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عٌَاى طرح :هستٌد ساشی تدسبیات هددکازاى کویتِ اهداد اهام خویٌی (زُ)
هعرفی اجوالی کویتِ اهداد اهام خویٌیرُ:

کویتِ اهداد اهام خویٌییزُ اش خولیِ اٍیییي ًْادّیایی اسی کیِ یذ اش درضی هیدت کَتیاّی اش ییسٍشی اًایرا اسیرهی اییساى
دز  ۴۱اسییدٌد  ۴۵۳۱تَسییر زّ ییس فاییید اًاییرا اسییرهیم خمییست اهییام خویٌیییزُ بییسای هییدت ًاهدییدٍد ٍ بییِ هٌ ییَز خوای ی ٍ
زسیددی بِ هدسٍهاى ٍ هستمعداى ٍ خَدکدا ًوَدى آًاى تأسیذ ضد.
ضیییَُ ادازُ کویتییِ اهییداد اهییامزُ دز زٍشّییای آزییاشیي بییِ غییَزت ضییَزایی بییَد ٍ یی ًدییس بییِ لٌییَاى سس سسی م هسی َیی اهییَز
اخسایی ایي ًْیاد زا بیس لْیدُ داضی  .دز تیازی  ۰۲خیسداد  ٍ ۴۵۱۱یذ اش درضی خیدٍد  ۴۲سیا اش فعاییی اییي ًْیاد اًاربیی
اٍییي اساسیٌاهِ کویتیِ اهیداد اهیام(زُ) بیِ هٌ یَز ایدیاد تطی یرت هٌاسیر ٍ بسًاهیِزییصی ٍ توطیی بْتیس اهیَز تْییِ ٍ تَسیر
بٌیاىدراز ک یس اًارا اسرهی خمست اهام خویٌیزُ تَضیح دسدید ٍ سسیَخِ فعایی اهداددساى ایي ًْاد قساز دسف .
«ترش دز تداق ٍ بسزسی ٍ ضٌاخ اًیَا هدسٍهیی ّیای هیادی ٍ هعٌیَی افیساد ٍ خیاًَادُّیای هدیسٍم ٍ اقیدام بیِ زفیا آًْیام
سداخ هستوسی بِ افساد هدسٍمم الطیای ٍام بیِ خیاًَادُ ّیای هدیسٍم خْی خَدکدیا ضیدىم دزهیاىم کوی بیِ تعوییس هسی يم
تدػیلم اشدٍاج ٍ خْیصییِ دز خی د تیَاىم ایدیاد بیوازسیتاىم دزهاًگیاُ ٍ دازٍخاًیِ خْی دزهیاى افیساد بییبمیال ٍ تْییِ ٍسیایل
آهَشضی ٍ اًدام خدهات فسٌّگی ٍ کو ّای آهَشضیی» اش خولیِ ٍایایدی بیَد کیِ ا یق اساسیٌاهِم بیس لْیدُ کویتیِ اهیداد قیساز
داض .
دز تازی  ۰۲آذز  ۴۵۳۲بیا اذى هایام هع ین زّ یسیشییدلیصهُم بیاشًگسی دز اساسیٌاهِ اهیداد اهیامزُ بیا تَخیِ بیِ تریییس ٍ تدیَزت زٍش
اًدییام ٍ ییذ اش تَضیییح زّ ییس هع یین اًاییراداه ی بسکاتییِ دز دسییتَز کییاز قییساز دسف ی « .بسزسییی ٍ ازا ییِ یطییٌْاد خییر هطیییّییام
سیاس ّیای اخسایییم ایس ّیام بسًاهیِّیا ٍ زٍشّیای هٌاسیر بیسای زفیا هدسٍهیی ّیای ًیاشهٌیداى دز ابعیاد هتتلی م خوایی
هیَزدی اش افیساد ٍ خییاًَادُ ّیای ًیاشهٌیید دز بسابیس هطی رت ًاضییی اش بیسٍش خییَادط ٍ برییای ا یعیی ٍ زیسا یعیییم ازا یِ خییدهات
هطاٍزُ ٍ هیددکازی ٍ خوایی ّیای زشم خایَقی ٍ قمیایی بیِ افیساد ٍ خیاًَادُّیای ًیاشهٌید ٍ توْییدات زشم بیِ هٌ یَز اخییای
فسٌّگ اًداق ٍ ایثیازم ًطیس سیٌ ّیای خسیٌِ اسیرهی ٍ خلیر ٍ ّیدای اه اًیات ٍ کوی ّیای هسدهیی ٍ دٍیتیی ٍ زییس دٍیتیی
خْ خوای اش افساد ٍ خاًَادُّای ًیاشهٌد» ًیص بِ ٍاای یطیي کویتِ اهداد ا ق اساسٌاهِ خدیدم اضافِ دسدید.
دز تییازی  ۴۱فییسٍزدیي  ٍ ۴۵۲۱اغییر هدییددم اساسییٌاهِ تَسییر هاییام هع یین زّ ییسیداهی بسکاتییِ تَضیییح دسدییید« .ازا ییِ تسییْیرت
قسؼ ایدسٌِ بیِ ًیاشهٌیداى دز اْیازاَا ضیَابر هػیَا ّییأت اهٌیای اهیداد اهیامزُ اش اسییق ایدیاد غیٌدٍق قیسؼایدسیٌِ بیا
خرا سپسدُّیای هسدهییم بْیسُدییسی اش اه اًیات سیایس غیٌدٍقّیای قیسؼایدسیٌِم بْیسُدییسی اش قیسؼایدسیٌِ ٍ تسیْیرت
باً ّا ٍ هساکص دٍیتی ٍ اسیتدادُ اش سیایس اسفیی ّیای قیاًًَیم ازا یِ خیدهات فسٌّگیی بیِ افیساد ٍ خیاًَادُّیای ًیاشهٌید ٍ ازتایا
باٍزّای دیٌی ٍ س شًددی اسرهی آًاى اش اسییق فعاییی ّیای آهَشضییم تسبیتیی بیا بْیسُدییسی اش اسفیی خیَشُّیای للوییِ
ٍ دیگییس هساکییص فسٌّگیییم ایدییاد سییاشٍکاز قییاًًَی بییِ هٌ ییَز ّوییاٌّگی ٍ سییاهاًدّی ً ییازت بییس خسییي لوییل ه سسییات خیسیییِ
زسوی هست ر با فعایی ّای اهداد اهام» بِ سسفػل ٍاای ایي ًْاد اضافِ دسدید.
ًَع طرح :بٌیادی 

تَسعِای

کازبسدی

طبقِبٌدی:

لادی

هدسهاًِ

الف) بیاى هسألِ:

دز زاسییتای تداییق بسًاهییِ ّییای تدییَیی اهییداد ٍ اسییتاساز ٍضییعی سییاختاز سییاشهاًی م ی ییی اش هْوتییسیي لٌاغییس اخسا ییی دز ازا ییِ
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خدهات ه ثس ٍ ّدفوٌد بِ خاًَادُ ّیای خاهعیِ ّید م هیددکاز سیطح ادازات ٍ هیدیسیتْا هی اضید  .اییي خایگیاُ بیِ لٌیَاى لاهیل
اغلی تعاهل ساختازی فی هیابیي سیاشهاى ٍ هیددخَ هدسیَا دسدییدُ ٍ ضیوي ایدیاد شهیٌیِ ازت یا خسفیِ ای هیَزد ًییاش اه یاى
تتػیییع هٌییابا م اه اًییات ٍ خییدهات سییاشهاًی ٍ فساسییاشهاًی زا بییِ ًییی بییاشتَاًی ٍ تَاًوٌدسییاشی اقتػییادی م اختوییالی ٍ
فسٌّگی خاًَادُ ّای تد خوای فساّن هی آٍزد .
بییا تَخییِ بییِ هییادُ  ۰اساسییٌاهِ اهییداد اهییامزُ ّیید اش تط ی یل کویتییِ اهییداد اهییام تَاًوٌدسییاشی ٍ ض ی َفایی اسییتعدادّا ٍ تییاهیي
خَدات ایی م تاَی ٍ زضید ایویاًی ٍ التایادی ًیاشهٌیداى ٍ هدسٍهیاى بیا ازا یِ خیدهات اختویالی م خویایتی م فسٌّگیی ٍ هعیطیتی
بِ آًاى هیباضد .بٌابسایي هددکازی دز اهداد اهیامزُ ی یی اش هَضیَلات هْین تلایی هیی ضیَد ایسا کیِ ّویِ کازّیای اهیداد ه تٌیی
بس اقداهات ٍ فعایی ّای هددکاز اس زییصی هیی دیسدد ٍ خیدهات اهیداد بَاسیطِ هیددکازاى بیِ هیددخَیاى ازا یِ هییضیَد .دزٍاقیا
هددکازاى بَاسطِ خمَز دز هیداى هسیتایوا بیا هطی رت هیددکازاى دزدییس ٍ بٌیابسایي اش ًصدیی بیا هسیایل ٍ ایایصّیای فسایٌید
هددکازی دز ازا ِ خده بِ هددخَیاى زٍبیِزٍ ّسیتٌد ٍ ًسی بیِ آًْیا آدیاُ هییباضیٌد .ییرا ّیس یی اش هیددکازاى بیا تَخیِ بیِ
دییسٍُ ّیید (کَدکاىم خَاًییاىم خییاًَادُم شًییاى سس سس ی م سییایوٌداى ٍ ً ٍ )...ییَ خییده ازا ییِ ضییدُ دازای تدییازا ازشضییوٌد ٍ
هْازتّای فٌیای هیی باضیٌد کیِ اسیتدادُ اش اییي تدیازا قطعیا دز ازا یِ خیدهات هطلیَاتیس ییازیزسیاى خَاّید بیَد .هتاسیداًِ
بسیازی اش تدازا هددکازاى بعد اش اییاى خیده بیِ دیییل لیدم ه تیَا ٍ هستٌدسیاشی آىّیا بیِ دسی فساهَضیی سیپسدُ هیی-
ضَد .ایي دزخایی اس کِ دز فسایٌد هیددکازی ّیس ایِ اارلیات دقییق تیس ٍ هسیتٌدتس باضید بیِ اتتیاذ تػیوین هٌاسیرتیس کوی
خَاّد کسد.
هسأیِ ایي ژٍّص ایي اسی کیِ اش بیدٍ تأسییذ کویتیِ اهیداد اهیامزُ هیددکازاى بسییازی(خدٍد ً ۱۲۲۲دیس) دز اییي ًْیاد هطیرَ
بِ کاز بَدُ ٍ اش تدسبِ ٍ هْازتّای فٌیی هیَثسی بسخیَزداز هیی باضیٌد اهیا هتاسیداًِ تیاکٌَى اقیدام هیَثسی بیسای ه تیَا کیسدى
ایي تدسبیات غَزت ًگسفتِ اسی  .ییرا یژٍّص خاضیس دز زاسیتای زفیا اییي خیر ٍ بیا ّید هستٌدسیاشی تدسبییات هیددکازاى
دز دستَز کاز ایي ًْاد قساز دسفتِ اس .
ب) اّویت ٍ ضرٍرت اًجام پژٍّش:

تدسبِم سادُتسیي ٍ دز لییي خیا اساسیی تیسیي زاُ خیل هسیا ل ضتػیی اسی  .اًسیاى بیِ کوی تدسبیِ قیادز اسی بسییازی اش
هط رت خَد زا خیل کٌد.قسیو ال ین هعسفتیی کیِ اش ًسیلی بیِ ًسیل دیگیس اًتایا یافتیِم خاغیل تدسبیِی بطیسی اسی  .دز
ضسایطی کِ اًسیاى دز خیل هسیأیِ ّیا تدسبیِ ضتػیی ًیدازدم زاُ خیل ا یعیی آى اسی کیِ بیا ضتػیی کیِ اییي تدسبیِ زا دازدم
هطَزت کٌد .دز ٍاقا تَاًایی یاددیسی اش اسیق تدسبِ ی ی اش ٍیژدیّای لودُ زفتاز َّضوٌداًِ بطس اس .
ّوچٌیيم اهسٍش بیسای بایا ٍ لول یسد سیاشهاىم ل یست اش درضیتِ ٍ آدیاّی اش اضیت اُ ٍ زهیَش هَفایی م ضیسٍزی اسی  .سیاشهاىّیا
هد َز بِ یاددیسی اش تدسبِّای خَد ٍ دیگس سیاشهاىّیا هییباضیٌد .بیا هستٌدسیاشی تدسبیِّیام اه یاى افیصایص داًیص ٍ ییاددیسی
ساشهاًی فیساّن هییضیَد ٍ بیا بیِ کیازدیسی تدسبیِّیای هیست ر بیا کسیر ٍکیازم لول یسد سیاشهاًی افیصایص ییدا هییکٌیدّ .یس
ساشهاًی باید ض س ّا ٍ هَفایی ّیای درضیتِ خیَد زا هیسٍز کٌید ٍ بیِ ایَز سیسیتواتی دزسّیایی اش آى بگییسدم بیِ دًَیِای
کییِ ّوییِ کازکٌییاى آى زا دز کییسدُ ٍ بییِ آى دستسسییی داضییتِ باضییٌد .اًتاییا تدسبییِ ًیییسٍی اًسییاًی دز بْ ییَد فعایی ی ّییای
ساشهاًی تاثیس هستاین دازد ٍ شهیٌِّای ایداد داًص دز ساشهاى زا فساّن هیکٌد.
دز اهداد اهامزُ ًیسٍی اًساًی با تَخِ بِ ًَ فعایی خیَد سی ّیای هتدیاٍتی زا کسیر هییکٌید کیِ اش هْوتیسیي آىّیا هییتیَاى
بِ هددکازاى اضازُ کیسد .اّویی کیاز هیددکازاى اش اییي زٍسی کیِ هسیتاین بیا هیددخَ دز ازت یا بیَدُ ٍ اش ًصدیی بیا هسیایل ٍ
هط رت آىّا آضٌا هی باضٌد ٍ بیس اییي اسیاس دز خػیَظ ًدیَُ بسخیَزد بیا هیددخَیاىم اگیًَگی ازا یِ خیده م ًایا ضیع ٍ
قییَت فسایٌیید هییددکازی ٍ  ٍ ...سییایس هییَازد هییست ر بییا هییددکازی دز اییَ دٍزاى خییده خییَد تدسبیییات فساٍاًییی زا کسییر هییی-
کٌٌدکییِ اسییتدادُ اش ایییي تدییازا بییا ّیید خلییَدیسی اش هسیییسّای اضییت اُ ٍ یییا قییَت فسایٌییدّای هث ی قطعییا بییسای اهییداد هدییید
خَاّد بیَد اهیا هتأسیداًِ بسییازی اش تدیازا هیددکازاى بعید اش اییاى خدهتطیاى بیِ دسی فساهَضیی سیپسدُ هییضیَد .دز فسایٌید
هددکازی ّس اِ اارلات دقییقتیس ٍ هسیتٌدتس باضید بیِ اتتیاذ تػیوین هٌاسیرتیس کوی خَاّید کیسد .اهیا تیاکٌَى ّییق اقیدام
هطایعییاتی دز زاسییتای هستٌدسییاشی تدسبیییات هییددکازاى غیَزت ًگسفتییِ اسی ٍ اش ایییي زٍ اًدییام ایییي اییس بییسای ایییي سییاشهاى
دازای ضسٍزت هیباضد.
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ج) اّداف:
هدف اصلی:

هستٌدساشی داًص ٍ تدسبیات لولی ٍ اخسایی هددکازاى دز اهداد اهام

زُ

اهداف فرعی:

ث ٍ هستٌدساشی تدسبیات هددکازاى دز بسخَزد با هسا ل هتعدد هدخَیاى
هستٌدساشی هسایل ٍ هط رت فسایٌد هددکازی
زُ
دسدآٍزی زٍشّای هددکازی هَفق ٍ بَهی اهداد اهام
د) قلورٍ هکاًی ٍ زهاًی:

ایي تدایق دز سطح هلی ٍ اش شهاى لاد قسازداد بِ هدت ی

سا اًدام خَاّد ضد.

ُ) شرح درخَاست:






ازا ِ سٍ َشا هطتول بس هس لِم سَازتم اّدا ٍ زٍش کاز
اًدام هػاخ ِ لویق ٍ کیدی با هددکازاى
کددرازی ٍ هاَیِبٌدی هػاخ ِّای اًدام ضدُ
هستٌدساشی ٍ تدٍیي هدلد تدسبیات بِ غَزت هَضَلی

ٍ) دستاٍردّا ٍ خرٍجیّای هَرد اًتظار:

تییدٍیي هدلیید هستٌدسییاشی تدسبیییات هییددکازاى ٍ ازا ییِ دییصازش کازضٌاسیییی هییدیسیتی بییا زلای ی هییَازد ذکییس ضییدُ دز ضییس
دزخَاس
ز) حدأقل شرایط هجری:

هتتػع دز زضتِّای للَم اختوالی ٍ هددکازی
ح) اًتظارات از هجری:

تٌ ین خدٍ شهیاى بٌیدیم هعسفیی تیین تداییق بیِ غیَزت کت ییم زلایی قیَاًیي ٍ هایسزات اهیداد اهیام (زُ)م اسیتدادُ اش آخیسیي
هٌابا ٍ هسیتٌدات هَخیَدم دیصازش هطی رت هطیاّدُ ضیدُ دز خییي اخیسای کیاز بیِ هٌ یَز تدَییل دز هَلید هایسزم خمیَز دز
کلیِ خلسات هَزد ًیاشم الیرم ًییاش کت یی ایصاهیات هیَزد ًییاشم دیصازش دٍزُای یطیسف کیاز هطیابق خیدٍ شهیاىبٌیدیم زلایی
اغَ هدسهاًگی اارلات بِ دس آهدُم تدَیل ًستِّای یصًَیذ ٍ ًْایی اس ٍ ...
ط) هدت اجرای طرح :اش شهاى لاد قسازداد بِ هدت ی

سا هی باضد

ی) سقف اعتبارات اًجام طرح:
ک) عٌاٍیي هدارک ٍ هستٌدات پیشٌْادی جْت استفادُ در تٌظین پرٍپَزال:

اساسٌاهِ کویتِ اهداد اهام خویٌی (زُ)
اخ ام بسًاهِ ٌحسایِی ضطن کویتِ اهداد اهام خویٌی(زُ)
دستَزایعول ّا ٍ بتص ًاهِ ّای هست ر با هَضَ دز خَشُ خوای ٍ سره
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