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«األنباء» تنشراحملاور الرئيسية لبرنامج عمل احلكومة
«وطن آمن ورفاهية مستدامة» ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦

رئيس الوزراء: احلفاظ على أمن الوطن واستقراره 
وتعزيز الوحدة الوطنية وحتقيق التنمية املستدامة

إعماال للمادة ٩٨ من دستور 
دولة الكويت: «تتقدم كل وزارة 
فور تشكيلها ببرنامجها إلى 
مجلس األمــة، وللمجلس أن 
يبدي ما يــراه من مالحظات 
بصدد هذا البرنامج». ورغبة 
منها في اطالع الشعب الكويتي 
ممثال مبجلســكم املوقر على 
أهدافهــا خالل فتــرة واليتها 
الدســتورية. تتقدم احلكومة 
للفصــل  عملهــا  ببرنامــج 
التشــريعي الســادس عشــر 
 (٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤)
وكلها أمل أن يكلل اهللا جهودنا 
معا بالتوفيق لتحقيق ما فيه 

خير لوطننا العزيز.
وقــد أكد النطق الســامي 
الســمو  حلضــرة صاحــب 
األمير حفظه اهللا ورعاه في 
افتتــاح مجلــس األمة املوقر 
للفصل التشــريعي الســابع 
عشر (أهمية احلفاظ على أمن 
الوطن واســتقراره وتعزيز 
الوحــدة الوطنية ومواصلة 
السعي نحو التنمية املستدامة 
من خالل إصــالح اقتصادي 
شامل يحقق استدامة املالية 

على حد السواء دون اإلخالل 
بالقوانني والنظم املعمول بها 
وجتاوزت الكثير من التحديات 
والزالت في مكافحة اجلائحة 
ومنع انهيار املنظومة الصحية 
والتي أشادت منظمة الصحة 

مــن اتخــاذ كافــة التدابيــر 
واإلجراءات لرعاية مواطنيها 

واملقيمني على أرضها.
يأتي برنامج عمل احلكومة 
مرتكزا على ما مت في برنامج 
احلكومــة للفصل الســادس 
عشر ومتابعة لتنفيذ املبادرات 
مــع التأكيــد والتركيز على 
توفير االستقرار االجتماعي 
واالقتصادي للمواطن، إن ما 
نحن بصدده يلخصه شعار 
هذا البرنامج «تصحيح املسار 
لتعزيــز املواطنــة ورفاهية 
املواطنني» وهو أسلوب ونهج 
جديد في العمل احلكومي نأمل 
أن ينتج التغييــر اإليجابي 
املنشــود مــن خــالل تفاعل 
جاد وتعاون وثيق وشراكة 
لتنفيذ برنامج العمل بنجاح، 
خاصة وأن اإلنسان الكويتي 
هو هدفهــا األســمى، جاءت 
املبادرات التنفيذية في برنامج 
عمل احلكومــة وكان هدفها 
األساسي هو حتقيق استدامة 
األمــان االجتماعي للمواطن 
وحتسني جودة املعيشة كما 
تعالج املبادرات جودة التعليم 

والصحة وتطوير نظم الرعاية 
السكنية، وتركز أيضا على 
متكني املرأة ودمج ذوي اإلعاقة 
واالهتمام بالشباب الذين هم 
الثروة احلقيقية لهذا الوطن، 
وتضمنت املبادرات التوجهات 
العامليــة في حتوالت الطاقة 
وحماية البيئة باإلضافة الى 
الدفع في حتويــل اخلدمات 
احلكوميــة بأن تكون رقمية 
وميسرة االستخدام، كما تسهم 
املبــادرات نحو إعادة هيكلة 
سوق العمل الكويتي وإعادة 
توجيهه ليكــون أكثر كفاءة 
باإلضافة الى تطوير األنشطة 
االقتصادية التي يكون فيها 
دور احلكومة املنظم واملراقب 
لصنع السياسات بعيدا عن 
تشغيل القطاعات االقتصادية.
واحلكومــة تتقدم بعرض 
مالمح أولويات برنامج عملها 
خالل فترة واليتها الدستورية 
التفصيليــة  البرامــج  أمــا 
والتنفيذية فترد عبر مشروعات 
خطط التنمية السنوية. وفق 
اهللا اجلميع ملا فيه خير وصالح 

لبالدنا وعزتها.

العاملية بجهود دولة الكويت 
بالتصدي للجائحة الصحية 
بالرغم من حتديات التدفقات 
املالية التي أتت نتيجة لهبوط 
أسعار النفط فلم متنع الصدمة 
املزدوجة حكومة دولة الكويت 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

العامــة وسياســات اخلطــة 
اإلمنائية التــي تصبو لبناء 
اقتصــاد وطني مبنــي على 
الشــراكة العادلة بني القطاع 
العــام والقطاع اخلاص. كما 
نؤكد استمرار دولة الكويت 
بسياساتها اخلارجية الراسخة 
التي أرســى دعائمها صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، 
طيب اهللا ثــراه، على جميع 
املستويات اخلليجية والعربية 
واإلسالمية والدولية، واإلشادة 
باجلهود اجلبارة التي بذلت من 
جميع اجلهات ملكافحة جائحة 
ڤيــروس كورونا، والشــكر 
والتقدير لكل املساهمات املادية 
واملعنويــة التــي مت تقدميها 
لدعم مواجهة هذا الوباء). فإن 
اجلهود احلكومية املبذولة في 
إدارة األزمة الصحية التي لم 
يشهدها العالم من قبل وتفتقر 
الدول للمنهجيات واملمارسات 
الناجحة للتعامل معها سوى 
منهجية اخلطأ والتجريب. فقد 
متكنت حكومة دولة الكويت 
من حماية مواطنيها ومقيميها 

سلطان العبدان

يعكس برنامج عمل احلكومة 
للفصل التشريعي السابع عشر 
التوجهــات احلكوميــة اجلادة 
لتفعيــل اإلصالحــات اإلدارية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
امللحة خالل فترة عمل البرنامج 
السنوات (٢٠٢٦/٢٠٢٢)، وذلك 
بالتوافق مــع مجلس األمة مبا 
يســاهم في دفع عجلة اإلجناز 
التنموي ووضع حجر األساس 
لتعاون مستدام بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية مبا يجسد 
الشــكل احلقيقــي للنصــوص 
الدســتورية ويحقق التطلعات 
التنمويــة للدولــة بشــكل عام 

واملواطنني بشكل خاص.
البرنامــج احلالي  ارتكز 
على جملــة مضامني النطق 
السامي، الذي ألقاه سمو نائب 
األميــر وولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
حفظه اهللا، نيابة عن حضرة 
صاحب الســمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه، 
مبا فيها من ضرورة حتقيق 
الشــاملة على  اإلصالحــات 
جميع األصعدة التنموية من 
إدارية واجتماعية واقتصادية 
مع ضــرورة تركيــز جهود 
املثمر  الســلطات للتعــاون 
في ســبيل حتقيق تطلعات 

املواطنني.
البرنامــج علــى  يركــز 
األولويات ويتصدى ملعاجلة 
الكليــات، وإصالح منظومة 
األداء، ليغطي جميع مفاصل 
الدولــة ومؤسســاتها، كمــا 
يؤســس هذا البرنامج عمل 
القطــاع العــام وفــق رؤية 
للدولة ومنهــج للحكومة ال 

يرتبط باألشخاص.
وال ينــأى برنامــج عمــل 
احلكومة احلالي في محتواه عن 
اخلطط اإلمنائية القائمة للدولة 
ورؤيــة الكويــت ٢٠٣٥، وإمنا 
يســاهم في تعزيزهــا والعمل 
على حتقيقها من خالل التعامل 
اجلاد مع ما يستجد من حتديات 
ومتطلبات تنفيذية خالل الفصل 

التشريعي السابع عشر.
أوال: احملور السياسي

السياسات العامة واحلوكمة

١ ـ إنشــاء مجلس السياســات 
العامــة واحلكومــة، بديال عن 
(املجلــس األعلــى للتخطيــط 
والتنميــة) اختصاصــه وضع 
السياســات العامة، واإلشراف 
على خطــط التنمية، وتطبيق 
احلوكمــة وإدارة املخاطر على 
اجلهات العامةـ  مشروع قانون.

٢ـ  مراقبة وتقييم اجلهة العامة 
باستحداث مؤشر لقياس األداء 
تنفذه جهة محايدة، يشمل: رأي 
املوظفــني واملراجعني واملراقب 
اخلفي وتقييم املوقع اإللكتروني 
واخلدمة عــن بعد، مع حتويل 
تقاريــر االجهــزة الرقابية الى 
درجة مئويــة، وإعالن النتائج 

ـ قرار.
٣ ـ وضــع تصنيــف للجودة، 
للمراكز اخلدمية، معلن وسنوي، 
وفقا لقائمة من املعايير، لكل من: 
مستوصفات، مدارس، مخافر 

الناخبني ـ مشروع قانون.
ـ تطويــر العمليــة االنتخابية 

ومواكبة مستجداتها.
ـ تعديــل الدوائــر االنتخابية 
ونظــام االنتخــاب ـ مشــروع 

قانون.
ـ مراجعــة القوانــني املتعلقــة 

املراقبني املاليني، مع تطوير 
التشريع لكي يكفل شفافية 

التقارير للجمهور.
٢ ـ اعتمــاد آلية ملعاجلة 
املالحظات الواردة في تقارير 
ديوان احملاســبة واالجهزة 
الرقابيــة، وتقاريــر وحدات 

الوطني لألمن الســيبراني 
ـ قرار.

تطوير منظومة مكافحة الفساد

١ ـ تنظيم حاالت تعارض 
املصالــح ومنعهــا ومعاقبة 
املخالفني، مــع وضع لوائح 

باحلريــات العامــةـ  مشــروع 
قانون.

ثانيا: محور الرقابة والتقييم والرقمنة
واألجهزة الرقابية

١ ـ دمــج قطــاع مراقبــي 
شــؤون التوظيف مع جهاز 

التدقيق والتفتيش املوجودة 
في كافة اجلهات العامةـ  قرار.

الرقمنة

١ـ  رقمنة اخلدمات احلكومية.
٢ـ  تفعيل مرسوم رقم (٣٧) 
لســنة ٢٠٢٢ بإنشاء املركز 

قواعــد الســلوك ـ مشــروع 
قانون.

٢ـ  تفعيل استراتيجية الكويت 
النزاهــة ومكافحة  لتعزيــز 
الفساد، ونشر تقرير دوري 
وفقا لقانون انشاء (نزاهة)، 
مبا يحقق تطبيق اتفاقية االمم 
املتحدة ملكافحة الفسادـ  قرار.

٣ـ  تعديل قانون حق االطالع، 
لتكلف جهة عامة مبسؤوليات 

تنفيذه ـ مشروع قانون.
٤ ـ تعديــل قانــون اجلهــاز 
املركــزي للمناقصات العامة 

ـ مشروع قانون.
٥ ـ وضــع تنظيــم لتعزيــز 
الرقابــة والتقييم على كافة 
األموال العامة خارج الكويت 

ـ مشروع قانون
٦ ـ استرداد األموال املنهوبة 
او املبددة (إداريا وقضائيا) 

ـ مشروع قانون.
٧ ـ تطويــر تشــريع الهيئة 
العامــة ملكافحة الفســاد من 
أجل حوكمة إدارتها وهيكلها، 
وتعزيــز صالحياتهــا فــي 
الكشف عن الفساد ومرتكبيه 

ـ مشروع قانون.
ثالثًا: محور العدالة واألمن

٭ فصل رئاســات الســلطة 
القضائية وتناظرها، وتبني 
تأقيــت شــغل املســؤوليات 
بــدورة واحــدة  القضائيــة 
وجتديد استثنائي ملرة واحدة 
في أضيق االحوال مع تدوير 

املسؤوليات القضائية.
٭ تبنــي نظــام مخاصمــة 
القضاة والتفتيش القضائي 

ـ مشروع قانون.
٭ تكويت القضاء بالكامل.

٭ تطوير قانون إدارة الفتوى 
والتشريع ـ مشروع قانون.

٭ توفيــر املبانــي الالزمــة 
لتلبية حاجة مرفق القضاء مبا 
يسهل في تبني نظام وآليات 
تســرع اجراءات التقاضي ـ 

قرار.
٭ مكافحة املخدرات بأقصى 
درجــات احلــزم، وانشــاء 
مركز طبي لعــالج االدمان 
على املــواد املخدرة ـ قرار/ 

مشروع قانون.
٭ تفعيــل مخافر الشــرطة 
خلدمــة املجتمــع وادخــال 
الشرطة النسائية فيهاـ  قرار.
االختناقــات  معاجلــة  ٭ 
ابتكارية  املروريــة بحلــول 
علمية وعمليةـ  قرار مجلس 

الوزراء.
الرقابــة  دور  تفعيــل  ٭ 
والتفتيش في وزارة الداخلية 

ـ مرسوم.
٭ ضبط السجون ـ قرار.

٭ القضاء على جتارة اإلقامات 
ـ قرار.

املؤسســات  جاهزيــة  ٭ 
العســكرية واألمنية ملواجهة 
كل األخطار والتهديداتـ  قرار 

مجلس الوزراء.
٭ صياغــة خطــة الطوارئ 
الالزمة للحفاظ على األرواح 
واملمتلــكات والوطــن ـ قرار 

مجلس الوزراء.
٭ إنشاء مركز وطني للكوارث 
واالزمــات وحتويــل خطــط 
مواجهة الكوارث واالزمات الى 
عمل مؤسسي بعيدا عن ردات 

شــرطة، فروع بلديــة وبريد، 
مالعب، وغيرها ـ قرار.

تعزيز املمارسة الدميوقراطية

ـ إنشاء هيئة مســتقلة إلدارة 
االنتخابات العامة.

ـ اعتماد البطاقة املدنية لسجالت 

حتسني جودة الهواء وإزالة النفايات الصلبة 
وتطوير اقتصاد دائري منخفض الكربون

دعم األندية وإقرار االحتراف الكلي 
واالهتمام مبراكز الشباب ودراسة خصخصة 

األندية وإدراجها في بورصة الكويت

إقامة مدينة ترفيهية مبواصفات عاملية وتشغيل 
مدن ترفيهية متوسطة احلجم في احملافظات

إعادة النظر في الرواتب الشهرية املبالغ 
فيها لعدد من املناصب ومراجعة تنظيم عدد 

املناصب التي يتوالها فرد واحد بشخصه

البديل اإلستراتيجي لألجور واملرتبات 
على أساس من التأهيل والكفاءة 

واخلبرة والشهادات الدراسية

تعديل اخللل في التركيبة السكانية 
وتنظيم شؤون إقامة األجانب


