تحديات التحول إىل ادارة حكومية فعالة
السيد  /د .خالد مهدي
األمني العام للمجلس
األعىل للتخطيط والتنمية
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مقدمة
إن ن�ج��اح التنمية ب��ال��دول��ة يرتكز بشكل أس��ا�س��ي على ض��رورة ترسيخ اإلدارة الحكومية الفعالة
ب��ال��دول��ة ،فكافة ق�ط��اع��ات ال��دول��ة تحتاج إل��ى اإلدارة النشطة حتى تحقق ال�ن�ج��اح وتسير ثابتة نحو
التنمية وتحقيق رؤي��ة ال��دول��ة ،كما إن النجاح يتوقف على ق��درة اإلدارة الفعالة وم�ه��ارة القياديين
بالدولة.
إن كفاءة الحكومة وتنمية رأس املال البشري ،وتنويع هيكل االقتصاد من مسئوليات اإلدارة،
وف��ي ه��ذا السياق ن��رى أن هيمنة ال��دول��ة على كافة القطاعات االقتصادية والخدمية تتطلب إع��ادة
النظر بتخفيف هيمنتها على معظم األنشطة االقتصادية ،واالتجاه نحو تخصيص هذه الخدمات
واألنشطة بما يساهم في تخفيف الكثيرمن األعباء التي تتحملها الدولة.
أوال :أهم التحديات في اإلدارة الحكومية الفاعلة
عدم وجود استراتيجية للتنمية اإلدارية أو اإلصالح اإلداري في الدولة:
يرجع بدرجة كبيرة إلى عدم قيام مجلس الخدمة املدنية بوضع استراتيجية تقوم بدور فعال في
هذا الخصوص .وقد أش��ار املجلس األعلى للتخطيط والتنمية في تقارير متعددة (بين عامي -2010
 )2012إلى أن غياب هذه االستراتيجية يترك آثارا سلبية متعددة على األداء اإلداري للجهازالحكومي.
كما أشار البنك الدولي في تقارير عدة أخرها التقرير الصادر في (فبراير  )2014الى حاجة القطاع
ال�ع��ام ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت إل��ى م��داخ��ل غ�ي��ر تقليدية ط��وي�ل��ة األج��ل لتخفيض ال��وظ��ائ��ف ورف��ع ال�ك�ف��اءة،
وتعديل هيكل األجور واإلصالح التشريعي والتنظيمي.
 استمرارهيمنة ّ
املعوقات اإلدارية واملؤسسية:

توضح نتائج متابعة خطط التنمية السنوية السابقة أن ّ
املعوقات اإلداري��ة واملؤسسية ال تزال
تمثل عائق كبير أمام تنفيذ مشروعات خطة التنمية.

وق��د أش��ار تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية اإلداري��ة باملجلس األعلى للتخطيط والتنمية
الصادرفي (يناير )2014إلى أن الدورة املستندية بشكلها الحالي طويلة للغاية وال تتناسب مع الطموح
التنموي للدولة ،إضافة إل��ى أن غياب وج��ود سقوف زمنية للعديد من إج �راءات تنفيذ مشروعات
الخطط التنموية أدى إلى أن معدالت إنجازاملشروعات ال يتناسب مع معدالت الزيادة فى الطلب على
الخدمات الحكومية.
 أثراختالالت األوضاع املؤسسية واألداء املؤس�سي على تنافسية الدولة وقطاع األعمال
والخدمات العامة:
إن ت�ق��ري��ر ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ع��ام ( )2014/2013ي�ص�ن��ف ع��دم ك �ف��اءة ال�ب�ي��روق�راط�ي��ة
الحكومية للعام الثاني على التوالي ،كأكبرعقبة أمام أداء األعمال في دولة الكويت.
ويوضح الجدول رقم ( )1أن ترتيب دولة الكويت على مؤشر املؤسسات (ضمن مؤشر التنافسية
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العاملية) قد شهد تذبذبا دون أن يحقق تقدما ملموسا بين عامي (.)2014 /2013( ،) 2010 /2009
كما يوضح الجدول التفصيلي بامللحق (جدول م )3/تراجع ترتيب دولة الكويت على أغلبية عناصر
امل��ؤش��ر (امل��ؤش�رات الفرعية) بين عامي ( )2014/ 2013(، ) 2010/2019وعلى األخ��ص م��ؤش�رات:
عبء اللوائح واألنظمة الحكومية ،الهدرفي اإلنفاق الحكومي ،املحاباة في القطاع الحكومي ،ومستوى
الشفافية في صنع السياسات العامة.
جدول رقم (- )1موقع دولة الكويت على مؤشراملؤسسات 2016/2015-2010/2009
السنة
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015

ترتيب دولة الكويت
ً
ً
خليجيا
عامليا
6
51
6
46
6
47
6
51
6
49
6
55
6
56

عدد الدول
133
139
142
144
148
144
140

أحد محاور مؤشرالتنافسية العاملية
امل�ص��در  :مركب م��ن التقارير السنوية ملؤشر التنافسية العاملية للمنتدى االق�ت�ص��ادى العالمي
للفترة .2016/2015-2010/2009 :
.2016/WEF. The Global Competitiveness Report .Geneva: WEF.2009/2010-2015ً ً
لوحظ أن دولة الكويت تسجل تراجعا كبيرا في ترتيبها العالمي على مؤشرسهولة ممارسة أنشطة
األعمال بين عامي ( 2015 - 2014من املركز - 79إلى املركز.)86
جدول رقم ( : )2ترتيب دولة الكويت على مؤشرسهولة ممارسة أنشطة األعمال:
مرتبة أنشطة األعمال 2015

مرتبة أنشطة األعمال 2014

التغييرفي الترتيب

86

79

ê -7

أنشطة األعمال  2015مقياس
املسافة من ّ
الحد األعلى لألداء

أنشطة األعمال  2014مقياس
املسافة من ّ
الحد األعلى لألداء

ّ
التغيرفي مقياس املسافة
من ّ
الحد األعلى لألداء (نقاط مئوية)

63.11

63.05

é 0.06

امل�ص��در  :م��ن التقريرين السنويين ملؤشر ممارسة أنشطة األع�م��ال للبنك ال��دول��ي للسنتين- 2014 :
.2015
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ي��وض��ح التحليل التفصيلي ل�ل�م��ؤش�رات ال�ف��رع�ي��ة مل��ؤش��ر س�ه��ول��ة م�م��ارس��ة أن�ش�ط��ة األع�م��ال
ً
جدول رقم ( )3أن هناك تراجعا بين عامي  2015 - 2014وبدرجات متفاوتة ،على كافة املؤشرات
الفرعية مل��ؤش��ر ممارسة األع�م��ال .األم��ر ال��ذي يشير إل��ى تفاقم العقبات املؤسسية واإلداري ��ة ف��ي بيئة
االستثمار واألعمال بالدولة واملتعلقة بـبدء األعمال ،تراخيص البناء  ،تسجيل املمتلكات ،الحصول
على االئتمان ،حماية املستثمرين ،التجارة عبرالحدود ،وتنفيذ العقود.
جدول رقم (- )3بيان ترتيب دولة الكويت واتجاهات ودرجة ّ
التغير على املؤشرات الفرعية ملؤشر
سهولة ممارسة أنشطة األعمال بين تقريري عامي 2015 – 2014
املؤشر

2015

2014

التغييرفي
الترتيب

بدء النشاط التجاري

150

146

4- ê

استخراج تراخيص البناء

98

98

ال تغيير

الحصول على الكهرباء

93

86

7- ê

تسجيل امللكية

69

68

1- ê

الحصول على االئتمان

116

111

5- ê

حماية املستثمرين األقلية

43

43

ال تغيير

دفع الضرائب

11

10

1- ê

التجارة عبرالحدود

117

111

6- ê

إنفاذ العقود

131

131

ال تغيير

تسوية حاالت االعسار

127

125

2- ê

املصدر :من التقريرين السنويين ملؤشرممارسة أنشطة األعمال للبنك الدولي للسنتين.2015 - 2014 :

وباملثل ،فإن ترتيب دولة الكويت على مؤشر األداء اللوجستى ومؤشراته الفرعية يسجل تراجعا
كبيرا فى عام مقارنة بعام  ،2010وهو تراجع يرتبط بمستوى الخدمات الجمركية وجودة وتنافسية
الخدمات اللوجستية ،وغيرها .
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ً
ً
ً
ج��دول رق��م ( - )4موقع دول��ة الكويت خليجيا وعربيا وعامليا على مؤشر األداء اللوجستي عامي
2014 – 2010
السنة
2010
2012
2014

.

ً
عامليا
36
70
56

الترتيب

ً
خليجيا
3
6
5

عدد الدول
155

 1تضخم قوة العمل بالقطاع الحكومي وتداعياته املالية واإلدارية:

يشير ت�ق��ري��ر ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ال �ص��ادر ف��ي (ف�ب �راي��ر  )2014ال��ى ت��رك��ز  %87م��ن ال�ع�م��ال��ة الكويتية
في القطاع الحكومي ،وتشكل العمالة الكويتية نسبة ال تزيد عن  %3من حجم العمالة في القطاع
الخاص.
وينعكس هذا التضخم الوظيفي سلبا على امليزانية العامة للدولة في شكل تصاعد نسبة
مخصصات ال��روات��ب واألج ��ور ب�ص��ورة تصاعدية ح��ذرت م��ن تداعياتها املنظمات ال��دول�ي��ة (كالبنك
والصندوق) ،واألطراف املحلية مثل اللجنة االستشارية االقتصادية ،واللجنة االقتصادية فى املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية.
.2

2تراجع مستوى الشفافية والنزاهة في الخطة اإلنمائية األولى:

على الرغم من تحسن ترتيب دولة الكويت بمؤشرمدركات الفساد العالمي في عامي 2010
و ،2011إال أنه عاود التراجع مرة أخرى ليصل إلى املركز 69عامليا في تقريرعام  ،2013وهومركزأدنى
من ترتيب الدولة على املؤشرلدى بدء تطبيق الخطة اإلنمائية األولى .2014/2013-2011/2010
كما جاءت في املركزاألخيرخليجيا في عامي  2013 ،2012على التوالي .وهى تطورات تتطلب
سرعة إعادة اصداروتفعيل تطبيق قانون الهيئة العامة ملكافحة الفساد بصورة عملية وسريعة .وقد
أولت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية اهتماما كبيرا لقضية الشفافية والفساد فى
ال��دول��ة ،مما ع��اود تحسن ترتيب ال��دول��ة على امل��ؤش��ر حيث بلغت عامليا امل��رك��ز  ،55وخليجيا املركز
الخامس عام .2015
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جدول رقم ( - )5موقع دولة الكويت على مؤشرمدركات الفساد 2015-2009
السنــة
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ترتيب دولة الكويت
ً
ً
خليجيا
عامليا
6
6
5
6
6
5
5

66
54
54
66
69
55
55

عدد الدول
180
178
183
176
177
167
167

املصدر :مركب من التقاريرالسنوية ملؤشرمدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لسنوات متعددة2015 - 2009:

:TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index .Berlin -
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ج ��دول م– 3/ي��وض��ح ت��رت�ي��ب دول ��ة ال�ك��وي��ت وات �ج��اه��ات ودرج ��ة ال�ت�غ� ّ�ي��ر ع�ل��ى امل ��ؤش �رات ال�ف��رع�ي��ة
مل��ؤش��رامل��ؤس �س��ات (ت�ن��اف�س�ي��ة امل��ؤس �س��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ض�م��ن م��ؤش��رال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة) ب�ي��ن ع��ام��ي
2014/2010،2013/2009
الترتيب
2010/2009
45

الترتيب
2014/2013
39

6

حماية امللكية الفكرية
استغالل األموال العامة
ثقة الجمهور بالسياسيين

47
64
39

62
59
56

15
5
27

استقاللية القضاء

48

36

12

املحاباة في قرارات مسئولي الحكومة
الهدرفي اإلنفاق الحكومي
عبء اللوائح واألنظمة الحكومية
كفاءة النظام القانوني في فصل املنازعات
كفاءة النظام القانوني
درجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية
تكلفة اإلرهاب على األعمال
تكلفة الجريمة والعنف على األعمال
الجريمة املنظمة
كفاءة خدمات الشرطة
السلوك األخالقي للمؤسسات
متانة التدقيق وإعداد التقارير

61
82
115
38
34
108
60
14
24
42
55
65

100
102
145
66
49
113
60
14
29
46
72
56

39
20
30
28
15
5
10 
5
14 
17 
9 

كفاءة مجالس اإلدارات

103

117

14 

حماية مصالح صغاراملستثمرين
مدفوعات غيرنظامية ورشاوي
مدى قوة حماية املستثمرين
خدمات حكومية لتحسين أداء األعمال

84
-------

60
54
31
----

24
-

املؤشرات الفرعية ملؤشراملؤسسات
حقوق امللكية

اتجاه
ودرجة التغيرّ

امل�ص��در  :م��رك��ب م��ن التقريرين السنويين مل��ؤش��ر التنافسية العاملية للمنتدى االق�ت�ص��ادى العالمي
للسنتين-2010/2009 :و2013/2014 -
.WEF. The Global Competitiveness Report .Geneva: WEF.2009/2010,2013/2014-
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ملخص ألهم تحديات اإلدارة الحكومية الفاعلة في دولة الكويت:
حيث يعاني اداء القياديين أو املدراء في الدولة من ما يلي:
 النمطية في األداء. العمل من خالل رد الفعل وليس الفعل( .إدارة األزمات). يوضح الشكل التالي :عناصرتطويراإلدارة الحكومية الفاعلة−
−
−
−

−
−
−
−

 −ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ
 −ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء
ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﻁﺔ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ

−
−
−
−
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ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ
ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻗﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺃﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ(

ي��وض��ح ال �ج��دول ال�ت��ال��ي :ملخص دور ال�خ�ط��ة االن�م��ائ�ي��ة  2020/2019 – 2016/2015ف��ي رس��م
السياسات الالزمة لدعم اإلدارة الحكومية الفاعلة:
آليات تطويراإلدارة الحكومية الفاعلة

سياسات الخطة االنمائية

ربط التعليم بسوق العمل

 -1التوسع النسبي في عدد املقبولين والخريجين من التخصصات العلمية
واملهنية املطلوبة في سوق العمل الكويتي ،من خالل تفعيل آليات التوجيه
واإلرشاد األكاديمي واملنهي في مؤسسات التعليم العالي ،لتوجيه الطلبة نحو
التخصصات املطلوبة في سوق العمل الحكومي والخاص.
 -2تطوير آلية َّ
فعالة لربط مخرجات البحث العلمي باألولويات التنموية ،من
خالل العمل على تطوير البرامج واملشاريع املتخصصة بدراسة االحتياجات
التنموية للدولة.

اجراءات التشغيل القياسية :تتمثل في مجموعة
توجيهات تتبع خطوة بخطوة من قبل مختلف املوظفين
إلنجاز مهمة ما بطريقة فعالة ومنتجة .إذا تمت صياغة
إجراءات التشغيل القياسية بصورة صحيحة وتم
االلتزام بها فإنها تساعد على الحفاظ على الجودة
وإنجازاملهام املختلفة في وقت محدد.
كما يجب التأكيد على أن تكون معلنة لجميع العاملين.
ً
وتصاغ إجراءات التشغيل القياسية مبدئيا ملا يلي:
لضمان أن كافة الخطوات املنجزة في
أي عملية متناسقة مع بعضها بغض النظر عن وقت
إنجازها واملسئول عن تنفيذها.
لتفادي التكرار الذي يحدث في إعادة
التنفيذ بسبب تجاوز خطوات ضرورية إلنجازالعملية.
لضمان مطابقة متطلبات السالمة
والصحة والبيئة.
لضمان مطابقة األنظمة الحكومية.
الجدد.

لكي تستخدم كوثيقة مرجعية للموظفين

 -1القيام بتقليص خطوات وإجراءات الدورة المستندية بتعديل
المراسيم وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والقوانين
ذات الصلة بذلك.
 -2وضع سقف زمني لكافة الجهات المعنية بالموافقات على
أي مشروع خالل فترة زمنية محددة ،تع ّد بعدها موافقة تلقائية،
وتحميلها المسؤولية في حالة التأخر في الرد.
 -3سرعة البت في تراخيص مشروعات القطاع الخاص؛ مثل
المستشفيات الخاصة والمدارس ،مع وضع سقف زمني محدد
للموافقة.
 -4استكمال خطط تطوير الهياكل التنظيمية وتبسيط وإعادة هندسة
اإلجراءات الحكومية ،للتحول من نمط الخدمات المجزأة إلى مبدأ
الخدمة الشاملة والمتكاملة في القطاع الحكومي.
 -5رفع كفاءة تنفيذ الجهات لمشروعاتها التنموية من خالل استيفاء
متطلبات الدورة المستندية والمتابعة الحثيثة لتنفيذ خطوات إنجاز
المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة في الخطط السنوية.
 -6وقد تم إدراج مشروع المنهجية الموحدة لتنفيذ وإدارة
المشروعات الحكومية لوزارة المالية من ضمن وثيقة االصالح
المالي واالقتصادي للدولة.

لكي تستخدم كوثيقة متابعة ومراجعة
للمراجعين واملدققين الداخليين وكذلك في عملية
اإلشراف من قبل اإلدارة.
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آليات تطويراإلدارة الحكومية الفاعلة

سياسات الخطة االنمائية

قيم العمل وعناصرمدونة السلوك

 -1ترسيخ قيم العمل في املؤسسات الحكومية ،بهدف رفع اإلنتاجية وضبط
التسيب في العمل.
 -2تعميم تطبيق مدونات قواعد السلوك وأخالقيات اإلدارة العامة في كافة
الجهات الحكومية ،لضبط العمل الحكومي وتحفيزالتميزواإلبداع ،وتطبيق
معاييرللنزاهة والشفافية وفق متطلبات
 -3اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ومكافأة وحماية املبلغين عن
وقائع الفساد.

تطويرأداء القياديين واملدراء بالدولة

 -1وضع آليات وقواعد جديدة تنظم تعيين وترقية القيادات العليا
بالقطاع الحكومي على أسس الجدارة والكفاءة ،وتفعيل االهتمام
بتدريب وتنمية القيادات الحكومية ،وتبني معايير لقياس األداء
ترتبط باإلنجاز واإلنتاجية وتنفيذ مشروعات خطط التنمية ،وتطبيق
نظام عقود األداء المرتبط بالنتائج في شغل الوظائف القيادية.
 -2تطوير وتعديل نظام المحاسبة والعقاب بالنسبة للمساءلة اإلدارية
والتأديبية.

ثانيا :توجهات مقترحة متوسطة األجل لتحسين دور اإلدارة الحكومية الفاعلة في الدولة:
 -1النظرة االستراتيجية الشاملة لإلدارة الحكومية الفاعلة من خالل تطوير( :الهياكل التشريعية،
والتنظيمية ،واملالية ،والبشرية ،والتكنولوجية).
 -2التوجه باألداء والجودة .باستخدام (نظم قياس األداء املؤس�سي والفردي).
 -3خصخصة بعض الخدمات الحكومية ،أو إدارتها بمعرفة القطاع الخاص.
 -4سرعة تعديل واصداروتفعيل قانون الهيئة العامة ملكافحة الفساد.
 -5تطبيق آليات غيرتقليدية لتعزيزالشفافية الحكومية (مثل :مدونات قواعد السلوك الوظيفي
وأخالقيات اإلدارة العامة  -سواء على مستوى القطاع الحكومي.
 -6وض ��ع ض��واب��ط ل �ق��وة ال�ع�م��ل م��ن خ�ل�ال ت��رش�ي��د ه�ي��اك��ل األج ��ور وق��واع��د ال�ت��وظ�ي��ف ب��ال�ق�ط��اع
الحكومي ووضع ضوابط للتعيينات الجديدة بالقطاع الحكومي .إضافة إلى إحالل العمالة الوافدة
ف��ي ال�ق�ط��اع الحكومي بالبديل امل�ن��اس��ب م��ن العمالة ال��وط�ن�ي��ة ،وف�ت��ح ف��رص عمل مجزية للخريجين
بالقطاع الخاص ،بما يحد من الضغوط على التوظيف الحكومي واالنفاق على الباب األول.
 -7وض��ع اآلل�ي��ات ال�لازم��ة لخفض االن�ف��اق على امل�ه��ام الرسمية وترشيد ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ،وتوفير
ال �ب��دائ��ل امل�ن��اس�ب��ة ل�ت��وف�ي��رم�ع�ظ��م ال �ع�ل�اج داخ ��ل ال��دول��ة م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��رال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة امل�ن��اس�ب��ة
والكفاءات الالزمة.
 -8وضع نظم وآليات مؤسسية وإدارية إلقراراملشروعات الحكومية الكبرى ،وضبط تكاليفها من
خالل تطبيق نظام خبراء إدارة االستثمارات العامة ،بإشراف جهات دولية غير هادفة للربح تختص
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بتقييم املشاريع ودراسته دون أي تعطيل إلقراراملشروع.
 -9وض��ع معايير جديدة لتقييم ومساءلة القيادات الحكومية وذل��ك بتفعيل امل��ادة رق��م  60من
نظام الخدمة املدنية ،واملتعلقة بتوقيع العقوبات التأديبية على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية
والتي تنص على التدرج في العقوبة طبقا ملا يلي:
 -1التنبيه كتابة من الوزير.
 -2توجيه اللوم.
 -3الفصل من الخدمة.
على أن يتم ذلك طبقا لنتائج اجراءات التحقيق لكل من تسبب في التأخير ،وسرعة البت
في دراس��ة املناقصات واملمارسات واملشاريع التي ترتب عليها انسحاب صاحب العطاء األق��ل سعرا،
وتحميل املال العام مبالغ إضافية.
كما يجب تفعيل القرار رقم  21لسنة  2015الصادر من ديوان الخدمة املدنية ،واملتعلق
بشأن تقييم شاغلي الوظائف القيادية ،وخاصة فيما يتعلق بتقدير أداء القيادي في تطوير أساليب
العمل ورفع كفاءة األداء ،وقدرته على تالفي املالحظات النهائية للجهات الرقابية.
اإلضافة إلى متابعة أداء القيادي في تنفيذ خطة التنمية بالجهة ونسبة االنجاز بشكل عام ،بما
يضمن سير العمل وفق البرنامج الزمني املحدد دون أي تباطؤ أو تأخير غير مبرر .واتخاذ اإلج�راءات
الكفيلة لتكريس االنضباط الوظيفي في الدوائر الحكومية املختلفة ،والقضاء على مظاهر التسيب
واالن�ف�لات وتفعيل مبدأ ال�ث��واب وال�ع�ق��اب م��ن خ�لال رب��ط ام�ت�ي��ازات الوظيفة الحكومية باإلنتاجية
واالنضباط.
 -13إعادة فرز املتطلبات التشريعية واملؤسسية ،والعمل على وقف انشاء أي جهات أو هيئات
ح�ك��وم�ي��ة ج��دي��دة م�ق�ت��رح��ة خ�ل�ال ال�خ�م��س س�ن��وات ال�ق��ادم��ة ،واس �ن��اد أي متطلبات أو م�ه��ام ج��دي��دة
مقترحة للجهات الحكومية القائمة.
 - 14س��رع��ة اص ��دار ق��ان��ون ال�ب��دي��ل االس�ت �رات�ي�ج��ي ،ل��وق��ف م�ط��ال��ب ال�ج�ه��ات ب��ال �ك��وادر ال�خ��اص��ة،
واالستناد إل��ى �ك�ادر موحد وع��ادل لكافة الجهات الحكومية دون املزيد من الضغط على بند األج��ور
بالباب األول من امليزانية العامة للدولة.
ثالثا :أه��م التحديات التي تتطلب ض��رورة تعزيز دور القطاع الخاص والحد من هيمنة القطاع
العام واجراء اصالح اقتصادي بالدولة (رؤية الكويت :)2035
أدت هيمنة ال��دول��ة على كافة القطاعات االقتصادية والخدمية إل��ى تضاعف أع��داد املواطنين
العاملين لدى الدولة ،وبتكلفة مالية تفوق بكثيرالقيمة املضافة املتحصل عليها من عملهم .مما نتج
عنه ارتفاع الضغوط على ميزانية الدولة املعتمدة على مصدروحيد للدخل وهو ايرادات بيع النفط،
وهو مصدرناضب ال محالة ويتعرض بشدة للتقلبات املوسمية واألساسية.
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م��ن ه��ذا املنطلق ،يتضح أن��ه ق��د ح��ان ال��وق��ت لوضع تصور يدعم تحقيق رؤي��ة تنموية ومالية
جديدة تهدف إلى مواجهة تداعيات استمرار النهج الحالي ،وترتكز على التنمية املستدامة ،وحفظ
حقوق ومصالح األجيال القادمة ،وتساهم في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه
هللا ورعاه في ترسيخ دور الكويت كمركزمالي وتجاري إقليمي رئي�سي.
وتخلص رؤية الدولة  2035إلى :أن تنويع مصادر االقتصاد الوطني ،تتطلب الحد من تقلبات
أس�ع��ار ال�ن�ف��ط ب��أس�ل��وب ف�ع��ال ،م��ن خ�ل�ال ش �را �ك�ات وط�ن�ي��ة ق��وي��ة منتجة يمتد عملها داخ ��ل وخ��ارج
ُ
ُ ُ
ُ
الكويت ،لتبني اقتصادا متوازنا قويا يوفر ف��رص العمل املنتجة للشباب ،ويحقق بذلك تحسنا في
مستوى معيشة املواطنين ورفاهيتهم ،كما يعزز من احتياطي األجيال القادمة ،ويخفف من األعباء
اإلدارية للدولة ونقاط التوترالسيا�سي ،بما يمكنها من أداء مهامها السيادية بفاعلية أكثر.
األمر الذي يتطلب خلق فرص مشجعة ملساهمة واسعة النطاق للمواطنين كي يشاركوا في تنمية
الدولة وتنويع مصادر االقتصاد ،وذلك بإعادة النظر في دور الدولة االقتصادي والخدمات العامة،
وإع��ادة هيكلة امليزانية العامة للدولة لعالج تلك التحديات واملصاعب ،وبما يرفع عن كاهل الدولة
الكثير من األعباء التي تتحملها وترهق موازنتها وتخفيف هيمنتها على معظم األنشطة االقتصادية،
واالت�ج��اه نحو تخصيص ه��ذه الخدمات واألن�ش�ط��ة .ولتحقيق ه��ذا ال�ه��دف املنشود  ،على الحكومة
أن تقدم برامج وفرص استثمارية مقنعة وجذابة للمواطنين من خالل مشروع تنموي رائد وواسع
ً
ً
النطاق ،يهدف إل��ى تحسين مستوى الخدمات العامة ،ويرشد استهالكها ،ويحقق تحسنا ملموسا
ً
وعادال ملستوى معيشة املواطنين.
رابعا :البرنامج التنفيذي املقترح للحد من هيمنة القطاع العام على النشاط االقتصادي للدولة:
يرتكزالبرنامج التنفيذي املقترح على ثالثة ركائزأساسية:
الركيزة األولى :مشروع التخصيص العام
1 .1تقليص م�س��ؤول�ي��ات ال��دول��ة ال�خ��دم�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ف��ي ت�م�ل��ك وإدارة
مختلف مؤسسات الخدمات العامة.
2 .2تحويل اهتمام املواطنين من اإللحاح على الدولة لزيادة رواتبهم إلى كيفية زي��ادة أرباحهم
من خالل التوجه للمؤسسات املخصصة الجديدة.
3 .3ترسيخ مبدأ ال�ث��واب والعقاب وتحرير األس�ع��ار م��ن خ�لال ترسيخ ق��اع��دة أن ج��ودة االنتاج
مرتبطة بالسعر.
4 .4التخصيص بشكل تدريجي على مراحل خمسية مع سنوات الخطة ،على أن يبدأ التخصيص
بالخدمات التي ال تتطلب أي تشريعات جديدة ،ومراجعة خطوات التنفيذ وتقويمها حسب الحاجة
والتجربة ،على أن يكون بنهاية م�ش��روع التخصيص ق��د ت��م االنتهاء م��ن تخصيص كافة املؤسسات
العامة التي تنتج الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وهواتف أرضية.
.5

5فتح مجاالت الصناعات النفطية والبتروكيماوية للقطاع الخاص (ما عدا شركات االنتاج)،
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وتوزيع أسهم شركات الخدمات بين املواطنين جميعا وبالتساوي بأسعارتشجيعية.
 6 .تخصيص ال�ش��ر �ك�ات امل�م�ل��وك��ة ل�ل��دول��ة م��ن ق�ب��ل ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ب�م��ا ال ي�ق��ل ع��ن خمس
شركات حكومية.
الركيزة الثانية :برنامج إعادة هيكلة املوازنة العامة للدولة
1 .1تبني برنامج اإلصالح املالي املقترح طبقا ملا سبق توضيحه ،والذي يرتكزعلى ترشيد اإلنفاق
الحكومي باتجاه تقليص اإلنفاق الجاري وزيادة اإلنفاق الرأسمالي ،ومعالجة أسباب الهدر في أبواب
امليزانية املختلفة.
2 .2االس�ت�م�رار ف��ي االح�ت�ف��اظ باحتياطي لألجيال ال�ق��ادم��ة ال يقل ع��ن  %10م��ن إي �رادات النفط
السنوية.
3 .3تحمل الدولة جانب املصروفات العامة للدولة ،وتكاليف أقساط شبكة األمان االجتماعي.
4 .4في حالة وجود فائض في امليزانية العامة للدولة ،يتم دراس��ة التوزيع العادل بين احتياطي
األجيال القادمة واالحتياطي العام ،وجزء أخريتم توزيعه على املواطنين بالتساوي.
الركيزة الثالثة :خطوات إصالحية مقترحة مرافقة
1 .1االلتزام بأسلوب ميزانية األس��اس للحد من تفاقم االنفاق الجاري الحكومي ،والتركيز على
االنفاق االستثماري لتنفيذ مشاريع خطة التنمية.
2 .2وقف فوري لكافة الكوادر الجديدة واالسراع في تنفيذ الكادر املوحد لتحقيق العدالة بين
املواطنين.
3 .3االمتناع عن تأسيس الهيئات اإلدارية الحكومية الجديدة اال للضرورة القصوى.
4 .4ترشيد كافة التعيينات الجديدة ،وخاصة العشوائية منها غير الضرورية في أجهزة الدولة،
وتقنين إعانة البطالة لحين حصول املستفيد منها على العمل املناسب.
5 .5حماية العمالة الوطنية م��ن اس�ت�ي�راد العمالة األجنبية املنافسة لها ف��ي نفس امل�ج��ال ،بما
يسهم في تحقيق سياسة اإلحالل الوظيفي ،ويسهل من سياسة تكويت الوظائف في الدولة والقطاع
الخاص.
6 .6إعادة تسعيركافة الخدمات الحكومية (مثل الكهرباء واملاء) بحيث تدفع املستهلك إلى الحد
من اإلسراف وترشيد استهالكه.
7 .7اإلس�راع في تعديل وإص��دار كافة التشريعات املتعلقة بالشأن االقتصادي والتي يمكن أن
تسرع من عملية التنمية ،وتحرك املشروعات االستثمارية .منها:
 تعديل وتفعيل القانون رقم  10لسنة  2007في شأن حماية املنافسة (.)2007/10 تفعيل ال�ق��ان��ون رق��م  39لسنة  2010ال�خ��اص بتأسيس ش��ر �ك�ات كويتية مساهمة تتولى بناءوتنفيذ محطات القوى الكهربائية ،وتحلية املياه في الكويت.
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 اصدارقانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء واملاء. تفعيل القانون رقم  116لسنة  2014الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. االسراع في اصدارقانون انشاء شركة للبريد. قانون الصناعة. قانون الطيران املدني. ق��ان��ون االع �س��ار وح�ق��وق ال��دائ�ن�ي��ن ،لتحسين ت��رت�ي��ب ال��دول��ة ع�ل��ى م��ؤش��ر س�ه��ول��ة ت�س��وي��ة ح��االتاالعسار ،لتحسين ترتيب الدولة على مؤشرسهولة ممارسة األعمال.
 قانون السياحة. قانون نشاط التأمين ،لتحسين ترتيب الدولة على مؤشرحماية حقوق األقلية من املستثمرين. قانون السجل التجاري. تعديل ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة  2010ال�ص��ادر ف��ي ش��أن عمليات التخصيص وخ��اص��ة ض��رورةتعديل املواد التي تتعارض مع أهداف ومفاهيم التخصيص.
خامسا :اقتران عملية اإلصالح اإلداري واالقتصادي للدولة بوضع رؤية استراتيجية لتنويع هيكل
االقتصاد ترتكزعلى أهم النقاط التالية:
 -1ت�ع��زي��ز دور االس�ت�ث�م��ارات ال��وط�ن�ي��ة واألج�ن�ب�ي��ة امل�ب��اش��رة م��ن خ�ل�ال تفعيل ال�ق��ان��ون رق��م 116
لسنة  2013بشأن تشجيع االستثمار املباشر ،حيث يهدف القانون إلى جذب واستقطاب وتشجيع
االستثماراملباشرفي البالد بشقيه األجنبي واملحلي ،ويدخل في ذلك ما يلي:
 تطوير وتحسين بيئة االستثمار وتسهيل اإلج �راءات وإزال��ة املعوقات أم��ام املستثمرين ،وتوفيرسبل الدعم والتسهيالت املختلفة لتشجيع االستثماراملباشرفي البالد.
 تعميق الوعي ألهمية االستثماراملباشروالسيما األجنبي منه ،والترويج للبيئة االستثمارية الكويتيةوفرص االستثماراملباشراملتاحة فيها ،وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية.
 حث املستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج والتشغيل وأساليباإلدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة واملتطورة.
 العمل على تشجيع الشراكات املحققة ألهداف التنمية بين املستثمرالكويتي واملستثمراألجنبي. تنويع مصادرالدخل الوطني في دولة الكويت ،وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتهاً
ومهاراتها املهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقا ألفضل املعاييرالعاملية املعتمدة بهذا الشأن.
-1تشجيع ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،بتفعيل دور الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة من خالل مشروعات تنموية حقيقية يتم إدراجها في الخطط السنوية للخطة
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االن�م��ائ�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ( )2020/2019 – 2016/2015وال �ب��دء ف��ي دع��م ح��وال��ي  600م �ش��روع ص�غ�ي��ر أو
متوسط.
-2اش �راك الهيئة العامة لتشجيع االستثمار املباشر ف��ي ج��ذب االس�ت�ث�م��ارات ،والعمل على زي��ادة
حجم االستثمارات املباشرة بنسبة  %300من خالل االجراءات التالية:
 إج�راء مسح لفرص االستثمار املباشر املمكنة في البالد والترويج لها ،وبيان املزايا واإلعفاءاتوالضمانات التي يتمتع بها املستثمرون.
ً
 تلقي طلبات املستثمرين ودراستها واتخاذ اإلج �راءات الالزمة بشأنها وفقا ألحكام هذا القانونوالئحته التنفيذية.
 إن�ش��اء امل�ن��اط��ق االق�ت�ص��ادي��ة واق �ت �راح م��واق�ع�ه��ا ف��ي إط ��ار امل�خ�ط��ط الهيكلي ال�ع��ام بالتنسيق معالجهات املعنية.
 ت��أس �ي��س أو امل �س��اه �م��ة ف ��ي رأس م ��ال ش ��رك��ات م�ت�خ�ص�ص��ة إلن �ش ��اء أو إدارة ح��اض �ن��ات أع �م��الللمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
 ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع �ك�اف��ة ال�ج�ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة وامل�خ�ت�ص��ة م��ن أج ��ل ت�ب�س�ي��ط وت�س�ه�ي��ل اإلج � �راءاتوال�خ��دم��ات ال�لازم��ة لتحسين وتطوير البيئة االستثمارية ف��ي دول��ة الكويت ف��ي ض��وء املعايير والتقارير
الدولية ،وذلك بما يكفل تشجيع االستثماراملباشرداخل دولة الكويت.
 التنسيق مع الجهات املعنية من أجل توفير التسهيالت التمويلية واالئتمانية املمكنة لتشجيعاالستثمارات التي تحتاجها البالد.
 مراقبة ومتابعة أداء االس�ت�ث�م��ارات امل�ب��اش��رة ف��ي ال�ب�لاد وال�ت�ع��رف على أي معوقات ق��د تعترضهاوالعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 -1تنويع هيكل االنتاج من خالل تنمية الثروة السمكية والقطاع الزراعي ،والصناعات التحويلية،
والتنويع من خالل العناقيد الصناعية واالستثمارفي عدد من األنشطة الصناعية الرئيسية.
 -2تطوير رأس املال البشري ،بتنمية كافة املهارات والقدرات الالزمة لدى االنسان الكويتي طبقا
ملا ورد بسياسات ومشروعات الخطة االنمائية الثانية ،والخطط السنوية لها.
من خالل عدد من املشروعات والبرامج التطويرية
 -3تكريس مفهوم رأس املال املعرفي
التي ترتكزعلى تفعيل عمليات البحث والتطويركمحرك للتغييروالتنمية ،وضمان مواكبة التطورات
التي تحدث في ميادين املعرفة.
ً
ونظرا ألن تطور قطاعات االنتاج التقليدية في الدولة بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بتطور املعرفة،
ل��ذل��ك ي�ج��ب تضمين منتجات ق�ط��اع��ات االن�ت��اج التقليدية ق��درا م�ت �زاي��دا م��ن امل�ع��ارف واالب�ت�ك��ارات،
لتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج القومي للدولة م��ن خ�لال قطاعات يغلب عليها الطابع الخدمي
املعرفي.
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لذا فقد تبنت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية تضمين خطة السنة الثالثة
برنامج متكامل لدعم وتكريس اقتصاد املعرفة بالدولة لتحقيق أحد أهم األهداف اإلنمائية ملرتكز
اقتصاد متنوع ومستدام.
ويتضمن البرنامج عدد من املشروعات التنموية الهامة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية ،وجامعة
الكويت وغيرهم من الجهات املختصة بهدف تكريس أنشطة البحث والتطوير للعمل على تحقيق
التالي:
 تطويرمنتجات قائمة ابتكارمنتجات جديدة تخفيض تكلفة انتاج منتجات قائمة أو زي��ادة حجم االنتاج الفعلي بهدف زي��ادة صافي القيمةاملضافة املتحصل عليها ومنها زيادة وتنويع الناتج املحلي االجمالي للدولة.
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