ورشة عمم
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تقدم نتائج متابعة خطط التنمية السنوية خبرات هامة للمخطط ومتخذ القرار وكافة
الجهات المعنية خاصة الجهات الحكومية .وتساهم تلك الخبرات بصورة مباشرة في
تطوير منظومة التخطيط الوطني بوجه عام سواء في :مرحلة إعداد الخطط السنوية
أو في مرحلة المتابعة.
في هذا اإلطار ،وتحت رعاية معالي وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون
التخطيط والتنمية ،قامت االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية ممثلة
بأمانتي :استشراف المستقبل والمتابعة ،وشؤون التخطيط بعقد ورشـة عمـل فنيـة
(في الفترة من  8 -6مارس  ،)2102بهدف تقييم نتائج متابعة مشروعات خطة التنمية،
وتشخيص المعوّقات التي أثرت سلباً على مستوى اإلنجاز واإلنفاق لتلك المشروعات،
وصوالً لوضع التوصيات والعالجات المناسبة لتعزيز مستويات االنجاز واالنفاق
لمشروعات الخطة التنموية.
وقد ركّزت ورشة العمل بصورة أساسية على تحليل المشكالت التي تواجه كافة
الجهات الحكومية في تعاملها مع بعض الجهات المركزية مثل :األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية ،جهاز متابعة األداء الحكومي ،وزارة المالية ،لجنة اختيار
البيوت االستشارية ،لجنة المناقصات المركزية ،إدارة الفتوى والتشريع ،ديوان الخدمة
المدنية ،الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،وزارة األشغال ،بلدية الكويت ،األمانة
العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة.
وقد جرت وقائع ورشة العمل على ثالثة أيام على النحو التالي-:
انُىو األول:
شهد افتتاح الورشة من جانب معالي وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون
التخطيط والتنمية والذى ركّز في كلمته على مجموعة من الجوانب الهامـة وهـي:
 أهمية العمل الجماعي والعمل كفريق داخل وبين الجهات الحكومية المعنية
بتنفيذ خطة التنمية.
 العمل على إبراز جوانب القوة في اإلنجاز والتنفيذ وتسويقها في المجتمع
إعالمياً ،وفي نفس الوقت دراسة اإلخفاقات واستخالص الخبرات المناسبة.
 خطة التنمية تمثل قضية وطنية ومسؤولية الجميع ،ونجاح الخطة يدعم
االستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي لدولة الكويت.
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 متابعة الخطة ليست مجرد تقارير دورية فقط ،ولكن التركيز يجب أن ينصب
على تفعيل وتحسين األداء واإلنجاز بصورة مستمرة بما يحقق مستقبل أفضل
للدولة واألجيال القادمة.
 من عوامل النجاح الهامة في التخطيط والتنفيذ :التفكير اإلبداعي ،واالستعانة
بأهل الخبرة ،واالهتمام بتنمية البشر واستغالل الموارد المتاحة.
 محوري التنمية هما :الوضوح والروح ،أي وضوح األهداف والغايات وتوفير
الموارد الالزمة ،واقتناع النفس واآلخرين بأهمية نجاح تنفيذ خطط التنمية.
 ضرورة الحرص على اسم الكويت وأدائها في كافة المحافل يمثل التزام
ومسؤولية على كافة العاملين في مجاالت التنمية المختلفة.
كما شهدت الجلسة االفتتاحية تقديم ورقتي عمل من جانب األمين العام المساعد
لشؤون التخطيط حول آليات وخطوات وضع خطط التنمية .والورقة الثانية لألمين
العام المساعد الستشراف المستقبل والمتابعة حول أبرز معوّقات تنفيذ خطة التنمية
واقتراحات تحسين مستوى االنجاز.
وشهدت الجلسة الثانية حواراً موسعاً بين جهات الدولة المختلفة ،المخصص لها اليوم
األول ،حول مشكالت ومعوّقات تنفيذ خطة التنمية ،مع مشاركات من الجهات
المركزية ،واألمناء المساعدين لشؤون التخطيط والمتابعة باألمانة في التوضيح
والتعليق حول تلك المشكالت والمعوّقات والحلول المقترحة للتعامل معها.
انُىو انثاوٍ:
استهل معالي وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الجلسة
االفتتاحية بالتأكيد على المضامين الهامة التي تناولها في كلمته في اليوم األول .كما
عرض كل من السيد األمين المساعد لشؤون التخطيط ورقة العمل الخاصة بآليات
وخطوات وضع خطط التنمية ،ثم عرض السيد األمين المساعد الستشراف المستقبل
والمتابعة ورقة العمل الخاصة أبرز معوّقات تنفيذ خطة التنمية واقتراحات تحسين
مستوى االنجاز.
وشهدت الجلسة الثانية حوارات ومناقشات هامة بين جهات الدولة المختلفة ،المخصص
لها اليوم الثاني ،حول مشكالت ومعوّقات تنفيذ خطة التنمية ،مع مشاركات من الجهات
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المركزية ،واألمناء المساعدين لشؤون التخطيط والمتابعة باألمانة في التوضيح
والتعليق حول تلك المشكالت والمع ّوقات ،والحلول المقترحة للتعامل معها.
وقد قام الفريق الفني للورشة بإعداد تقرير فني إجمالي ملخّص عن أعمال الورشة في
اليومين األول والثاني لمناقشته في اليوم الثالث للورشة مع الجهات المركزية.
انُىو انثانث:
اقتصرت فعاليات اليوم الثالث على جلسة واحدة برعاية معالي وزير األشغال العامة
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ،وقد شارك سيادته في جانب من مناقشات
الجلسة مع الجهات المركزية المعنية.
وقد خصصت الجلسة بالكامل الستعراض التقرير الفني االجمالي ألعمال الورشة حول
أبرز معوّقات خطة التنمية ذات الصلة بالجهات المركزية والحلول المقترحة للتعامل
معها .وقد جرت مناقشة موسّعة للتقرير مع الجهات المركزية المعنية التي أبدت
مالحظات متعدّدة حول المعوّقات والحلول المقترحة.
وقد قام الفريق الفني للورشة بإعادة تطوير التقرير النهائي للورشة في ضوء
مالحظات الجهات المركزية المعنية في اليوم الثالث لورشة العمل.
وتجدر اإلشارة إلى أن المعوّقات ذات الصلة بالجهات المركزية والتي رصدتها ورشة
العمل يرجع بعضها إلى أسباب تتعلق بأداء الجهات الحكومية وأداء الجهات المركزية
على حد سواء .وعلى ذلك فإن الحلول والمقترحات الواردة يتناول بعضها أداء الجهات
الحكومية المعنية باإلضافة إلى الجهات المركزية ذات الصلة.
ّ
وَىضح اجلذول انحايل انىحائج انىهائُة ألعمال ورشة انعمم:
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مـــزفـــــك
" أبزس معىلات جىفُذ خطط انحىمُة
واحلهىل ادلمرتحـة نهحعامـم معهـا "
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وىع ادلعــــىق

احلهــىل ادلمرتحة
نـجـىـــة انـبـُـــىت االطحشــــارَة

ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:
 طول الدورة المستندية والفترة  اإلسراع بتطبيق الالئحة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً ولم
الالزمة
الزمنيّة
لمراجعة تدخل حيز التطبيق الفعلي بعد .والعمل على دعم لجنة البيوت
المشروعات
االستشارية بشرياً وتنظيمياً
 عدم تجاوب الجهات المعنية مع  االستمرار في تصنيف وتحديث قوائم المكاتب االستشارية المحلية
استمارة تقييم المكاتب التي واألجنبية وفقاً لقدرتها وطبيعة مجالها ،وإتاحة تلك القوائم
ترسلها لجنة البيوت االستشارية
لجهات الدولة المختلفة على الشبكة الدولية للمعلومات.
 عدم توفر جهاز فني بالجهات  دراسة رفع السقف المالي للمشروعات التي يجب إحالتها إلى لجنة
يختص بدراسة العروض الفنية البيوت االستشارية
والمالية بطريقة علمية
 دعم لجنة البيوت االستشارية للجهات الحكومية في تأهيل وتدريب
بعض الخبرات الفنية لديها في الموضوعات ذات الصلة
 عدم تحديد
التحضيرية
المستشارين
بالمشروع.
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ممثل للجهة باللجنة  إعداد لجنة البيوت االستشارية (تقريراً تقييمياً سنوياً) حول
المشكّلة من ادارة استجابات الجهات الحكومية ،ومشكالت التعامل مع تلك الجهات،
والجهة المعنية لحث الجهات على تطوير أدائها وتسريع خطواتها في التعامل مع
اللجنة
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احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق
بهذَة انكىَث
ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:

 طول وتأخّر الدورة المستندية
لتخصيص وصالحية األراضي

 ضعـف التنسيـق والتكامـل بيـن
المخطط الهيكلي ووثائق التنمية
(استراتيجيات  +خطط تنموية)

 نقص األراضي المتاحة للمشروعات
الصناعية

 التنسيق بين االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
(أمانة شؤون التخطيط) وبلدية الكويت للربط بين الدورة
المستندية إلدراج المشروعات بخطة التنمية ،والدورة المستندية
لتخصيص األراضي للمشروعات وصالحيتها ببلدية الكويت
 السماح للجهات التي لها مشروعات بالخطة البدء في إجراءات
طرح مشروعاتها قبل بداية العام المالي ،على أال يتم التعاقد إال
بعد اعتماد الميزانية ،بالتنسيق مع وزارة المالية
 بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات لألراضي بدولة الكويت (بنك
األراضي) وتحديثها دورياً بما يخدم أغراض الخطة التنموية
 دراسة إمكانية سحب األراضي التي لم تستغل بعد فترة زمنية
محددة
 تفعيل التعاون المشترك بين األمانة العامة للمجلس األعلى
والتخطيط والتنمية وبلدية الكويت في أنشطة تحديث المخطط
الهيكلي ،وانعكاسه في خطط التنمية
 دراسة إعطاء الصفة االستثنائية لبعض مشروعات بلدية الكويت،
أسوة بمشروعات وزارة األشغال العامة ،لتسريع التنفيذ
 بخصوص المشروعات الصناعية ،يقترح:
 حصر األراضي تحت سلطة الوزارات المختلفة وتسليم جزءمنها لوزارة التجارة والصناعة إلتاحتها للمشروعـات الصناعيـة
 تزويد الهيئة العامة للصناعة لبلدية الكويت بأولويات المناطقالصناعية المطلوبة للمشروعات الصناعية
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احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق

نـجـىـــة ادلىالــصات ادلــزكــــشَة
ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:
 طول الدورة المستندية
 تأخّر الموافقات على األوامر
التنفيذية

 مراجعة الدورة المستندية الحالية ،ودراسة وضع دورة مستندية
خاصة للمشروعات التنموية الكبرى
 إعادة النظر في التشريع الخاص بتنفيذ بعض المشروعات بنظام
(التصميم  -البناء) ،بهدف التوسع فيه بما يتفق مع التوجهات
العالمية ،خاصة للمشروعات الكبرى ومحطات الطاقة وغيرها

ادلعىلات انحشزَعُة:
 تأخر إصدار قانون المناقصات
المركزية

 إعطاء أولوية إلصدار قانون المشتريات والمناقصات العامة
بمجلس األمة لتفعيل دور لجنة المناقصات

ادلعىلات ادلانُة:
 كثرة عدد المناقصات المعروضة
على لجنة المناقصات المركزية
نتيجة تدنّي سقف قيمة المناقصة
 الترسية على أقل األسعار

ادلعىلات اخلاةة بمى انعمم:
 عدم تعاون بعض الجهات الحكومية
مع برنامج إعادة الهيكلة فيما
يخص تكويت العقود الحكومية
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 دراسة رفع سقف قيمة المناقصات المسموح للجهات طرحها
وترسيتها مباشرة
 تفعيل المادة رقم ( )34من قانون لجنة المناقصات المركزية
التي تجيز عدم قبول أقل األسعار لحاالت خاصة ومبرّرة .والتأكد
مسبقاً من قدرة المقاول على التنّفيذ باألسعار المتدنية التي
وضعها
 الزام الجهات الحكومية التي تتعامل مع العقود الحكومية بإشراك
برنامج إعادة الهيكلة قبل طرح اي مناقصة لتحديد فئة ونسبة
الفرص الوظيفية على تلك العقود وتعيين عمالة وطنية عليها
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احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق

وسار األشــغــــال انعامة
 تبسيط وميكنة إجراءات التعامل مع مشروعات الخطة لدى
ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:
الجهات المعنية( .تخفيض خطوات – دمج خطوات – توقيت
 طول الدورة المستندية لدى الجهات
وتقليل الزمن الالزم)
األخرى.
ويشمل ذلك أيضا :توحيد الشروط العامة ونماذج العقود
ومتطلبات المشاريع  -وتوحيد وتجميع المتطلبات الفنية أو
الكودات المعتمدة لدى الجهات الحكومية المطلوب استخراج
الرخص والموافقات منها وإتاحتها بموقع إلكتروني واحد وإعداد
ونشر [أدلة عمل إجرائية] لخطوات التعامل مع المشروعات
بالجهات المعنية بعد تبسيطها
 ضعـف دور لجنـة المرافـق فـي
معالجة مشكالت مواقع المشروعات

 رفع مستوى التمثيل بلجنة المرافق لتفعيل دورها في اتخاذ
القرارات ذات الصلة بعملها

 تأخّر تنفيذ المشروعات الكبرى

 دراسة مقترحي:
 إنشاء هيئة للمشروعات الكبرى -تشكيل لجان فنية مؤقتة للمشروعات الكبرى

ادلعىلات انفىُة:
 التغييـر والتعديـل المستمـر مـن
الجهـة المستفيـدة للمتطلبـات
واألعمـال والمـواصفـات

 عدم جواز التعديل والتغيير أثناء التنفيذ إال بموافقة الوزير
المختص

 توقف أو تأخّـر المشـروع للخـالف  اعطاء الصالحية لوزارة االشغال بالبدء في تنفيذ االعمال دون
الرجوع الى الجهات األخرى عند تغيير متطلباتهم
مع المقاولين
 مشكلة شيوع مسؤوليـة إدارة حـرم  إسناد مسؤولية إدارة حرم الطريق بالدولة إلى جهة رسمية
الطريق
واحدة (هيئة تنظيم النقل – بعد االنتهاء من مشروعها في
مجلس األمة)
 نقـص بعـض المعـدّات واألجهـزة
المطلوبة لدعـم ومسانـدة أعمـال
وزارة األشغـال العامـة
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 دراسة إدراج وسائل النقل الالزمة ألجهزة اإلشراف ضمن
اتفاقيات وعقود المشروعات
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احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق

جابع/وسار األشــغــــال انعامة
 نقص مخططات البنية التحتية
(خاصة تحت األرض)

 توفير مخططات وخرائط البنية التحتية (تحت وفوق األرض)
للجهات المعنية قبل تنفيذ المشروعات خاصة الكبرى منها

 ضعـف الجانـب األمنـي والحمايـة
في الجزر الكويتية

 التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز التواجد األمني في الجزر

ادلعىلات اخلاةة باالطحشارات:

 تضمين وتحديث االعتبارات المرورية واستخدامات األراضي
ضمن تحديث المخطط الهيكلي الحالي للدولة

 غياب الدراسات البيئية والمرورية
المسبقة بالنسبة لألراضي

 توسيع االستعانة بالمؤسسات المحلية في األعمال االستشارية

ادلعىلات اخلاةة بمى انعمم :
 نقص فـي العمالـة الفنيـة المؤهلـة
خاصة المهندسين ،وهجرة الكفاءات
 نقص مخصصات التدريب
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مثل :جامعة الكويت ،معهد الكويت لألبحاث العلمية
 تعيين أصحاب الكفاءات والخبرات من غير الكويتيين من خالل
التعيين المباشر من جانب وزارة األشغال العامة
 زيادة المخصصات المالية لتدريب الكوادر الهندسية من جانـب
ديوان الخدمة المدنية
 دراسة استثناء وزارة األشغال العامة من تطبيق سياسة اإلحـالل

ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

وىع ادلعــــىق

احلهــىل ادلمرتحة
إدار انفحىي وانحشزَع

 تبسيط وميكنة إجراءات التعامل مع مشروعات الخطة لدى
ادلعىلات االدارَة وادلؤطظُة:
الجهات المعنية( .تخفيض خطوات – دمج خطوات – توقيت
وتقليل الزمن الالزم)
ويشمل ذلك أيضا :توحيد الشروط العامة ونماذج العقود
 طول الفترة الزمنية لمراجعة العقود
ومتطلبات المشاريع  -وتوحيد وتجميع المتطلبات الفنية أو
لدى إدارة الفتـوى والتشريع
الكودات المعتمدة لدى الجهات الحكومية المطلوب استخراج
الرخص والموافقات منها وإتاحتها بموقع إلكتروني واحد.
وإعداد ونشر [أدلة عمل إجرائية] لخطوات التعامل مع
المشروعات بالجهات المعنية بعد تبسيطها
 تأسيس مكاتب إلدارة الفتوى والتشريع في بعض الجهات
الحكومية الحيوية ذات الصلة بالمشروعات الهامة لخطة
التنمية
 إعادة النظر في التشريع الخاص بتنفيذ بعض المشروعات
بنظام (التصميم  -البناء) ،بهدف التوسع فيه بما يتفق مع
التوجهات العالمية ،خاصة للمشروعات الكبرى ومحطات الطاقة
وغيرها
ادلعىلات انحشزَعُة:
 تأخّر إنجاز وصدور بعض التشريعات
أو التعديـالت التشريعيـة الالزمـة
لخطة التنمية
 التأخّر في إبداء الرأي حـول بعـض
مشروعات القوانين المعروضة على
االدارة
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 قيام فريق إنجاز المتطلبات التشريعية والمؤسسية لخطة التنمية
التابع لإلدارة بفرز أولويات المتطلبات التشريعيـة للدولـة إلـى
محورين على النحو التالي:
 المتطلبات الخاصة بالخطة اإلنمائية متوسطة األجـل التـي لمتنجز (وعددها  43متطلباً تشريعياً)
 المتطلبات التشريعية المستجـدة( .من السـادة نـواب مجلـساألمة ،أو الحكومة أو جهات معنية بالدولة)
 وضع جدول زمني إلنجاز المتطلبات التشريعية على المحورين
وفق أولويات محـددة ،وبالتنسيـق بيـن السلطتيـن التشريعيـة
والتنفيذية وجهاز التخطيط

ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق
دَىان اخلذمة ادلذوُة
ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:

 تداخل وتشابـك االختصاصـات بيـن  تسريع تنفيذ مشروع تطوير األوضاع التنظيمية بالجهات
الحكومية من جانب ديوان الخدمة المدنية
الجهات الحكومية بما يؤثر سلبًا على
تنفيذ المشروعات
ادلعىلات اخلاةة بانعمانة (انعذد –
انىىعُة):

 نقـص المهندسيـن والخبـرات
المؤهلـة ،وهجرتها من بعـض
الجهات
 ضعف القدرات الفنية للجهات فـي
تقييم وإعداد المشروعات وتقدير
التكلفة المالية لها
 عدم تعاون بعض الجهات الحكوميـة
مع برنامج إعادة الهيكلة فيما يخص
تكويت العقود الحكومية
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 قيام مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بتوفير
العقود والدرجات المالية للتعاقد مع مستشارين وخبراء وقوة
عمل محترفة لدعم تنفيذ مشروعات الخطة ،خاصة في بعض
المجاالت التخصصية
 تطوير نظم الحوافز المالية للكفاءات الفنية ،وزيادة وتنويع
البرامج التدريبية ذات الصلة بخطط لتنفيذ المشروعات من
جانب ديوان الخدمة المدنية( .ومنها تدريب الكـوادر الهندسيـة)
 زيادة وتنويع البرامج التدريبية الخاصة بمهارات إعداد دراسات
الجدوى ،والتخطيط المالي واإلدارة المالية
 الزام الجهات الحكومية التي تتعامل مع العقود الحكومية
بإشراك برنامج إعادة الهيكلة قبل طرح اي مناقصة لتحديد فئة
ونسبة الفرص الوظيفية على تلك العقود وتعيين عمالة وطنية
عليها

ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق
وسار ادلــانــُــــة
ادلعىلات ادلانُة:
 نقص في الميزانية الالزمة لبعض
المشروعات في بعـض الجهـات
 عـدم تناسـب االعتمـادات الماليـة
مع القدرات التنفيذية للجهـات
 بـطء اإلجـراءات داخـل اإلدارات
المالية في بعض الجهات الحكومية

 قيـام وزارة الماليـة بإعـداد دليل إرشادي مبسـط ألسس إعـداد
التكلفة المالية للمشروعات ،وفق التعميمات والتعليمات والقرارات
الوزارية ذات الصلة
 تفعيل دور وزارة المالية في بناء وتحسين قدرات بعض الجهات
الحكومية في مجاالت :التخطيط المالي واإلدارة المالية الفعالة،
تبسيط اإلجراءات المالية ،إعداد دراسات الجدوى المالية ،وتقدير
التكلفة المالية للمشروعات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية
وجهاز متابعة األداء الحكومي

 ظاهـرة وفـورات البـاب الرابـع
والمشاريع اإلنشائية والصيانــة
واالستمالكات العامة بمـا يؤثـر
سلباً على نسبة اإلنفاق بالخطـة

 التنسيق بين وزارة الماليـة واألمانـة العامـة للمجـلس األعـلى
للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة األداء الحكومي لدراسة وتقييم
ومعالجة ظاهرة وفورات الباب الرابع ،وضعـف نســب اإلنفــاق
المالي بوجه عام لمشروعات الخطـة ،واقتـراح إجـراءات عمليـة
فعالة للتعامل معها

 ضعـف استجابـة الجهـات لتوقيـع
عقودها مع مزود خدمـات الدفـع
اإللكتروني وتهيئة البنية التحتية
الالزمة لذلك

 حث الجهات الحكومية على اإلسراع بتهيئة البنية التحتية الالزمة
واالنضمام إلى مشروع الدفع اإللكتروني

 تأخّر تدقيق بيانات الصـرف المالـي  تفعيل وتسريع استخـدام وزارة الماليـة للنظـام االلـي لمتابعـة
البيانات المالية مع الجهـات ،وتزويـد االمانـة العامـة للمجلـس
للجهات على مشروعات الخطة وفقاً
األعلى للتخطيط والتنمية بالبيانات على مستوى كل مشـروع
للحساب الختامـي ،لموافـاة االمانـة
العامـة للمجلس االعلـى للتخطيـط وكل جهة طبقا لبيانات الحساب الختامي
والتنمية بها في موعد انجاز تقرير
المتابعة السنوي
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ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق

اجلهاس ادلزكشٌ نحكىىنىجُا ادلعهىمات
ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:
 عدم التزام بعض الشركات بكراسة
المواصفـات الفنيـة الصـادرة مـن
الجهـاز المركـزي لتكنولوجيــا
المعلومات

 إلزام جهات الدولة باستيفاء كافة البيانات والمستندات الالزمـة
لمشروعات تكنولوجيا المعلومات ،وإعـادة العطـاءات للشركـات
لتعديلها في حالة عدم االلتزام بالمواصفات الفنية للجهاز
 إعداد الجهـاز المركـزي لتكنولوجيـا المعلومـات دليــل عمـل
باإلجراءات والمستندات الالزمة من الناحية الفنية ،وأسس تقدير
الكلفة المالية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات وتزويـد كافـة
جهات الدولة بها

 نقــص بيـانـات النمــوذج الخـاص
بمشروعات تكنولوجيـا المعلـومـات
من جانـب جهـات الدولـة ،ونـقـص  قيـام الجهـاز المركـزي لتكنولوجيـا المعلومـات بعقـد دورات
تدريبية لجهات الدولة المعنية لدعم قدراتهـا بخصـوص إعـداد
إرفاق المستندات الالزمة والتقديرات
مقترحات مشروعات تكنولوجيا المعلومات فنياً ومالياً.
العشوائية للمبالغ المطلوبة
 عـدم توفـر البيانـات الكافيـة عـن
موقف تنفيذ مشروعات تكنولوجيا
المعلومات

 بخصوص موقف تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات :تزويـد
األمانـة العامـة للمجلـس األعلـى للتخطيـط والتنميـة لجهـاز
تكنولوجيا المعلومات بموقف متابعة تنفيـذ تلـك المشروعـات
(عند الطلب)

ادلعىلات انحشزَعُة:
 صعوبـات توافـر ،أو الحصـول علـى  حث مجلس األمة على إعطاء أولوية للتشريعات ذات الصلة،
المعلـومـات مـن مؤسسـات الدولـة
وعلى األخص :قانون حق االطالع على المعلومات العامة ،وقانون
المعنية
التجارة والمعامالت اإللكترونية (ويتضمن قانون التوقيع
 جوانب ضعف فـي اإلطـار التشريعـي اإللكتروني)
لتكنولوجيا المعلومات
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ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

وىع ادلعــــىق

احلهــىل ادلمرتحة

األماوة انعامة نهمجهض األعهً نهحخطُط و انحىمُة
ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:
 نقص برامج التسويق اإلعالمي لخطط
التنمية
 معوقات في التعامل مع مرحلة إعـداد
الخطة ومتابعتها
 صعوبة تغيير أسمـاء المشروعـات
 صعوبـة تغييـر تكلفـة المشـروع
اإلجماليـة أو السنويـة
 صعوبة تعديل المبالغ المنصـرفة
 طـول وتأخّـر الـدورة المستندية
لتخصيص وصالحية األراضـي

 وضع خطة إعالمية لتسويق خطة التنميـة داخليـاً وخارجيـاً
(الفريق المشتـرك بيـن وزارة اإلعـالم واألمانـة) .وتفعيـل
الجهـود ذات الصلـة لـوزارة الدولـة لشـؤون مجـلس األمـة
 التنسيق بيـن االمانـة العامـة للمجلـس األعلـى للتخطيـط
والتنمية (أمانة شؤون التخطيط) وبلدية الكويت للربط بين
الدورة المستنديـة إلدراج المشروعات بخطة التنمية والدورة
المستندية لتوفير األراضي وصالحيتها ببلدية الكويت
 تفعيل التعاون من خـالل فريـق عمـل مشتـرك بيـن قطـاع
التخطيط وبلدية الكويت بما يكفل ترجمة توجهات المخطط
الهيكلي في خطط التنمية

 ضعـف التنسيـق والتكامـل بـيـن
المخـطط الهيكلـي ووثائـق التنمية
(استراتيجيات  +خطط تنموية)
ادلعىلات اخلاةة بمى انعمم :
 عدم وجود توصيـف دقيـق الحتياجـات
سوق العمـل علـى األجليـن المتوسـط
والطويل
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 قيام األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية حاليًا
بإعداد شروط دراسة استشارية حول سوق العمل بدولة
الكويت بناء على تكليف اللجنة الوزارية للتنمية

ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

وىع ادلعــــىق

احلهــىل ادلمرتحة
األماوة انعامة جملهض انىسراء

ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:
 تعديل حدود المنطقة التجارية
الحرة بميناء الشويخ
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 إصدار قرار من مجلس الوزراء لتعديل حدود المنطقة

ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

احلهــىل ادلمرتحة

وىع ادلعــــىق
دَىان احملاطبة
ادلعىلات اإلدارَة وادلؤطظُة:
 تأخّر الجهات الحكوميـة فـي
الـرد علـى المالحظـات الرقابية
واستفسارات ديوان المحاسبـة
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 دراسة تنظيم لقاء تنويري وتقييمي بصورة سنوية ،ضمن ترتيبات
إعداد خطط التنمية السنوية ،بين ديوان المحاسبة وكافة الجهات
الحكومية ،بما يساهم في تسريع وتفعيل إنجاز مشروعات خطة
التنمية( .بالتنسيق بين جهاز متابعة األداء الحكومي واألمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وديوان المحاسبة)

ّ
انحمزَز انفىٍ نىرشة عمم "طبم جعشَش مظحىَات اإلجناس واإلوفاق ومعاجلة معىلات خطط انحىمُة" ( 8-6مارص )2102

ممـحــزحـــات عـــــامـة نعمىو اجلهات
 أهمية تبادل خبرات النجاح في التخطيط والتنفيذ بين الجهات الحكومية المعنية ،بالتعاون مع جهاز
التخطيط ويمكن في هذا الخصوص تنظيم ورش توعية دورية بين الجهات الحكومية المعنية لتبادل
الخبرات التنفيذية
 تطوير قدرات الجهات الحكومية المختلفة في مجاالت إعداد دراسات الجدوى االقتصادية والفنية
بالتعاون مع الجهات المختلفة محلياً وعالمياً
 إعطاء أولوية لتصريحات العمل الخاصة بالمشروعات التنموية الهامة لخطط التنمية لدى وزارة
الشئون االجتماعية والعمل
 دراسة تخصيص دورة مستندية خاصة لمشروعات الخطة تساهم في تقليل المدة واإلجراءات المتبعة
ويشمل ذلك أيضا :توحيد الشروط العامة ونماذج العقود ومتطلبات المشاريع  -وتوحيد وتجميع
المتطلبات الفنية أو الكودات المعتمدة لدى الجهات الحكومية المطلوب استخراج الرخص والموافقات
منها وإتاحتها بموقع إلكتروني واحد
 إعداد ونشر [أدلة عمل إجرائية] لخطوات التعامل مع المشروعات بالجهات المعنية بعد تبسيطها
وميكنتها
 التنسيق مع مجلس األمة النجاز:
 اعتماد قانون خطة التنمية السنوية متزامناً مع موعد اعتماد الميزانية وضع مشروعات الهيئات الجديدة على رأس أولويات جدول األعمال استكمال األطر التشريعية المعروضة على المجلس ولجانه النوعية اإلسراع باستكمال خطوات تأسيس المجلس األعلى للتخصيص
 دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري بدولة الكويت
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ادلمرتحات االجزائُة نحفعُم انحىةُات اعالي
أوال :عرض التقرير والتوصيات على مجلس الوزراء الموقر للموافقة،
والطلب من الجهات المركزية خصوصا موافاة اللجنة الوزارية
لمتابعة الخطة بإجراءاتها التفصيلية لتنفيذ التوصيات وفقا
لجداول زمنية التتجاوز نهاية الخطة السنوية 2104\2102
وذلك خالل شهر من تاريخ الموافقة.
ثاوُا :تحال التوصيات للجنة الوزارية لمتابعة خطة التنمية وذلك
لمتابعة الجهات المركزية لتنفيذ البند اوالً.
ثانثا :يتولى جهاز متابعة االداء الحكومي متابعة تنفيذ االجراءات
التفصيلية للتوصيات وفقا للجداول الزمنية التي ستعدها الجهات
المركزية ،ويقوم بإعداد تقارير شهرية عن مستوى انجاز
التوصيات لترفع للجنة الوزارية.
رابعا :يوافي جهـاز متابعـة االداء الحكومي األمانـة العامـة للمجلـس
االعلى للتخطيط والتنمية بتقارير كـل  4شهـور
( )2104/4/41-02/40-9/41-2102/6/41عن مستوى تنفيذ
التوصيات والتقدم في معالجة معوقات خطة التنمية ،لتكون
ضمن تقارير المتابعة الدورية التي تصدرها األمانة.
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