين اجلارين 
وحتظى بتقدير واهتمام مجلس 
األمة الكويتي مؤكدا احلاجة ملثل 
هذه الزيارات وللحوار املتواصل 
وتبادل الرأي وبناء فهم مشترك ملا 

يواجه عالقتنا من حتديات.
وشدد اخلرافي على ضرورة 
القيام بطي صفحة املاضي وأخذ 
العبر والدروس من أخطائه وإعادة 
الشقيقني  العالقات بني الشعبني 
الى أوضاعه����ا الطبيعية املبنية 
املتبادل والتعاون  على االحترام 
البناء ملا في����ه مصلحة الطرفني 
وتأكيد احترام الشرعية الدولية 
في كل مس����تويات وأشكال هذه 
العالقات، مشيرا في هذا السياق 
الى ان البلدين قطعا شوطا كبيرا 
في ذلك بفض����ل حرص واهتمام 
القيادت����ني الكويتي����ة والعراقية 
الى مجراها  العالقات  إعادة  على 

الطبيعي. 
وبني اخلرافي ان نتائج الزيارات 
املتبادلة بني سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس 
املالكي  ن����وري  العراقي  الوزراء 
واالتفاق الذي مت بني الطرفني على 
تشكيل جلنة وزارية مشتركة عليا 
لبحث القضايا العالقة ومعاجلة 
السابقة والذي  تداعيات املرحلة 
توج بتأكيد صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على حضور 
القمة العربية التي ستعقد في بغداد 
تعبيرا عن صدق وحرص القيادة 
الكويتية على تعزيز العالقة بني 
البلدين، مؤكدا ان ذلك يتطلب من 
مجلس األم����ة الكويتي ومجلس 

النواب العراقي الدعم الكامل.
وأشاد اخلرافي بالتقدم الكبير 
العراق في مس����يرة  الذي حققه 
الدميوقراطية واملشاركة السياسية 
وبناء دولة املؤسسات الدستورية، 
معربا عن أمله في ان تتواصل هذه 
املسيرة وحتقق أهداف وتطلعات 

الشعب العراقي الشقيق.
وأوضح اخلرافي ان العالقة بني 
مجلس النواب العراقي ومجلس 
األمة الكويتي تعد ركنا هاما من 
أركان العالقة بني البلدين الشقيقني 
مشددا على ضرورة ان تعزز هذه 
العالقات باخلطاب اإليجابي والبعد 
عن املواقف والتصريحات الفردية 
التي تسيء لهذه العالقة، مشيرا 
الى ضرورة تفعي����ل دور جلنة 
الكويتية –  البرملاني����ة  الصداقة 
العراقية وس����عيه الدائم لتعزيز 
الطرفني  التعاون والتنسيق بني 
في احملاف����ل الدولية. وفي ختام 
تصريح����ه كرر اخلرافي ش����كره 

ومجلس النواب العراقي نصيب في 
التعاون الثنائي املشترك وتشكيل 
جلنة مختصة للتباحث حول هموم 
البلدين وتطوير العالقة األخوية 

مبا يخدم البلدين الشقيقني.
هذا، وقد حضر املأدبة س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائب رئيس مجلس األمة 
عبداهلل الرومي ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري وعدد من النواب 
والوزراء واألمني العام ملجلس األمة 
عالم الكندري، وس����فير الكويت 
اللواء  العراقية  لدى اجلمهورية 
علي املؤمن وس����فير اجلمهورية 
العراقية لدى الكويت محمد حسني 
بحر العلوم وكبار املسؤولني في 

األمانة العامة مبجلس األمة.

ترحيب

وكان رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي قد ألقى كلمة مبناس����بة 
النواب  زي����ارة رئيس مجل����س 
العراقي وجاءت كالتالي: »نيابة 
عن زمالئي أعضاء مجلس األمة 
وباألصالة عن نفسي، أرحب بكم، 
معالي الرئي����س والوفد املرافق، 
أجمل ترحيب، وأس����جل شكري 
وتقديري لتلبيتكم الدعوة لزيارة 
الكويت ضيوفا أعزاء على الكويت 
ومجلس األمة، وأتطلع الى مزيد من 
هذه الزيارات واللقاءات التي تؤكد 
الشقيقني،  الروابط بني الشعبني 
وترسخ االحترام املتبادل واملصالح 

املشتركة بني البلدين.

مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد الصب����اح لبغداد، وزيارة 
العراقي  ال����وزراء  معالي رئيس 
املالكي للكويت، واالتفاق  نوري 
الذي مت بني الطرفني على تشكيل 
جلنة وزارية مشتركة عليا لبحث 
القضايا العالقة، ومعاجلة تداعيات 
املرحلة السابقة.  وقد توج كل ذلك 
بتأكيد حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد � حفظه اهلل 
� على حضوره القمة العربية التي 
ستعقد في بغداد، وكان ذلك التأكيد 
تعبيرا عن صدق وحرص القيادة 
الكويتية على تعزيز العالقة بني 
البلدي����ن. ان ذلك كله يتطلب من 
مجلس األم����ة الكويتي ومجلس 
الن����واب العراقي الدع����م الكامل، 
وبشكل خاص، دعم جهود اللجنة 

الوزارية املشتركة العليا.

غبطة

ومن جانبه، قال رئيس مجلس 
النواب العراقي أس����امة النجيفي 
كلم����ة ج����اء فيه����ا األخ الفاضل 
رئي����س مجلس األم����ة احملترم، 
االخوة األفاضل، أعضاء املجلس 
احملترمون، السالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته. 
من دواعي غبطتي الكبيرة ان 
أحييكم ومن خاللكم شعب الكويت 
الش����قيق وقيادته الكرمية نيابة 
عن شعب العراق ومجلس نوابه 
وأصالة عن نفسي بأفضل حتيات 
االخوة الصادقة احلقيقية مشفوعة 
باالبتهال الى الباري جل وتبارك 

وتقديره لرئي����س وأعضاء وفد 
مجلس النواب على زيارتهم متمنيا 

لهم طيب اإلقامة. 

تحيات الشعب العراقي

من جانبه وجه رئيس مجلس 
النواب العراقي أس����امة النجيفي 
في كلمة له خالل املأدبة حتياته 
وحتيات الشعب العراقي للشعب 
الكويت����ي متمني����ا ان يدمي اهلل 
عل����ى الكويت الرخاء والس����الم 
واالس����تقرار.  وأكد النجيفي ان 
العالقة بني العراق والكويت هي 
عالقات قربى وصلة رحم وأقوى 
من ان تضعفها احلوادث العارضة 
مبين����ا ان العراق خرج من دولة 
الى دولة الشعب  الواحد  احلزب 
ومؤسساته الدستورية مؤكدا ان 
هذا يوفر للشعب العراقي عالقات 
وطي����دة ورصينة مع الش����عوب 
املج����اورة.  وأضاف النجيفي ان 
الشعب العراقي يأمل من الشعب 
الكويتي ان يشاركه رغبته احلقيقية 
في طي الصفحات السود الدامية 
التي شوهت بياض العالقات بني 
العراق والكويت، معربا عن أمله 
في ان تساند الكويت العراق في 
مطلبه باخلروج من طائلة البند 
الس����ابع مع احلفاظ على حقوق 
كل ذي حق، كما أعرب عن تطلع 
العراق الى سياسة نفطية مشتركة 
واستثمار رؤوس األموال الكويتية 
في امليادين واملجاالت املختلفة في 
العراق وأعرب النجيفي عن أمله 
في ان يكون ملجلس األمة الكويتي 

ان هذه الزيارة، معالي الرئيس.. 
األخوات واإلخوة، بهذا الوفد الرفيع 
املس����توى، تعكس احلرص على 
تطوير العالقة بني البلدين اجلارين 
الشقيقني، وهي حتظى بكل تقدير 
واهتمام من مجلس األمة الكويتي، 
ونحن جميعا بالتأكيد بحاجة ملثل 
هذه الزيارات، واحلوار املتواصل، 
وتبادل الرأي، وبناء فهم مشترك ملا 
يواجه عالقاتنا من حتديات، ويعزز 
سعينا الدائم لترسيخها، خصوصا 
بعد ان تعرضت العالقات الكويتية 
� العراقية لضربة قاسية من النظام 
البائد الذي أساء للشعب العراقي 
بقدر ما أس����اء للشعب الكويتي، 
وأقام حاجزا نفس����يا بغيضا بني 

الشعبني الشقيقني.
ان مهمتنا في ه����ذه املرحلة، 
معالي الرئيس.. األخوات واإلخوة، 
ونحن جتمعنا اجلغرافيا والتاريخ، 
ان نقوم بكسر ذلك احلاجز وطي 
صفحة املاضي األليم، وأخذ العبر 
والدروس من أخطائ����ه، وإعادة 
الشقيقني  العالقات بني الشعبني 
الى أوضاعها الطبيعية املبنية على 
االحترام املتبادل، والتعاون البناء 
ملا فيه مصلحة الطرفني، وتأكيد 
الدولية في كل  احترام الشرعية 
مستويات وأشكال هذه العالقات.  
والشك اننا تقدمنا خطوات مهمة 
في ذلك بفض����ل حرص واهتمام 
القيادت����ني الكويتي����ة والعراقية 
الى مجراها  العالقات  اعادة  على 
الطبيعي. وأود أن أؤكد هنا على 
نتائج زيارة كل من سمو رئيس 

ف����ي عاله ان يدمي عل����ى الكويت 
نعماء رخاء شعبها وسالم ديارها 
واستقرار خيارها وقوة عرينها 

ومنعة حياضها ورقي حياتها.
من الثابت في وجدان العراق 
شعبا ونوابا وحكومة ان العالقة 
بني العراق والكويت ليست عالقة 
بلدين جارين شقيقني فحسب بل 
انها وش����يجة قربى وصلة رحم 
أثبتت الوقائع انهما أقوى من أن 
تضعفهم����ا احلادثات العارضات 
وأرس����خ من ان تهزهما النزوات 
اجلامحات، وأس����مى من ان تنال 
منهما مغامرات املغامرين، وأوطد 
من ان توهنهما جنح اجلانحني، 
وأثبت على يقني انهما قدر الشعبني 
الرص����ني احمل����روس بعروبتهما 
األكيدة التي شرفها اهلل سبحانه 
وتعالى بأن جعل هادي البشرية 
ومنقذه����ا من ضالل����ة اجلاهلية 
وطغيان الطغاة الرسول الصادق 
األمني محم����د بن عبداهلل ژ من 
أشرف بيوتاتها، وبدينهما الواحد 
وثقافتهم����ا الواحدة، وتاريخهما 
الواح����د، ومصيرهما املش����ترك 
الواح����د.  واننا اذ نك����ون اليوم 
في الكويت فإمنا نكون بني أهلنا 
ومضارب قومنا لتجديد دعائم صلة 
رحمنا ولندعو بإخالص ومحبة 
كبيري����ن الى نقلها من ش����رنقة 
الى روض  السكون والتحس����ب 
التفاعل احلقيقي والشراكة الصادقة 
األمينة، وإلى فضاء التكافل والتآزر 
ومواجهة التحديات بإرادة واحدة 

وفعل واحد.

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتوسطان وفد رئيس مجلس النواب العراقي الرئيس اخلرافي والنجيفي وسمو رئيس الوزراءرئيس مجلس األمة في حديث جانبي مع سمو رئيس مجلس الوزراء

»املالية«: 1240 مشروعاً تضمنتها خطة التنمية السنوية الثانية

النجيفي: نأمل من 
الكويت دعم العراق 
للخروج من طائلة 

البند السابع

الشعب العراقي يأمل 
من شقيقه الكويتي 

طي الصفحات السود 
الدامية التي شوهت 

بياض العالقات

أح����ال رئيس اللجنة املالية 
النائب د.يوسف  واالقتصادية 
الزلزلة الى رئيس مجلس االمة 
التقرير الثالث عشر للجنة عن 
مشروع قانون باصدار اخلطة 
الس����نوية الثانية لعام 2011 � 
2012، والتي متثل احللقة الثانية 
من سلس����لة اخلطط السنوية 
املوجهة لتنفيذ اخلطة االمنائية 
 � متوس����طة االجل 2011/2010 
2014/2013 لتؤكد تواصل حلقات 
العمل التنموي التراكمي الذي 
يسمح بتطور اخلبرات ومواصلة 
حتقيق االهداف والسياسات على 

نحو موضوعي وعلمي.
وتنفي���ذا الحكام املادة 9 من 
املرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1986 
التخطيط االقتصادي  في شأن 
واالجتماعي والقوانني املعدلة له 
على »ان يعرض مشروع اخلطة 
السنوية، بعد اقراره من املجلس 
االعلى للتخطيط مع مش���روع 
امليزاني���ة العام���ة للدولة على 
مجلس الوزراء العتماده متهيدا 
الحالته ال���ى مجلس االمة قبل 
ابتداء السنة املالية بشهرين على 
االقل القراره ويصدر بقانون«، 
وه���و ما اك���دت علي���ه املادة 6 
من القانون رقم 9 لس���نة 2010 
بإصدار اخلطة االمنائية للسنوات 

.2014/2013 � 2011/2010
وجتسد خطة السنة الثانية 
مش���اريع التنمي���ة، لذلك يركز 
الفصل الرابع على مشاريع خطة 
التنمية للسنة 2012/2011 حيث 
يتضمن 1240 مشروعا موزعة 

كما يلي:
داعم���ا  مش���روعا   596 ٭ 

للسياسات.
٭ 644 مشروعا منطيا.

ويتناول الفصل اخلامس آلية 
متابعة اخلطة السنوية 2012/2011، 
حيث يوضح منظومة متكاملة 

للمتابعة وتقييم االداء.

أهداف الخطة

ويشير تقرير اللجنة الى ان 
خطة السنة الثانية 2012/2011 

تهدف الى املساهمة في حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
عاملي وتطوير البنية الهيكلية 
لالقتصاد الوطني في اجتاهات 
مرغوبة ومطلوب����ة من اهمها 
زيادة االنت����اج واالنتاجية من 
جميع قطاعات االقتصاد الوطني 
وم����وارده املتجددة عوضا عن 
االس����تمرار في اعتم����اده على 
مورد آخذ ف����ي النضوب وهو 
النفط اخلام والعمل على زيادة 
الدخل من اإلنتاج بدال من تكوين 
الدخل من اإلنفاق من ريع املوارد 
الناضبة، فضال عن الضرورة 
امللحة في تنويع مصادر الدخل 
واإلنتاج على اسس اقتصادية 
تأخذ في اعتبارها تنمية موارد 
البالد ورفع كفاءتها وانشطتها 
البشري  وعلى رأس����ها املورد 
الذي به تتم وله تعود ثمارها 
ومنافعها على تعاقب األجيال.

مالحظات اللجنة

وقد تدارست اللجنة اخلطة 
التفصيلية للسنة  الس����نوية 

2012/2011 واتضح لها ما يلي:
أوال: مت حتديد نصيب خطة 
الس����نة الثاني����ة التفصيلي����ة 
2012/2011 من االهداف واملؤشرات 
اإلجمالية ال����واردة في اخلطة 
امل����دى  االمنائي����ة متوس����طة 
2011/2010 � 2014/2013 وذل����ك 
على النح����و املوضح باجلدول 
رقم 1 ص 5 وما بعدها بوثيقة 
خطة السنة الثانية املعدلة وهي 

كما يلي:
أه����داف الن����اجت احمللي 

النفطي وغير النفطي.
أهداف االستثمار االجمالي 
واحلكوم����ي واخلاص 
وتوزيعه حس����ب األنش����طة 
االقتصادية، وتوزيعه في مجاالت 
البني����ة التحتية، وفي اجلهات 
العامة في املجاالت االقتصادية 
وفي مجاالت التنمية البشرية 
واملجتمعي����ة وف����ي مج����االت 
اإلدارة والتخطيط واإلحصاء 

واملعلومات.

العمل  ف����رص  أه����داف 
املتوق����ع أن  اجلدي����دة 
توفرها مشاريع اخلطة السنوية 
موزعة على اجلهات االقتصادية 
وجه����ات التنمي����ة البش����رية 
واملجتمعي����ة وجه����ات اإلدارة 

والتخطيط واإلحصاء.
أهداف السكان والتركيبة 

السكانية.
العم����ل  ق����وة  أه����داف 
وتوزيعها بني القطاعني 

العام واخلاص.
خدم����ات  أه����داف 
املراحل  ف����ي  التعلي����م 
التعليمية االبتدائي واملتوسط 

والثانوي.
أهداف خدمات الصحة في 
املراكز الصحية االولية 
واملختب����رات واملستش����فيات 

واملمرضات.
ثاني����ا: وضح����ت اخلط����ة 
الس����نوية 2012/2011 تقديرات 
أهم التوازنات الكلية باستخدام 
منوذج االقتصاد الكلي وبيانات 
القومية للكويت  احلس����ابات 

وهي:
التوازن الداخلي حيث بني 
تقديرات عناصر ورصيد 
امليزاني����ة العامة للدولة وذلك 
على النح����و املوضح باجلدول 

رقم 6 ص 17.
اخلارج����ي  الت����وازن 
للص����ادرات والواردات 
من الس����لع واخلدمات وصافي 
امليزاني����ة التجاري����ة وصافي 
املدفوعات وذلك على  ميزانية 
النحو املب����ني في جدول رقم 8 

ص 18.
ثالث����ا: تؤك����د اللجنة على 
تفعيل املادة 8 من القانون رقم 
60 لسنة 1986 في شأن التخطيط 
االقتصادي واالجتماعي والتي 

تنص على ما يلي:
»يتول����ى جه����از التخطيط 
دراس����ة اخلطة املقترحة على 
القطاعي ومراجعة  املس����توى 
وحتليل اجل����دوى االقتصادية 
ل����كل من املش����روعات الواردة 

العامة  2012/2011، وامليزاني����ة 
لل����وزارات واإلدارات  للدول����ة 
احلكومية واجلهات امللحقة بها 
واملس����تقلة، وذلك كله تنفيذا 
الحكام املادة 3 للقانون رقم 60 
لسنة 1986 في شأن التخطيط 
االقتصادي واالجتماعي، وايضا 
تنفيذا الحكام املادة 6 من القانون 
رقم 9 لسنة 2010 بإصدار اخلطة 
االمنائية للسنوات 2011/2010 � 

.2014/2013
اللجنة تطور  تالح����ظ 
تقدي����رات االعتم����ادات 
التكميلي����ة اإلجمالي����ة وعلى 
مس����توى أب����واب الصرف في 
العامة للس����نوات  امليزاني����ة 
2001/2000 � 2012/2011 وتؤكد 
على أهمية تقليص االعتمادات 
التكميلية لترشيد االنفاق العام 
واالرتقاء مبستوى كفاءة األداء، 
وذلك في احلدود التي تيس����ر 
الالزمة وتبس����يط  االجراءات 
ال����دورة املس����تندية إلجن����از 
مشروعات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وعليه فقد رأت 
اللجنة أنه ال يجوز ان يتضمن 
مشروع امليزانية العامة للدولة 
أي اعتمادات تكميلية باستثناء 
تعيني الكويتيني في الباب األول 
للمرتبات، وتؤكد اللجنة على 
أنه ال يجوز التعيني في الوظائف 
القيادي����ة ما لم تك����ن الدرجة 
امليزانية  ف����ي  ومتويلها واردا 

العامة للدولة.
اللجنة على  حرص����ت 
إحال���ة احلكومة تقرير 
متابعة وتقييم اداء ربع سنوي 
للخطة ال���ى مجلس االمة بعد 
الوزراء  اعتماده من مجل���س 
يوضح ما مت اجنازه واملعوقات 
التي حالت دون حتقيق اهداف 
اخلطة ومقترحات عالجها، وذلك 
خالل اسبوعني من انتهاء املدة 

التي أعد عنها التقرير.
والحظت اللجنة صدور 
قرارات ملجلس الوزراء ال 
تتوافق مع االهداف والسياسات 
الواردة في اخلطة، لذلك تؤكد 

مبتابعة تنفيذ اخلطة ومدى كفاءة 
هذا التنفي���ذ. ومن املعروف ان 
التخطيط كأسلوب علمي التخاذ 
القرارات وتوجيه املوارد يقوى 

باملمارسة والتطبيق.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انته���ت اللجن���ة باملوافقة بعد 
التعدي���ل بأغلبية آراء أعضائها 
احلاضرين 3 � 1 على مش���روع 
القانون بإصدار اخلطة السنوية 

.)2012/2011(
وجاء مشروع اخلطة السنوية 
الثانية في 9 مواد باإلضافة الى 
املذك���رة اإليضاحية على النحو 

التالي:
م���ادة أولى: يعم���ل باخلطة 
السنوية للسنة املالية 2012/2011 

املرافقة لهذا القانون.
مادة ثاني���ة: يعتمد برنامج 
االستخدامات االستثمارية للخطة 
الس���نوية 2012/2011 وذلك على 
النحو املوضح باجلدول رقم 1 في 

اخلطة السنوية املرافقة.
مادة ثالثة: تنش���أ ش���ركات 
مس���اهمة عام���ة ف���ي املجاالت 
التنموي���ة املش���ار اليها بخطة 
التنمية الس���نوية املرافقة لهذا 
القانون، وفق احكام املواد »الثانية 
القانون  والثالثة والرابعة« من 
رقم 9 لسنة 2010 بإصدار اخلطة 
االمنائية للس���نوات 2011/2010 
القوانني  - 2014/2013، واحكام 

اخلاصة في هذا الشأن.
م���ادة رابعة: يراع���ى اعداد 
امليزانية العامة للدولة في ضوء 
االهداف والسياس���ات والبرامج 
الواردة باخلطة متوسطة االجل 
2011/2010 - 2014/2013 واخلطة 
الس���نوية 2011/2010، اتخ���اذ 
االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

مادة خامس���ة: تلتزم جهات 
التنفيذ باالهداف والسياس���ات 
واالستثمارات املعتمدة باخلطة 
السنوية 2012/2011 وفي الوقت 

احملدد لها.
مادة سادس���ة: تقوم االمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية � بالتنس���يق مع جهاز 

املقدمة  ضمنه����ا والدراس����ات 
منها، ويتم اختيار املشروعات 
التي ثبتت صالحيتها للتنفيذ 
إلدراجها ضمن مشروع اخلطة 
وذلك وفق����ا لالولويات املقررة 

واملعتمدة«.
ويالحظ ضعف دراس����ات 
اجلدوى ملشروعات اخلطة ويؤكد 
التغييرية  ذلك كثرة األوام����ر 
وزيادة اختالف التكلفة الكلية 
للمش����روعات، وتدني معدالت 
التنفيذ كم����ا وضحته تقارير 
املتابعة الدورية للخطة السنوية 
وتقارير احلس����ابات اخلتامية 
للميزانية العامة للدولة، وتؤكد 
اللجنة على أهمية توفير الكوادر 
املتخصص����ة والتدري����ب على 
دراسات اجلدوى الفنية واملالية 
واالقتصادية للمشاريع الهميتها 

خلطة التنمية.
وبع���د اس���تعراض اخلطة 
واألهداف والسياسات واملشروعات 
الواردة فيها انتهت اللجنة الى 

ما يلي:
تؤكد اللجنة على أهمية 
إسراع احلكومة في إحالة 
مشروعات القوانني أو املتطلبات 
التشريعية الالزمة للخطة تنفيذا 
الحكام املادة اخلامسة من القانون 
رقم 9 لسنة 2010 بإصدار اخلطة 
االمنائية للسنوات 2011/2010 � 
2014/2013 واإلسراع مبراجعة 
وتعديل القوانني املنظمة للنشاط 
القطاع  االقتصادي لزيادة دور 
اخلاص في ظل ثوابت السياسة 
واالجتماعي����ة  االقتصادي����ة 
والوطني����ة، وتع����ول اخلط����ة 
كثيرا على مجلس األمة إلصدار 
القوانني الالزمة الختصار الدورة 
املستندية وتبسيط اإلجراءات 
أعم����ال أفضل مع  وخلق بيئة 
التأكيد في الوقت نفس����ه على 
دور اجلهات الرقابية في مقدمتها 
مجلس األمة للحفاظ على املال 

العام.
نظرت اللجنة في مدى االتساق 
والتواف����ق بني تقديرات 
الس����نوية  اخلط����ة 

اللجنة على تفعيل ما جاء في 
املادة 7 من القانون رقم 38 لسنة 
2010، بإصدار اخلطة السنوية 
2011/2010 والتي تخول لوزير 
الدولة لشؤون التنمية متابعة 
القرارات التي تصدرها اجلهات 
املعنية لتنفيذ اخلطة السنوية 
ملراقبة مدى تطابقها لها، وله ان 
يطلب تعديل اي قرار يخالف 
أحكامها، كما له ان يطلب إصدار 
القرارات الالزمة لتنفيذها بعد 
أخذ رأي األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية.
اللجن���ة على  وتؤك����د 
آلية  ض���رورة إحال���ة 
التنمية  متويل مشاريع خطة 
الى مجلس األمة، حيث يوجد على 
اقتراحات مقدمة  جدول أعمالها 
من السادة األعضاء بهذا الشأن 
وس���تقوم اللجنة على دراستها 
ومقارنتها مبشروع احلكومة فور 

إحالته ملجلس األمة.
وبناء على ما تقدم، ومن خالل 
دراس���ة اللجنة مشروع اخلطة 
الس���نوية الثانية فاللجنة ترى 
الس���ليم للتنمية  التخطيط  ان 
االقتصادية واالجتماعية يعتمد 
البيانات  عل���ى م���دى تواف���ر 
واملعلومات األساسية والدقيقة 
وخاصة بيانات احلسابات القومية 
التي توف���ر معلومات تش���مل 
مختلف أنواع األنشطة ومختلف 
القطاعات االقتصادية، والحظت 
اللجنة عدم اكتمال هذه البيانات، 
األمر الذي انعكس على تقديرات 
اخلط���ة، ومع كث���رة مالحظات 
اللجنة لتقديرات األهداف الكمية 
املتغي���رات االقتصادية  لبعض 
واالجتماعي���ة، فإن اللجنة ترى 
أهمية ص���دور هذه اخلطة ألنها 
تعتبر أداة مهم���ة ملجلس األمة 
لتقييم األداء احلكومي بناء على 
أسس موضوعية، وكذلك تعطي 
دفعة قوية لنشر هذا الفكر اجلديد، 
وتعميم ثقافة التخطيط التأشيري 
واالس���تفادة بقدر املستطاع من 
البيان���ات املتاحة عل���ى ان يتم 
اس���تكمال ما يلزم م���ن بيانات 

متابع���ة االداء احلكومي، بإعداد 
نظ���ام ملتابع���ة تنفي���ذ اخلطة 
السنوية لدى اجلهات احلكومية، 
وفق الوارد بهذا النظام والتعاميم 
الص���ادرة ف���ي ش���أن تطبيقه، 
واالس���س واملعايير والضوابط 
الواردة باخلطة السنوية املرافقة 
في شأن متابعة تنفيذ املشروعات 

الواردة بها.
التنفيذية  وتلتزم اجله���ات 
بوضع خطوات تفصيلية � وفق 
النموذج املعد م���ن قبل االمانة 
العامة، ال يزي���د نطاقها الزمني 
على اس���بوعني � لكل مش���روع 
من مش���اريعها � ايا كان نوعها، 

والواردة باخلطة السنوية.
مادة سابعة: للوزير املختص 
العامة  باالش���راف على االمانة 
للمجل���س االعل���ى للتخطيط 
التي  القرارات  والتنمية متابعة 
تصدرها اجلهات املعنية لتنفيذ 
اخلط���ة الس���نوية ملراقبة مدى 
مطابقته���ا لها، ول���ه ان يطلب 
تعديل اي قرار يخالف احكامها، 
كما له ان يطلب اصدار القرارات 
الالزم���ة لتنفيذها بعد اخذ رأي 
االمان���ة العامة للمجلس االعلى 

للتخطيط والتنمية.
م���ادة ثامنة: تق���دم اجلهات 
التنفيذي���ة ال���ى وزي���ر الدولة 
لش���ؤون التنمية تقرير متابعة 
دورية كل ثالثة ش���هور وكذلك 
في نهاية س���نة اخلطة متضمنا 
س���ير العمل ف���ي تنفيذ اخلطة 
الس���نوية، وم���دى التق���دم في 
حتقي���ق اهدافها وسياس���اتها 
واس���تثماراتها واملعوقات التي 
واجهتها ومقترحات التغلب عليها 
مبا في ذلك وحدات القطاع اخلاص 

الذي يرتبط باختصاصها.
ويلتزم وزير الدولة لشؤون 
التنمية بتق���دمي تقرير متابعة 
ربع س���نوي مل���ا مت تنفيذه من 
اهداف وسياسات واستثمارات 
الى مجلس االمة بعد اعتماده من 
الوزراء خالل اسبوعني  مجلس 

من انتهاء فترة املتابعة.
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