محاور برنامج عمل الحكومة
(عن الفترة حتى ديسمبر )2020

يناير 2020

مقدمة
صدر التكليف السامي حلضرة صاحب السمو أمري البالد – حفظه
اهلل ورعاه – للنهوض مبسئولية العمل الوزاري يف هذه املرحلة
اهلامة من تاريخ وطننا الغالي ،وعقب أداء القسم الدستوري أمام
مسوه ،وجه مسوه احلكومة بضرورة القضاء على الفساد
واستئصاله من جمتمعنا جبميع أشكاله وأنواعه.
والتزاماً من احلكومة تنفيذاً للمادة ( )98من الدستور بتقديم
برنامج عملها متضمناً اإلطار العام الذي تتخذه نهجاً هلا يف توجيه
العمل الذي تسري يف خطاه وزارات الدولة واجلهات احلكومية
مجيعها ،ومع األخذ يف االعتبار املدة الزمنية الستمرار احلكومة
يف ظل االستحقاقات الدستورية املرتتبة على انتهاء الفصل
التشريعي اخلامس عشر احلالي جمللس األمة بانقضاء أربع سنوات
ميالدية من تاريخ أول اجتماع له ،األمر الذي يستوجب على
احلكومة أن تتقدم بربنامج عمل غري تقليدي استهدف الرتكيز
على مقومات جتسيد األمر السامي بالقضاء على الفساد بشكل
مباشر وغري مباشر ،وتأمني متطلبات ذلك من خالل تعزيز النزاهة
والتحول الرقمي للخدمات احلكومية وتطوير األداء احلكومي،
وملتزماً بالوقت احملدد ودون أن خيل ذلك مع التزام احلكومة
بتنفيذ املشروعات املرتبطة حبسن سري املرافق العامة بانتظام
واضطراد ،وتنفيذ سياسات اخلطة اإلمنائية ومشاريع اخلطة
السنوية وغريها ،والقيام باملتابعة الدورية اجلادة ورفع التقرير
الربع سنوي إىل جملسكم املوقر تنفيذاً لقانون اخلطة.

تعزيز النزاهة
والحوكمة
المؤسسية

تطوير األداء
الحكومي

التحول الرقمي
للخدمات الحكومية
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المحور األول

تعزيز النزاهة
والحوكمة المؤسسية
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تنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد
متابعة تنفيذ أهداف
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
•
•
•
•

حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعاليةة وكفةاء
الخةةةدمات العامةةةة التةةةي ف يقةةةدمنا فةةةي طةةةار مةةة
الشفافية والمساءلة
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيةز
النزاهة ومكافحة الفساد
تمكةةةي المجتمةةةع مةةة المسةةةاهمة فةةةي بنةةةاء قافةةةة
حاضنة للنزاهة ضد الفساد
تعزيز كفاء وفعالية النيئات المتخصصة بتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد

فبراير
طالق الحملة 2020
التوعوية

الجنة المنسقة:
اللجنة العليا لتعزيز النزاهة
 -الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

جنات التنفيذ:
جميع جهات الدولة
* مرفق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
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مبادرات تعزيز النزاهة

وفقا ًالستراتيجية الكويت لتعز يز
النزاهة ومكافحة الفساد

نشاء وحد متخصصة لمكافحة
الفساد في اإلدار العامة للمباحث
الجنائية

خلق منصة للتعاو والتنسيق بي
األجنز الرقابية

دعم وتفعيل أدوات للمحاسبة ألي
مقصر ومكافأ كل مجد

التعاو مع مؤسسات المجتمع
المدني والقطاع الخاص
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دعم الحوكمة المؤسسية
مجموعةةة األطةةر التشةةريعية والمؤسسةةية واألخالقيةةة
التةةي تنةةدف لةةى تحقيةةق الجةةود والتميةةز فةةي األداء
لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة

متطلبات تطبيق الحوكمة
توظيف
المداخل
السلوكية
لتحقيق
التغيير

نشر
الوعي
داخل
الجناز
اإلداري
بالدولة

وضع
خطة
إلصالح
الجناز
اإلداري

بناء قياد
داخل
المؤسسات
العامة

نظام مؤسسي
وفعال
قافة واعية
ومواط ممك

عائد وقيمة
مضافة على
االقتصاد
الوطني

اإلطار الوطني
للحوكمة
المؤسسية

جناز داري
حكومي لرفاهية
المواط
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الحوكمة المؤسسية
عداد االطار الوطني للحوكمة المؤسسية

 100مدرب
معتمد

مارس
2020

 100مدرب وطني معتمد م الجنات الحكومية
• تم االنتناء م الدفعة األولى –  20مدرب
• عدد الدفعات القادمة 4

 50دليل حوكمة
خاص بكل جنة

اعداد دليل لكل جنة حكومية
متابعة تنفيذ الحوكمة المؤسسية
الجنة المنسقة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

* مرفق اإلطار الوطني ودليل الحوكمة المؤسسية

جنات التنفيذ:
جميع المؤسسات الحكومية
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المحور الثاني

التحول الرقمي
للخدمات الحكومية
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األهداف الرئيسية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية

تعزيز الشفافية في التعامالت الحكومية والحد م مظاهر الفساد
تسنيل وتسريع خدمات المواطني والمقيمي ورفع مستوى رضائنم
الحد م التدخل البشري في المعامالت لضما العدالة والمساوا
تعزيز كفاء األداء الحكومي ورفع مستوى الوعي وال قافة التقنية
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منصة الخدمات الرقمية الحكومية
مشروع تطبيق Kuwait App.
التحول الرقمي للخدمات الحكومية يحقق:

 .1الحد م مظاهر الفساد
 .2الدخول الموحد لى كافة الخدمات الحكومية
 .3تحس في تقديم الخدمات العامة لكترونيا ً لى
المواطني وتمكي وصولنم بأقل تكاليف وأعلى كفاء
 .4رفع الكفاء وترشيد اإلنفاق
 .5تغيير جذري في الخدمات المقدمة لألفراد في مجاالت
الصحة والتعليم والسالمة واألم
 .6تحس في األداء م خالل وضع مؤشرات قياس أداء
 .7تسديد كافة المستحقات الحكومية م خالل تطبيق
واحد
 .8قنا موحد الستالم اإلشعارات واإلخطارات م
الجنات الحكومية
 .9عدم الحاجة لتقديم أي نسخ أو و ائق حكومية ،حيث
سيتم بناء آلية لتبادل البيانات بي الجنات الحكومية
.10الحصول على مواعيد ألي خدمة حكومية تتطلب
الحضور شخصياً ،و مكانية متابعتنا م خالل
المسؤولي

طالق Kuwait App.
للخدمات الحكومية على
األجنز الذكية

أبريل
2020

الجنة المنسقة:
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
جنات التنفيذ:
جميع المؤسسات الحكومية
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المحور الثالث

تطوير األداء
الحكومي
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تطوير اإلدارة الحكومية
عداد خارطة الطريق لتطوير اإلدار الحكومية

متابعة تنفيذ الخارطة الجديد

مايو
اعتماد خارطة 2020
الطريق

بدء التنفيذ

الجنة المنسقة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
و لجنة السياسات في المجلس األعلى للتخطيط
والتنمية
جنات التنفيذ:
جميع المؤسسات الحكومية
12

آليات تطوير الجهاز اإلداري

دمج أو خصخصة أو
تقليص النياكل اإلدارية

وضع آلية للتشجيع
والترغيب بالعمل في
القطاع الخاص

التنسيق مع مجلس األمة
بشأ صدار قانو
البديل االستراتيجي

عداد خطة لتحقيق
التواز بي أعداد العمالة
الوطنية بالقطاعي العام
والخاص

الحد م نشاء أي جنة
حكومية جديد يمك
ضافة منامنا لى جنات
حكومية قائمة
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استمرارية العمل
على تنفيذ ومتابعة
المحاور اآلتية ..
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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تطوير المنطقة الشمالية ( الجزر ومدينة الحرير )
تطوير المنطقة الشمالية لتكون نواة لمنطقة اقتصادية عال مية
تدار وفق أنماط خاصة لتسهيل ممارسة االعمال وخلق قيمة
مضافة عالية

توفير اإلطار التشريعي والقانوني للمنطقة
االقتصادية الشمالية

تقرير موقف حول
الدراسات الفنية
واألولويات

سبتمبر
2020

مناقشة مشروع
قانو المنطقة
االقتصادية الشمالية

ابريل
2020

• مشروع قانو المنطقة االقتصادية الشمالية

عداد الدراسات واالستشارات مع الشركاء الدوليي

الجنة المنسقة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية – لجنة السياسات

جنات التنفيذ:
جميع جهات الدولة
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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بناء بيئة االقتصاد المعرفي والرقمي
تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الكويتي بت وفير نظام متكامل
للبحث العلمي والتطوير واالبتكار واالبداع

منتدى االقتصاد المعرفي
• عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل

إطالق منتدى
االقتصاد
المعرفي الثالث

مارس
2020

اطالق محرك
البحث لالقتصاد
المعرفي

يونيو
2020

كرسي الكويت للمعرفة
• محرك البحث لالقتصاد المعرفي

البع ات الدراسية في مجال االقتصاد
المعرفي

الجنة المنسقة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية  -مركز االقتصاد المعرفي

جنات التنفيذ:
وزارة التعليم العالي-األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية
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تطوير االنشطة االقتصادية في ظل االقتصاد المعرفي والرقمي
االستفاد م مخرجات البحث العلمي وتسويقنا ،وتوظيف التقنيات الحدي ة في بناء رأس مال بشري وطني منتج وكفء

توطي التكنولوجيا الحدي ة واستخداماتنا

تقرير متابعة
خطة التنمية
لمشروعات KISR

2020

مراكز بحث
وتطوير لدعم
القطاع الخاص

مارس
2021

• مشروع مراكز بحث وتطوير لدعم القطاع الخاص
()KISR

زياد مخصصات البنى التشغيلية الداعمة
للمشروعات االبتكارية
• مشروعات معند الكويت ألبحاث العلمية ()KISR
المدرجة بخطة التنمية

الجنة المنسقة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية  -مركز االقتصاد المعرفي

جنات التنفيذ:
وزارة التجارة والصناعة – - KISRالصندوق
الوطني لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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تحسين بيئة األعمال وتفعيل دور القطاع الخاص
تهيئة مناخ االستثمار بتسهيل ممارسة األعمال وزيادة نصي ب
ودور القطاع الخاص في األنشطة االقتصادية ( اإلنتاجية
والخدمية )

تحسي بيئة ممارسة األعمال وتنيئة مناخ االست مار

• مركز الكويت لألعمال 2

اعداد السياسة
الوطنية للمنافسة
حسب القطاعات
ذات األولوية

مارس
2024

تشغيل مركز
الكويت لألعمال 2

مايو
2020

حماية المنافسة ومنع االحتكار
• السياسة الوطنية للمنافسة
تسريع وتير العمل بمشروعات الشراكة ما بي
القطاعي العام والخاص PPP
• تعديل قانو الشراكة
تفعيل برنامج التخصيص
• تعديل قانو التخصيص

الجنة المنسقة:
وزارة التجارة والصناعة – وزارة الشؤون
االقتصادية
جنات التنفيذ:
وزار التجارة والصناعة – جهاز حماية
المنافسة – هيئة مشروعات الشراكة –
البرنامج الفني للتخصيص
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروع ات
الكبرى باعتبارها أنشطة مغذية لها

تقييم فعالية
الصندوق الوطني
وتقديم مقترح
التطوير

يناير
2021

دراسة األ ر وتقييم
فعالية حاضنات
األعمال

مايو
2020

تفعيل وزياد دور حاضنات األعمال
تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغير والمتوسطة

الجنة المنسقة:
وزار التجار والصناعة
جنات التنفيذ:
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغير والمتوسطة
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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تطوير منظومة التعليم
اكتساب األفراد المعرفة والمهارات وقدرات اإلبداع واالبتكار
بما يعزز توجه الدولة نحو تعزيز االقتصاد المعرفي لرفع
القدرة التنافسية للدولة .

المنظومة المتكاملة إلصالح التعليم
• مشروع المنظومة المتكاملة إلصالح التعليم (وزار
التربية)

رفع الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم العالي

االنتهاء من
مشروع المنظومة
المتكاملة إلصالح
التعليم

مارس
2020

االنتناء م الحرم
الطبي بمدينة صباح
السالم الجامعية

االنتهاء من كليات
(الهندسة والبترول،
العلوم االدارية و
العلوم الحياتية،
اآلداب ،العلوم)
االنتناء م مشروع
علماء المستقبل،
ومشروع بريق

• مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الكويت)

الجنة المنسقة:
وزارة التربية

مشروع اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبي (علماء المستقبل
مشروع بريق للتفكير اإليجابي والرفاهية النفسية المتكاملة

جنات التنفيذ:
المركز الوطني لتطوير التعليم
جامعة الكويت

رفع مستوى خريجي المؤسسات التعليمي

سبتمبر
2020

25

تنظيم سوق العمل
إعادة هيكلة سوق العمل الكويتي وإعادة توجيهه ليكون سوق
عمل عالي ا لكفاءة ،مع تشجيع الشباب الكويتي للتوجه إلى
العمل في القطاع الخاص .

بناء استراتيجية سوق العمل الكويتي
• جارى عداد االستراتيجية
إنشاء نظام ذكي الستقدام العمالة الوافدة الماهرة
• البدء في تنفيذ النظام الذكي
• مشروع تطبيق منظومة المؤهالت المننية

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل
بدء التنفيذ بإشراف اللجنة العليا لمواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل

االنتناء م عداد
استراتيجية سوق
العمل الكويتي
بدء التنفيذ بأشراف
اللجنة العليا
لمواءمة مخرجات
التعليم بسوق العمل

يونيو
2020

البدء في تنفيذ
النظام الذكي

مارس
2020

االنتناء م
مشروع تطبيق
منظومة المؤهالت
المننية

الجنة المنسقة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية
جنات التنفيذ:
الهيئة العامة للقوى العاملة
ديوان الخدمة المدنية
وزارة التعليم العالي
اللجنة العليا لمواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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االستراتيجية الوطنية للطاقة
توفير الطاقة الكهربائية والمياه والعمل على ديمومتها
لمقابلة االحتياجات المتزايدة نتيجة تزايد الطلب على ال طاقة
والتوسع في بناء مجتمعات سكنية جديدة والتحول نحو
اقتصاد متنوع ومستدام .
المرحلة ال ال ة م
التوربينات الغازية في
موقع محطة الزور
الجنوبية لى نظام
الدور المشتركة

يونيو
2020

المرحلة األولى م
التوربينات الغازية في
موقع محطة الصبية لى
نظام الدور المشتركة

ديسمبر
2020

تفعيل االستراتيجية الوطنية للطاقة
االستجابة للطلب على الطاقة و الماء في المد
الجديد و المنشآت

الجنة المنسقة:
اللجنة العليا للطاقة
وزار الكنرباء والماء

جنات التنفيذ:
الجنات ذات العالقة
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االعتماد على الطاقة المتجددة
زيادة نسبة إنتاج الطاقة المتجددة بالوصول إلنتا ج
 % 15من الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة بحلول
عام 2030

زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة و
توسعة محطات الطاقة الكهربائية الحالية
• مشاريع الخطة

االنتناء م الدبدبة
للطاقة الشمسية

االنتناء م مجمع
الشقايا للطاقة
المتجدد

مايو
2021

ا
النتناء م مشروع
توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة األلواح
الكنروضوئية على
أسطح خزانات مياه
الصبية األرضية

مارس
2024

مارس
2022

• مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة األلواح الكنروضوئية على
أسطح خزانات مياه الصبية األرضية (وزار الكنرباء والماء)

مشاريع الطاقة المتجددة
• مشاريع الخطة
• مجمع الشقايا للطاقة المتجدد (معند الكويت لألبحاث العلمية)
• الدبدبة للطاقة الشمسية (مﺆسﺴة البترول الكويتية)

الجنة المنسقة:
وزارة الكهرباء والماء
جنات التنفيذ:
معهد الكويت لألبحاث العلمية
الهيئة العامة للبيئة
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تعزيز المراقبة لجودة الهواء والمياه
تعزيز جودة الهواء والمياه باستخدام مصادر الطاقة المتجدد ة
في توليد الطاقة

تحسين جودة الهواء
• مشاريع الخطة (النيئة العامة للبيئة)
• مراقبة الملو ات المنبع ة م المصادر (ال ابتة والمتحركة)
وتطوير برنامج المراقبة وتحسي جود النواء
• توريد وتركيب وتشغيل وصيانة خمس محطات الرصد ومتابعة
جود النواء بمنطقة الشعيبة

رفع كفاءة إدارة مصادر المياه

االنتناء م مشروع
توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة خمس محطات
الرصد ومتابعة جود
النواء بمنطقة الشعيبة
االنتناء م مشروع مراقبة
الملو ات المنبع ة م
المصادر (ال ابتة
والمتحركة) وتطوير
برنامج المراقبة وتحسي
جود النواء

يناير
2021

االنتناء م مشروع
نشاء محطة الدوحة
لتحلية مياه البحر
بالتناضح العكسي -
المرحلة األولى

مارس
2023

مارس
2022

الجنة المنسقة:
الهيئة العامة للبيئة

• مشاريع الخطة
• نشاء محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي  -المرحلة
األولى

جنات التنفيذ:
الهيئة العامة للبيئة
وزارة الكهرباء والماء
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي
إقامة بنى تحتية متطورة ،تلبي متطلبات خطط التنمية
االقتصادية الشاملة وتتواكب مع التطورات المستقبلية
و تعمل على تشجع االبتكار وذلك وفق أفضل المعايير
الدولية .

رفع كفاء شبكة النقل البري
• مشاريع الخطة
• وزار األشغال العامة
• النيئة العامة للطرق والنقل البري
• وزار المواصالت

محطة الزور
الجنوبية –
المرحلة ال ال ة

يونيو
2020

ميناء مبارك
الكبير

نوفمبر
2021

زياد القدر االستيعابية للموانئ البحرية وتطوير الخدمات التي
تقدمنا
• مشاريع الخطة
• وزار األشغال العامة
• مؤسسة الموانئ الكويتية
• وزار المواصالت

الجنة المنسقة:
مجلس الوزراء

تطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي وزياد القدر
االستيعابية

جنات التنفيذ:

• مشاريع الخطة
• وزار األشغال العامة
• اإلدار العامة للطيرا المدني

•
•
•
•
•

وزار األشغال العامة
وزار المواصالت
النيئة العامة للطرق والنقل البري
مؤسسة الموانئ الكويتية
اإلدار العامة للطيرا المدني
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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تفعيل استراتيجية إدارة النفايات الشاملة
اإلدارة البيئة السليمة للنفايات بدءً من عمليات الجمع مر ورا ً
بعمليات النقل والتخزين والمعالجة وإعادة التدوير وانتهاءً
بعمليات التخلص النهائي .

أول تقرير
متابعة تنفيذ
لالستراتيجية

بناء استراتيجية وطنية لمنظومة إدارة النفايات
• تم عداد واعتماد استراتيجية وطنية إلدار النفايات ،تنفيذا
اللتزامات قانو البيئة

يونيو
2020

االنتناء م مشروع
معالجة النفايات البلدية
الصلبة – موقع كبد

أكتوبر
2020

أول تقرير
تقييم أداء
لالستراتيجية

متابعة تنفيذ االستراتيجية
• بدء التنفيذ بإشراف النيئة العامة للبيئة
الصحية
آمن المدن
نظام زيادة
العمل على
جارى
النفايات
إلدارة
تطوير
مشاريع الخطة

• معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد
• تطوير و عاد تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة

الجنة المنسقة:
بلدية الكويت
جنات التنفيذ:
الهيئة العامة للبيئة
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل سكنية
مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل

35

تطوير واصالح نظام الرعاية الصحية
بناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراده بأنماط عيش
صحية

عداد استراتيجية شاملة للرعاية الصحية
• جارى عداد االستراتيجية

متابعة تنفيذ االستراتيجية

االنتناء م
عداد
االستراتيجية

يونيو
2020

االنتناء م
مشروع تفعيل دور
المعلومات
الصحية

مارس
2021

بدء التنفيذ
بأشراف وزار
الصحة

• تنفيذ االستراتيجية بإشراف وزار الصحة

تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية
مشروع تفعيل دور المعلومات الصحية

الجنة المنسقة:
وزارة الصحة
جنات التنفيذ:
وزارة الصحة
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تعزيز الصحة العامة بمكافحة األمراض المزمنة غير المعدية
تعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان ،من خ الل
التركيز على الرعاية الوقائية لمقاومة األمراض المزمنة غي ر
المعدية ،والتوعية بالسلوكيات المعززة للصحة الوقائية
االنتناء م مشروع
الوقاية والتصدي
لألمراض المزمنة
غير السارية

الحد من األمراض المزمنة غير المعدية
• مشاريع الخطة
• مشروع الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية
• مشروع تطوير الخدمات الصحية لطلبة المدارس
• تطوير خدمات الصحة المننية

تعزيز مبادر المد الصحية
• تم اعتماد منطقة اليرموك الصحية
• مشروع مبادر المد الصحية

مارس
2020

االنتناء م مشروع
تطوير الخدمات
الصحية لطلبة
المدارس

االنتناء م
المشروع الوطني
للمد الصحية

مارس
2020

االنتناء م
مشروع مبادر
المد الصحية

الجنة المنسقة:
وزارة الصحة
جنات التنفيذ:
وزارة الصحة
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
الهيئة العامة للرياضة
37

توفير خدمات صحية وعالجية ترقى ألفضل المستويات العال مية
تطبيق معايير الجودة العالمية في جميع الخدمات والمرافق
الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص ،وتنمية القوى العامل ة
بالقطاع الصحي للتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة
وتوفير المهارات الطبية والمهنية العالية التخصص والكف اءة .

جودة الرعاية الصحية

االنتناء م مشروع
البرنامج الوطني
لالعتراف بجود
الخدمات الصحية في
المؤسسات الصحية

مارس
2020

االنتناء م
مشروع جود
الخدمة الصحية

ديسمبر
2023

االنتناء م مشروع
تأسيس وتشغيل منظومة
ضما للرعاية الصحية

• مشاريع الخطة
• مشروع جود الخدمة الصحية (وزار الصحة)
• البرنامج الوطني لالعتراف بجود الخدمات الصحية في
المؤسسات الصحية (وزار الصحة)

تعزيز أنظمة التأمي الصحي
• مشروع تأسيس وتشغيل منظومة ضما للرعاية الصحية

الجنة المنسقة:
وزارة الصحة
جنات التنفيذ:
وزارة الصحة
شركة مستشفيات الضمان الصحي
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االستثمار في البنية التحتية الصحية
زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية لتتوافق مع ا لزيادة
السكانية لتقليل فترات االنتظار في المستشفيات ،والت وزيع
الجغرافي األمثل للمرافق الصحية لتحقيق مزيدا من التقا رب
في تحسين المستويات الصحية لسكان كل منطقة صحية .

زياد الطاقة االستيعابية للمنشآت الصحية

االنتناء م مبنى جديد
بمركز الكويت
للسرطا  ،مباني جديد
بمستشفى العدا ،
مستشفى الصباح الجديد

يونيو
2020

بدء دار وتشغيل
مستشفى جابر م
قبل شركة العناية
الكويتية

فبراير
2020

• االنتناء م مشروع مبنى جديد بمركز الكويت للسرطا
• االنتناء م مشروع مباني جديد بمستشفى العدا
• االنتناء م مشروع مستشفى الصباح الجديد

تفعيل شراكة القطاع الخاص والدولي في دار
وتشغيل المستشفيات ،والمراكز الصحية

الجنة المنسقة:
وزارة الصحة

• تأسيس شركة العناية الكويتية إلدار المستشفيات إلدار مستشفى
جابر

جنات التنفيذ:
وزارة الصحة
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متابعة تنفيذ المحاور ا آلتية
تطوير المنطقة
الشمالية (الجزر
ومدينة الحرير)

تفعيل استراتيجية
دار النفايات
الشاملة

الرعاية الصحية

بناء بيئة االقتصاد
االمعرفي والرقمي

تطوير منظومة
النقل البري
والبحري والجوي

توفير بدائل
سكنية مستدامة

تحسي بيئة األعمال
وتفعيل دور القطاع
الخاص

االستراتيجية
الوطنية للطاقة

تنمية المشروعات
الصغير
والمتوسطة

تطوير منظومة
التعليم و سوق
العمل
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توفير بدائل سكنية مستدامة تجمع بين العيش والعمل والت رفيه
تقديم بدائل سكنية للمواطنين في مجتمعات متكاملة  .ت عتمد
على بناء المدن الذكية المستدامة ،ومراعاة معايير البيئة
المعيشية ،واستخدام تقنيات البناء األخضر ،وتوفير ا لطاقة .

دمج متطلبات المد الذكية في المخطط النيكلي
الرابع لدولة الكويت

• مشاريع الخطة
• وزار األشغال
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية
تطوير أنماط الرعاية السكنية ،بما فينا السك
العمودي

• مشاريع الخطة
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية

مدينة جابر
األحمد

يوليو
2022

مدينة المطالع
السكنية

سبتمبر
2023

الجنة المنسقة:
بلدية الكويت
جنات التنفيذ:
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية
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المتطلبات
التشريعية
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التشريعات ذات األولوية
لدى مجلس األمة
مشروع قانو الفتوى والتشريع
مشروع قانو حق االطالع على المعلومات العامة
مشروع قانو إلعاد هيكلة نظام األجور في القطاع العام

مشروعات قوانين
مشروع قانو منع تضارب المصالح
مشروع تعديل قانو المرور
مشروع قانو الخطة اإلنمائية 2025/2024 – 2021/2020

مشروع قانو اإلفالس و عاد هيكلة المديونيات واالستقرار المالي
مشروع تعديل قانو حماية المنافسة
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