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مهدي :رأس المال البشري أهم تحديات تحقيق رؤية الكويت
جريدة األنباء الكويتية
 62آذار  /مارس 6102
شرى شعبان
أكد األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان من أبرز التحديات التنموية األساسية المتعلقة بتحقيق رؤية
الكويت رأس المال البشري واإلدارة وتعزيز النزاهة وتنويع االقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خالل كلمة له خالل ورشة العمل التي أقامها خبراء الجهاز التنفيذي للجنة االقتصادية لغرب آسيا «االسكوا» صباح
أمس بمقر األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية في الكويت.
وفيما يتعلق بتحدي رأس المال البشري ذكر مهدي ان أهم ما في هذا الجانب هو التعليم والرعاية الصحية وغيرها من األمور
المتعلقة برأس المال البشري ،مشيرا الى ان الكويت بذلت جهودا كثيرة حول المؤشر الدولي المتعلق بهذا الجانب بالتعاون مع
البنك الدولي إال انه الزالت لدينا فجوة في التعليم مقارنة مع دول لديها نفس متوسط الدخل ،معتبرا ذلك فجوة واضحة وعميقة
في رأس المال البشري تتطلب اإلصالح بداية من التعليم وانتهاء بالدخول في سوق العمل وعالج هذه الفجوة ضروري لتحقيق
رؤية الكويت ،مشددا على أهمية االستفادة من الخبراء األمميين في البناء الفردي والتدريب التخصصي للعاملين في الجهات
الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق باإلدارة لفت الى ان البعض يحصر اإلدارة في اإلجراءات الحكومية ،مشيرا الى وجود فجوة في هذا الجانب تتعلق
بالدورة المستندية ،مؤكدا ان طول الدورة المستندية ليس عائقا ،انما العائق هو الفترة التي تستغرقها مدلال على ذلك بإحصائية
تؤكد ان أطول دورة مستندية في العالم توجد في اليابان ومع ذلك تعتبر من الدول المتقدمة ذلك ان مدة الدورة المستندية قصيرة
للغاية كاشفا في هذا الصدد عن إنجاز استراتيجية تعزيز النزاهة ،الفتا الى إمكانية االستفادة من قدرات االسكوا في هذا الجانب
وتعزيز بعض المؤشرات.
وتطرق للحديث حول تنويع االقتصاد كأحد التحديات التنموية في الكويت ،مشيرا الى ان الدولة الزالت تعتمد على النفط
كمصدر وحيد للدخل وأن التوجه العام هو تنويع االقتصاد ودعم دور القطاع الخاص وتمكين دوره وليس مقاومة تمدد هذا
القطاع وتعزيز حماية المستهلك وحماية السوق بالمنافسة وحماية أسواق المال وتعزيز النزاهة وتمكين القطاع الخاص من
خالل التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مؤكدا أهمية
استمرار التعاون بين األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية والمنظمات األممية من خالل برنامج التعاون الفني مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مشددا على أهمية التنسيق بين الكويت وتلك المنظمات بما يحقق األهداف المرجوة للكويت.
وذكر ان الكويت بصدد تنفيذ أمرين مهمين هذا العام أولهما اننا بصدد إعداد التقرير الطوعي الوطني لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة والذي سيتم عرضه أمام األمم المتحدة في شهر يوليو المقبل والثاني اننا بصدد إعداد الخطة اإلنمائية الثالثة للكويت
 6162 /6161وتم البدء بالفعل في تنسيق الجهود السابقة والسياسات تمهيدا إلقامة العديد من الورش من أجل طرح ما توصلنا
إليه لوضع اإلطار العام للخطة اإلنمائية الثالثة.
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«التخطيط» :زمن الدورة المستندية ال طولها هو العائق أمام المشاريع
الجريدة
 62آذار  /مارس 6102
مهدي :رأس المال البشري على قائمة أبرز تحديات تحقيق رؤية الكويت
قال األمين العام للمجلس األعـلى للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي ،ان طول الدورة المستندية ليس عائقا أمام انجاز المشاريع وانما
العائق هو الفترة التي تستغرقها ،مدلالً على ذلك بإحصائية تؤكد أن اطول دورة مستندية في العالم توجد في اليابان ،ومع ذلك
تعتبر من الدول المتقدمة ألن زمن هذه الدورة المستندية قصير جدا.
وأضاف مهدي ،في تصريح صحافي ،أمس ،خالل ورشة العمل التي أقامها خبراء الجهاز التنفيذي للجنة االقتصادية لغرب آسيا
«االسكوا» بمقر االمانة ،ان من ابرز التحديات التنموية االساسية المتعلقة بتحقيق رؤية الكويت الجديدة تتمثل في رأس المال
البشري واالدارة وتعزيز النزاهة وتنويع االقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص ،موضحا ً ان اهم ما في هذا الجانب هو التعليم
والرعاية الصحية وغيرها من األمور المتعلقة برأس المال البشري.
فجوة التعليم
وأشار إلى أن الكويت بذلت جهودا كثيرة حول المؤشر الدولي المتعلق برأس المال البشري بالتعاون مع البنك الدولي ،إال أنه
مازالت لد ينا فجوة في التعليم مقارنة بدول لديها نفس متوسط الدخل ،مشيرا إلى أن عالج هذه الفجوة يتطلب اإلصالح بداية من
التعليم وانتهاء بالدخول في سوق العمل ،مشددا على اهمية االستفادة من الخبراء األمميين في البناء الفردي والتدريب التخصصي
للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الهدف من التعاون مع «االسكوا» هو توفير سياسات مدروسة ،فضالً عن تحديث مختلف الدراسات في الكويت
ووضع المتغيرات العالمية كجزء منها ،فضال عن بناء القدرات المؤسسية والفردية ،بعد أن تم رصد ضعف القدرات الفردية
والمؤسسية في الخطط السابقة ،مما تسبب في كثير من اإلخفاقات في الدورة المستندية أو في التعامل مع الجهات الرقابية او في
اتخاذ القرارات.
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«التخطيط» :الدورة المستندية وإصالح التعليم أبرز تحديات التنمية
القبس
 62آذار  /مارس 6102
أميرة بن طرف – عدد األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ابرز التحديات التنموية التي تواجه رؤية
الكويت ،ومنها :رأس المال البشري واالدارة وتعزيز النزاهة وتنويع االقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص .وقال مهدي
خالل ورشة العمل التي نظمها خبراء الجهاز التنفيذي للجنة االقتصادية لغرب آسيا (االسكوا) في مقر االمانة العامة للتخطيط
امس :إن اهم محاور تحدي رأس المال البشري هي التعليم والرعاية الصحية وغيرها .واشار إلى انه رغم بذل الكويت جهودا
كثيرة في مؤشر التعليم بالتعاون مع البنك الدولي ،فال تزال هناك فجوة مقارنة مع دول لديها نفس متوسط الدخل وهي فجوة
واضحة وعميقة في رأس المال البشري تتطلب االصالح بداية من التعليم وانتهاء بالدخول في سوق العمل وعالج هذه الفجوة
ضروري لتحقيق رؤية الكويت .وشدد مهدي على اهمية االستفادة من الخبراء االمميين في البناء الفردي والتدريب التخصصي
للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني .وفيما يتعلق باالدارة ذكر مهدي وجود فجوة تتعلق بالدورة
المستندية ،مؤكدا ان طول الدورة المستندية ليس عائقا انما العائق هو الفترة التي تستغرقها ،مدلال على ذلك باحصائية تؤكد ان
اطول دورة مستندية في العالم توجد في اليابان ،ومع ذلك تعتبر من الدول المتقدمة ،كاشفا في هذا الصدد عن انجاز استراتيجية
لتعزيز النزاهة ،الفتا الى امكانية االستفادة من قدرات االسكوا في هذا الجانب وتعزيز بعض المؤشرات.
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مهدي :لدينا فجوة واضحة في رأس المال البشري تتطلب اإلصالح بدءا من التعليم إلى سوق العمل
السياسة
 62آذار  /مارس 6102
استعرض خالل ورشة بالتعاون مع "االسكوا" أبرز التحديات التنموية
أكد األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان “رأس المال البشري واالدارة وتعزيز النزاهة وتنويع
االقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من أبرز التحديات التنموية االساسية المتعلقة بتحقيق رؤية الكويت”.
جاء ذلك خالل كلمة القاها الدكتور مهدي خالل ورشة العمل التي اقامها خبراء الجهاز التنفيذي للجنة االقتصادية لغرب آسيا ”
االسكوا ” صباح أمس في مقر االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية
في الكويت.
وقال مهدي ان التعليم والرعاية الصحية من اهم االمور المتعلقة برأس المال البشري ،مشيرا الى ان الكويت بذلت جهودا كثيرة
حول المؤشر الدولي المتعلق بهذا الجانب بالتعاون مع البنك الدولي ،اال انه ال زالت لدينا فجوة في التعليم مقارنة مع دول لديها
نفس متوسط الدخل .واضاف ان هذه الفجوة واضحة وعميقة في رأس المال البشري وتتطلب االصالح بداية من التعليم وانتهاء
بالدخول في سوق العمل ،فضال عن ان عالجها ضروري لتحقيق رؤية الكويت مشددا على اهمية االستفادة من الخبراء
االمميين في البناء الفردي والتدريب التخصصي للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشدد مهدي على اهمية التعاون مع الطاقات الوطنية المحلية مشيرا في هذا الصدد الى اننا نحتاج الى الخبرات الدولية واالدوات
التي تستخدمها الدول االخرى ،اما مشاكلنا فلن يقدر على حلها اال ابناء الكويت.
وعن االدارة ،ذكر مهدي ان البعض يحصر االدارة في االجراءات الحكومية ،مشيرا الى وجود فجوة في هذا الجانب تتعلق
بالدورة المستندية مؤكدا ان طول هذه الدورة ليس عائقا بل العائق في الفترة التي تستغرقها ،مستشهدا باحصائية تؤكد ان اطول
دورة مستندية في العالم توجد في اليابان ومع ذلك تعتبر من الدول المتقدمة نظرا الن مدة انجاز هذه الدورة قصيرة للغاية.
وكشف عن انجاز ستراتيجية تعزيز النزاهة ،الفتا الى امكانية االستفادة من قدرات “االسكوا” في هذا الجانب وتعزيز بعض
المؤشرات.
وذكر مهدي ان الدولة الزالت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل في حين ان التوجه العام هو تنويع االقتصاد ودعم دور
القطاع الخاص وتمكينه وليس مقاومة تمدد هذا القطاع.
واكد على اهمية استمرار التعاون بين “امانة التخطيط” والمنظمات االممية من خالل برنامج التعاون الفني مع برنامج االمم
المتحدة االنمائي ،الفتا الى ان التعاون مع “االسكوا” يهدف الى توفير سياسات مدروسة وتحديثها فضال عن بناء القدرات
المؤسسية والفردية بعد ان رصدنا في الخطط السابقة ضعف هذه القدرات ما تسبب في كثير من االخفاقات في الدورة المستندية
او في التعامل مع الجهات الرقابية او في اتخاذ القرارات.
التقرير الوطني والخطة اإلنمائية الثالثة
قال األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الكويت بصدد تنفيذ أمرين مهمين هذا العام اولهما
اعداد التقرير الطوعي الوطني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي سيتم عرضه امام االمم المتحدة في شهر يوليو المقبل،
والثاني اعداد الخطة االنمائية الثالثة للكويت .6162 – 6161
وأشار الى انه تم البدء في تنسيق الجهود السابقة والسياسات تمهيدا القامة العديد من الورش من اجل طرح ما توصلنا اليه
لوضع االطار العام للخطة االنمائية الثالثة ومن ثم اعتمادها من مجلس االمة والتي ستشتمل على مجموعة من السياسات التي
سيتم التركيز عليها في الخمس سنوات القادمة.
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Arab Forum Highlights Technology Needs for SDGs
IISD Reporting Services
26 March 2019
20 March 2019: A high-level forum for the Arab region addressed internet governance, digital
financial inclusion, and the digital economy in the context of the SDGs. Experts and officials
from both the public and the private sectors stressed the need for a “large infrastructure” to
provide affordable access to internet and electronic services for everyone. Forum discussions
also called for boosting research, development and innovation to build a robust digital economy
that allows the creation of jobs for youth.
The second Arab High-level Forum on World Summit on the Information Society (WSIS) and
2030 Agenda convened from 19-20 March 2019, in Beirut, Lebanon. It was organized by the UN
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) in partnership with the
International Telecommunication Union (ITU) Arab Regional Office, the Lebanese Government,
OGERO Telecom-Lebanon, and the League of Arab States.
The WSIS is a UN initiative that convened summit events in 2003 and 2005, which were
followed by a review, in 2015, of the implementation of its outcomes. That review resulted in
calls for alignment between the WSIS process and the 2030 Agenda for Sustainable
Development, highlighting the crosscutting contribution of information and communications
technologies (ICT) for the SDGs and poverty eradication.
Opening the Arab High-level Forum on WSIS and the 2030 Agenda, Rola Dashti, ESCWA
Executive Secretary, said Arab countries are still behind when it comes to adapting technology
for sustainable development, including because of “frail” technology-related policies that
encourage technology production and innovation. She mentioned that Arab states committed in
the Beirut Consensus on Technology for Sustainable Development to use technology and
innovation to ensure “comprehensive” development focused on human growth.
Mohamed Choucair, Lebanon’s Minister of Telecommunication, noted that the linkage between
WSIS and the 2030 Agenda is “the most practical way” to achieve sustainable development. He
reported that the Lebanese government will create “efficient” initiatives involving both the
public and private sectors to achieve progress on the SDGs through technology.
Doreen Bogdan-Martin, ITU, highlighted collaboration and cooperation as key for connecting
the remaining 50% of the global population still without access to the online world.
During the summit, ESCWA launched a publication titled, ‘Arab Horizon 2030: Digital
Technologies for Development,’ which focuses on policy changes needed to enable the
utilization of digital technologies for sustainable development in Arab countries. The report,
which was released in February 2019, includes recommendations for harnessing digital
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technologies for social, economic and human development opportunities. [ESCWA Press
Release March 19] [ESCWA Press Release March 20]
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