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محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر متقدما احلضورد.فاضل صفر متحدثا خالل االجتماع

الوقيان: ال ميكن حتديد 
مالمح اخلطة التنموية 
الثانية إال بعد استكمال 
احلوارات مع املجتمع 

املدني واجلهات 
احلكومية

تنفذ وزارة األشغال العامة ممثلة بقطاع التخطيط 
والتنمية مش����روعا إلدارة وميكنة محتوى الوثائق 
والذي يتضمن إجراء دراسة الوضع احلالي للمراسالت 
واحملتوى الوثائقي والدورة املستندية وذلك لتحديد 
احتياجات الوزارة بالكام����ل وتبديد كل الصعوبات 
والقصور وبالتالي الوصول آللية جديدة إلدارة وأرشفة 
احملتوى الوثائقي والدورة املستندية ونظام املراسالت 
حيث سيعمل بآلية كاملة لتقليص االستخدام الورقي 
املتداول إلى أقصى حد ممكن للوصول في نهاية املطاف 
بالوزارة لتصبح رائدة كمؤسسة حكومية الورقية 
100%. كما يهدف املشروع الى الوصول آللية جديدة 
لكل اخلدمات احلالية واملس����تقبلية مبا يتناسب مع 
تطلعات الوزارة مما ميكنها من تبوؤ مركز متقدم في 
مجال تقدمي اخلدمات االلكترونية، وبالتالي ينعكس 
إيجابيا في تسهيل جميع املراسالت واخلدمات املقدمة 
داخل الوزارة وخارجها، آخذة بعني االعتبار أن تكون 

احللول املقدمة متوافقة مع األنظمة املعمول بها وبحيث 
ال تتعارض مع القوانني واإلجراءات املتبعة في الوزارة، 
كما س����تتمكن الوزارة من حتديث األنظمة احلالية 
مبا يتناسب مع احتياجاتها واستبدال األنظمة غير 
الفعالة بأنظمة أكثر فاعلية وذلك بإجناز ما هو مطلوب 
في املش����روع. اجلدير بالذكر ان املش����روع مطروح 
حاليا داخل جلنة املناقصات املركزية امام الشركات 
املتخصصة لتقدمي عطاءاتها والتنافس للفوز بتنفيذ 
املشروع والذي من املقرر ان يبدأ خالل العام احلالي 
2012 وتبلغ مدة تنفيذ العقد 180 يوما منها 90 يوما 
لدراسة وضع احملتوى الوثائقي والدورة املستندية 
واملراسالت احلالية و60 يوما لوضع دراسة شاملة 
حلاجات الوزارة واحللول املقترحة لها مبا يتناسب مع 
رؤية الوزارة. باإلضافة الى 30 يوما إلعداد وجتهيز 

املستندات اخلاصة بتنفيذ الدراسة املقترحة.
فرج ناصر  ٭

»األشغال« بانتظار جلنة املناقصات
لتكون وزارة ال ورقية %100

اجتمع باحملافظني واملختارين لرسم توجهات اخلطة اإلمنائية الثانية في »األمانة العامة للتخطيط«

صفر: خطة التنمية األولى وضعت دون استشارة املؤسسات املدنية و»اخلاص«
الدخل لبناء مالم���ح املركز املالي 

والتجاري لدولة الكويت.

نسبة الهجرة

كما حتدث الوقيان عن معدالت 
الهجرة في الكويت قائال ان نسبة 
الهج���رة بلغت 10.4% مقابل %2.8 
معدل النمو األمر الذي يدعو إلى 
العمل على خفض معدالت الهجرة 
داخل الكويت وأن يتم انتقاء العمالة 
غير الهامشية املفكرة وذات القدرة 
الثقافية العالية لتساهم في تنمية 
الكويت، ويج���ب أن يكون معدل 
الهجرة متساويا مبعدل النمو في 
أقل تقدير كي يت���م احلفاظ على 
التركيبة السكانية بني الكويتيني 
وغير الكويتيني. من ناحيته، شدد 
الديوان األميري د.  املستشار في 
يوسف االبراهيم على أهمية مناقشة 
محور اخلدمات العامة في اخلطة 
اخلمسية القادمة املبنية على رؤية 
استراتيجية لعام 2035 بتحويل 
ال���ى مركز مال���ي، الفتا  الكويت 
الى ان اللق���اء جيد وكان النقاش 
نقطة بداية لالس���تماع ملا يتعلق 
باخلدمات العامة وكان هناك تركيز 
على توفير اخلدمات العامة عالية 
املس���توى للمواط���ن واهمها ما 
يتعلق بالكهرباء والطرق واحلدائق 
وممارسة الرياضة واحلفاظ على 
البيئة والنظافة إلى جانب التركيز 
على احتياجات الشباب وتخصيص 
مشاريع خاصة بهم لتقليص الهجرة 
املوسمية الشبابية بوجود مرافق 
تغنيهم عن ذل���ك.  وفيما يتعلق 
بالتركيبة السكانية والنمو السكاني 
من املواطن���ني والوافدين واهمية 
توعية املواطن بأن يكون له دور في 
هذا احملور متنى اإلبراهيم ان يتم 
بلورة بعض هذه األفكار والتوجهات 
لتك���ون فاعلة ف���ي وضع اخلطة 

اخلمسية القادمة وتنفيذها.
رندى مرعي  ٭

للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان 
اللق���اء باحملافظني  على ضرورة 
إلى  الناس  أقرب  واملختارين فهم 
اليومية ويعرفون  هموم املواطن 
ما هي احتياجاتهم التي يجب أن 
تدرج في اخلطة التنموية الثانية، 
مشيرا إلى أن هذه اللقاءات إن دلت 
على شيء فهي تدل على أن مجالس 
الدولة املختلفة ال تعمل بانعزال بل 

تتواصل مع بعضها البعض.
وتابع الوقيان ان أبرز املطالب 
التي جاءت خ���الل االجتماع هي 
البيروقراطية  تخفيض املعوقات 
في ترخيص إقامة املنشآت، كما كان 
هناك تركيز على تأمني وحتسني 
اخلدمات كالنظافة وتدوير النفايات 
والعمل عل���ى تغيير قيم املواطن 
ف���ي التعام���ل مع بيئت���ه من كل 
اجلوانب. كم���ا تناول املجتمعون 
اإلطار التنظيمي املطلوب للخطة 
التنموية، مشددا على أهمية دور 
املختاري���ن في تنفيذ املش���اريع 
الواق���ع بالتعاون مع  على أرض 

الوطنية لدع���م التنمية بالكوادر 
الوطنية املدربة الى جانب حتسني 
الوافدة  العمالة  نوعية وإنتاجية 

واالبتعاد عن العمالة الهامشية.
وفي إط���ار آخر لفت صفر الى 
حصول وزارة األشغال على املركز 
األول على مستوى الوزارات والتاسع 
على مستوى اجلهات العامة واإلدارة 
املركزية لإلحصاء على املركز الثامن 
واألمانة العامة على املركز اخلامس 
عشر في مؤشر مدركات اإلصالح في 
اجلهات العامة جلمعية الشفافية 
الكويتية، مشيرا إلى أن هذا مبعث 
للفخر ودعم نفس���ي للعاملني في 
تلك اجلهات، متمنيا منهم املزيد من 
العمل والعطاء والشفافية، خاصة 
ان أمامه���م خطة طموحة وحتديا 
كبيرا، وال ميكن إجنازها إال بالعمل 

والتضحية.

هموم المواطن

من جانبه، ش���دد األمني العام 
العام���ة للمجلس األعلى  لألمانة 

يكون هناك اهتمام بإجناز وإقرار 
اخلطة السنوية الرابعة وأن ترى 
النور ويتم إقرارها لتكون خارطة 
أساس لتنفيذ املشاريع ومتابعة 
العم���ل. واعتبر الوقيان أن قطاع 
السياحة لم يأخذ حقه في اخلطة 
اإلمنائي���ة األولى ويب���دو أنه من 
املناسب طرحه في اخلطة اإلمنائية 
الثانية، مؤكدا أنه ال ميكن حتديد 
جميع مالم���ح هذه اخلطة إال بعد 
اس���تكمال احلوارات مع املجتمع 

املدني واجلهات احلكومية.
وردا على س���ؤال ح���ول أهم 
املعوق���ات في اخلطة األولى وعن 
إنشاء شركة خاصة للكهرباء قال 
الوقيان ان عدم إصدار أي شركات 
مساهمة حتى اآلن ليس مشجعا 
التنموية والسنوية آمال  للخطط 
أن يك���ون التركيز احلكومي على 
تسريع عملية إنشاء هذه الشركات 
حتى تكون مساهمة القطاع اخلاص 
في تطوير النشاط االقتصادي أكبر 
مشددا على أهمية تنويع مصادر 

الوقيان ان  العامة. وتابع  األمانة 
االجتماع باملختارين واحملافظني 
يندرج ضمن سلسلة اجتماعات مع 
جميع اجلهات واملنظمات وستتم 
صياغة مخرجات هذه اللقاءات ومن 
ثم التشاور مع هذه اجلهات بحيث 
يكون هناك مجموعة من األولويات 
املنتقاة لتكون نواة وأساسا للخطة 

التنموية املقبلة.

الخطة ملك المواطن

واضاف أن التواصل مع أقرب 
نظ���م اإلدارة العام���ة مع املواطن 
العادي ليش���عر األخير بأن خطة 
التنمية هي ملك له وليست ملكا 
جلهة معينة أو ملجلس أو وزارة، 
ون���رى أن الكثير م���ن املختارين 
واحملافظ���ني يهتم���ون بالرقابة 
واملتابعة وذلك ألن جودة التنفيذ 
واالنتاج تنعكس على املواطنني لذا 
كلما استمعنا إلى املعوقات واملشاكل 
عن قرب استطعنا أن نتالفاها في 
مشاريع اخلطط السنوية آمال أن 

ببناء اإلنسان ومكوناته وهويته، 
اضافة الى ارتباطها بالنظم واآلليات 
التي تس���اهم في حتسني رفاهية 
االنس���ان وتوفير أسباب احلياة 
الكرمية له، الفتا الى انه هنا تبرز 
التعليم والتدريب  أهمية تطوير 
والبحث العلمي وتطوير اخلدمات 
البيئة  الصحي���ة وتوفير نظ���م 

واالستدامة الفعالة.
وردا على سؤال حول التركيبة 
الس���كانية قال صف���ر ان تطوير 
السياسات السكانية لدعم التنمية 
هو أحد األهداف االس���تراتيجية 
للتنمية ويرمي بش���كل أساس���ي 
ال���ى تنظيم النمو الس���كاني مبا 
يحسن التركيبة السكانية لصالح 
املواطنني، ويسعى أيضا الى إحداث 
نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل 
احمللي عبر األس���اليب واملهارات 
املهنية احلديثة لتحسني قوة العمل 
في القطاعني العام واخلاص، كما 
تتناول السياسات السكانية قضايا 
تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل 

أكد وزي���ر األش���غال ووزير 
التخطيط والتنمية د.فاضل صفر 
انه يتم العمل على أن تكون تطلعات 
وتوجهات اخلطة التنموية الثانية 
نابعة م���ن احتياج���ات املجتمع 
ومتطلبات���ه لتحقي���ق التنمي���ة 
املنشودة، مش���يرا إلى أن اخلطة 
التنموية األولى وضعت على عجالة 
دون استشارة مؤسسات املجتمع 
املدني والقطاع اخلاص بل أخذت 

من وزارات الدولة فقط.
ف���ي تصريح  كالم صفر جاء 
صحافي عقب اجتماعه مبحافظي 
ومختاري املناطق وأعضاء املجلس 
البلدي للتناقش في رسم توجهات 
اخلطة اإلمنائية للدولة ويأتي هذا 
االجتماع ضمن سلسلة اجتماعات 
دوري���ة تعقد في األمان���ة العامة 
للتخطي���ط والتنمية مع مختلف 
جهات الدولة ومؤسسات املجتمع 
املدني واملنظمات اإلقليمية، حيث 
يتم طرح آراء ومواضيع مختلفة 
إلدراجها ضمن اخلطة الس���نوية 
الثانية، وفي هذا اإلطار لفت صفر 
الى انه مت دعوة مواطنني في مجال 
املعاقني والش���باب واملرأة  خدمة 
والبيئة وأن آخر حلقة نقاش���ية 
ستخصص في مجال حقوق اإلنسان 
واحلري���ات. وبني ان زيادة الناجت 
احمللي ورفع مس���توى معيش���ة 
املواطن ميث���الن الهدف األول من 
األهداف االستراتيجية للتنمية حتى 
عام 2035، ورف���ع معدالت النمو 
االقتصادي للقطاعات غير النفطية 
مبا يحقق زي���ادة دخل الفرد مع 
العام لألسعار  استقرار املستوى 
حفاظا على القوة الشرائية ورفع 
نصيب الفرد من الدخل احلقيقي.

وتابع أن الهدف الثاني ال يقل 
أهمية عن األول وهو دعم التنمية 
البش���رية واملجتمعية التي متثل 
أولوية حاكمة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية واملعرفية الرتباطها 


