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 مقدمة الدليل .1

اضية، العقود القليلة امل خاللناشئة املتقدمة وال االقتصادياتيد من لقد ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العد

ملنظمات لقد أولت او ،عديد من دول العاملاملالية اليت شهدتها ال األزماتو االقتصادية االنهياراتخاصة يف أعقاب 

ندوق وص ،التعاون االقتصادي والتنمية املتحدة، ومنظمة اإلمنائي لألمم الدولية مثل البنك الدولي، والربنامج

وكمة يف املؤسسات العامة، ماما خاصا بدعم مفهوم ومبادئ احلالنقد الدولي وغريها من املؤسسات اهت

صصت تلك املنظمات وخ مكنة للتنمية واالستثمار،ُمبيئة  وتوفري األفضل للمال العام، ستخدامااللضمان 

املؤسسية بالدول املختلفة،  قارير دورية ترصد حالة احلوكمةمقاييس ومؤشرات يتم توظيفها يف عمل ت

 غريها. ولية املتعلقة حبركة االستثمار ساهم يف العديد من القرارات الدوومن ثم بيان حالة تلك الدول وهو ما ي

قل الشفافية واملساءلة الدولية واليت تعمل يف حكومية كما نشطت العديد من املنظمات غري احل

دول ة الدولية، ومن ثم توجب على الورية أيضا هلا درجة من املصداقيواملشاركة وغريها، يف إصدار تقارير د

 لعام أو اخلاص.اطبيقات احلوكمة سواء يف اجملال املختلفة أن توىل االهتمام الكايف لت

 أهمية الدليل .1.1

يق مبادئ احلوكمة طبتملني يف القطاع احلكومي من أجل لمية وعملية للعايقدم الدليل خطوات ع

 صب أعينها حتقيق رؤيةأتي يف توقيت تضع دولة الكويت نأهمية الدليل كونه ي املؤسسية، وتأتي

سيما وأن اللتحقيق الرؤية،  هم الركائز الالزمةأفاعلة أحد . ومتثل اإلدارة احلكومية ال2035 الكويت

 .   مكنات ودعم كل األطراف املعنيةقيق التنمية من خالل توفري املداري احلكومي ميثل قاطرة حتاجلهاز اإل

 أهداف الدليل  .1.2

 لي:ية لتحقيق عدد من النتائج كما يسعى الدليل الوطين للحوكمة املؤسسي

 .احلوكمةالعاملون بالقطاع احلكومي لديهم الوعي بأهمية تطبيق  .1.2.1

 .القدرات الالزمة لتطبيق مبادئ احلوكمة مبنهجية علميةاجلهات احلكومية لديها  .1.2.2

 .نظام مؤسس وفعال للحوكمة باجلهاز اإلداري احلكومي .1.2.3

 .جهاز إداري حكومي يتصف بالشفافية واملساءلة والنزاهة ومسعة دولية متميزة .1.2.4

 مواطن واع وممكن من احلقوق واملشاركة يف صنع السياسات العامة. .1.2.5

 مستخدمو الدليل  .1.3

 الوزارات،احلكومية املختلفة " كمة يف اجلهاتعنية بتطبيق احلولدليل األفراد واإلدارات امليستهدف ا

 ."لحقة املستقلةاملات واجلهات ذات امليزانيات "اهليئات واملؤسس احلكومية،اإلدارات 
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 كيفية استخدام الدليل  .1.4

 عدد من اخلطوات كما يلي: يتطلب تنفيذ الدليل باجلهة احلكومية

اإلدارة املسددئولة عن إدارة برنامج احلوكمة      - قرار من رئيس اجلهة بتحديد القطاع     صددددور .1.4.1

 .باجلهة وفريق العمل

العمل برنامج تدرييب متخصص يف احلوكمة املؤسسية ومناهج تطبيق الدليل     فريق يتلق .1.4.2

 ."والتنمية املعد بواسطة "األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

س  فريقينفذ  .1.4.3 سية طبقا    احلوكمة جل س ات تعريفية للعاملني باجلهة حول احلوكمة املؤ

 .خلطة اجللسة التدريبية املعتمدة من برنامج إعداد فريق احلوكمة املؤسسية

احلوكمة التقييم املؤسددسددي اخلاص باحلوكمة طبقا للخطوات الواردة يف         فريقيطبق  .1.4.4

 .املؤسسية، وبالدعم الفين من فريق تطبيق احلوكمة الدليل

 .عملية التقييم املؤسسي خطة تنفيذية ملعاجلة أوجه القصور اليت أفرزتها العمليضع فريق  .1.4.5

حول التقدم يف اجلهة  يسكل ربع سددنة يقدم لرئا يتابع الفريق تنفيذ اخلطة ويعد تقرير   .1.4.6

   تطبيق احلوكمة املؤسسية.
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 للقطاع احلكومي املؤسسية احلوكمةومتطلبات مفهوم وأهمية  .2

ق ن ثم القيام بدور مهم يف حتقيللمساءلة، ومات القوية اخلاضعة املؤسسيف بناء  الفعالةحلوكمة تساهم ا

اعية..." جتمالا - سياسيةال - ةاالقتصاديمات الدولية يف خمتلف اجملاالت "ولقد اهتمت املنظ .التنمية املستدامة

 ام. دخل احلقيقي لصون الصاحل العمبفهوم احلوكمة باعتبار أنه ميثل امل

 مفهوم احلوكمة املؤسسية .2.1

مية " ومنظمة التعاون االقتصادي والتنUNDPإلمنائي لألمم املتحدة "اقدمت املؤسسات الدولية مثل الربنامج 

""OECD ات املطروحة للمفهوم حسب فهوم احلوكمة، وتتنوع التعريفمل، والبنك الدولي عدد من التعريفات

 توجه كل جهة.

أسلوب احلكم يعين  ّنإ؛ حيث وكمةما، أسلوب احلكم واحلالتفرقة بني مصطلحني خمتلفني هوجيدر 

األبعاد بطة يف الدولة، وتتصل ات اليت متدارس مدن خالهلا السلجمموعة من القواعد واملؤسسات والعملي

ت عل تلدك اآلليدالعناصر اليت جتاتعلق بدراسة ة املؤسسية فإنها تمكوباملعنى الشدامل، أمدا احل السياسية

، الشفافيةوة عملية صنع القرار، رشادوالقانون، سيادة الفعالية، كبوالقواعدد املؤسسدية والعمليات تتسم 

اصر الرئيسة، فهي منهج على جمموعة من العنتكز احلوكمة وتر. التمكنيو، واملسداءلة، واملشاركة

دولية تعريفات للحوكمة . وقد صاغت عدد من املنظمات العمل مؤسس، ونظام مستقر، ولوائح مطبقة

 املؤسسية كما يلي:
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 بأن احلوكمة:وخنلص 

 
ب التخطيط هلا جيدًا جيت متعددة األوجه وطويلة األمد وكمة نتيجة نهائية لعملياتعترب احلو

لتطبيق هذه ألثر اإلجيابي لدى القائمني على املؤسسة باة قناعكون هناك توتنفيذها بعناية، وأن 

تيبها كأساس لإلدارة وعناصر وعمليات يتم ربطها وتر املبادئ يف املنظمة، حبيث تشمل هيكل

 .ها بصورة سليمةألفضل للموارد املوجودة، وإدارتاجليدة، ويتم من خالهلا االستغالل ا

 

العملية (  "IFC)تعريف مؤسسة التمويل الدولية 

أو عدم )اليت يتم بها اختاذ القرارات وتنفيذها 

احلكم هو العملية وداخل احلكومة،( تنفيذها

ة اليت تقوم بها املؤسسات العامة بإدارة الشؤون العام

وإدارة املوارد العامة

التعاون االقتصادي والتنمية تعرف منظمة 

(OECD " ) احلكم هو ممارسة السلطة السياسية

واالقتصادية واإلدارية الضرورية إلدارة شؤون 

"الدولة

احلكم "(World Bank)الدولي  ف البنك يتعر

اجليد على أنه الطريقة اليت يتم من خالهلا ممارسة 

السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية 

شكل : للدولة، وجعل للحكم اجليد ثالثة أبعاد

؛ إدارة (اهلياكل واملؤسسات)النظام السياسي 

اختاذ القرارات من أجل استغالل )العملية السياسية 

؛ وقدرة (موارد الدولة لتحقيق التنمية فيها

ةاحلكومة على ختطيط وتنفيذ السياسات املناسب

(UNDP)تعريف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ممارسة السلطة اإلدارية واالقتصادية والسياسية "

إلدارة كافة شئون الدولة، وهو ما يشمل اآلليات 

ون والعمليات واملؤسسات اليت يعرب من خالهلا املواطن

عن مصاحلهم وميارسون حقوقهم القانونية ويوفون 

"بالتزاماتهم ويوفقون بني اختالفاتهم

احلوكمة 

ة التى تهدف إىل حتقيق اجلوداألطر التشريعية واملؤسسية واألخالقية جمموعة 

األداء لتحقيق رؤية ورسالة املنظمةوالتميز يف
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 أهمية احلوكمة املؤسسية لألجهزة اإلدارية احلكومية .2.2
للقضاء على لكفيلة ااألسس ووضع  املنظماتة أداء كفاءزيادة  إىلاحلوكمة تطبيقات تسعى 

مة للرقابة على أداء تلك ووضع أنظ ؛لتصرفات غري املقبولةتضارب املصاحل واالفساد وأو تقليل 

د القواعد واإلجراءات فة احلقوق واملسؤوليات وحتديحيدد توزيع كا ووضع هيكل ؛املؤسسات

 تالي:، كما يوضحه الشكل الؤسسةل املواملخططات املتعلقة بسري العمل داخ

 

 متطلبات تطبيق احلوكمة يف القطاع احلكومي  .2.3

ىل إ تشرية واليت ارجياخل الضوابطمة املؤسسية عدد من يتطلب التطبيق الفعال ملفهوم احلوك

ألطر الرقابية ودرجة ليت حتكم بيئة العمل، وكذلك ااجمموعة األطر التشريعية والثقافية 

فكر وممارسات احلوكمة  موعة احملفزات اخلارجية لتبينالتطور يف وعي وثقافة اجملتمع، وجم

ة اليت تصدر بشكل دوري االستثمار والتقارير الدولي يف القطاع احلكومي مثل متطلبات جذب

 ة فيما خيص احلوكمة. مدى التقدم احلادث يف كل دولوتقيس 

 حتدد اليت واألسس القواعدىل لضوابط الداخلية واليت تشري إاوعلى اجلانب األخر توجد جمموعة من 

الثقافة التنظيمية  املنظمة احلكومية، وكذلك اخلد السلطات وتوزيع القرارات اختاذ كيفية

طبيق احلوكمة. وفيما حلكومي للتعامل مع مستجدات تا ومدى قدرة املوارد البشرية بالقطاع

 مي يف دولة الكويت:مة حلالة اجلهاز اإلداري احلكويلي أمثلة لعدد من املتطلبات الالز

 

ز االستخدام الكفؤ يتعز

للموارد، وترسيخ مبدأ 

املساءلة عن إدارة هذه 

املوارد

حتسني إدارة اخلدمات 

وجودتها

حتقيق احلماية الالزمة 

للملكية العامة 

بناء الثقة يف مؤسسات 

القطاع احلكومي

زيادة مشاركة املواطنني 

الشأن العاميف

تقليل املخاطر احملتملة 

نتهاكات خاصة إبوقوع 

بالفساد

زيادة مساهمة القطاعني 

"  ياملدن-اخلاص"األخريني 

حتقيق األهداف يف

اإلمنائية
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يساعد بناء قيادة لديها رؤية اسرتاتيجية داخل املنظمات العامة على إحداث التوازن  :القيادة .2.3.1

ئة     خل اجلهاز          املطلوب بني حتقيق احلوكمة وتوفري البي عاملني دا مة لل ية املالئ املؤسددسدد

اإلداري. حيث تتحمل القيادة اإلدارية الواعية املخاطر نيابة عن املوظف وتساعد على حتقيق  

املرحلة االنتقالية من جهاز حكومي يتمتع حبصددانة كبرية إىل جهاز ييقيم أداؤه بشددكل   

 من النقد يف اجملال العام.مستمر ويتعرض حلمالت تتعلق باألداء واإلجنازات وغري ذلك 

: توفر اخلطة االسرتاتيجية الشاملة إلصالح اجلهاز اإلداري، بيئة داعمة    االسرتاتيجية  اخلطة .2.3.2

معيارية  وضددع إجراءات إدارية لتفعيل مبادئ احلوكمة املؤسددسددية، ومن األمثلة على ذلك:

هة             Standard Operating Proceduresللجهداز اإلداري )     (؛ وتطبيق مفهوم اإلدارة املوج

 Performance بدالنتدائج وموازندة الربامج واألداء؛ وتفعيدل تطبيق نظدام إدارة اإلداء                       
Management System    ونظم اختيار القيادات اإلدارية املبين على اجلدارة؛ وصياغة وضع

 دليل النزاهة باملنظمات العامة ومدونات السلوك.

مبفهوم احلوكمة املؤسسية داخل اجلهاز اإلداري بالدولة، وربطها    يعيساهم نشر الو   :يالوع .2.3.3

مبفاهيم أكثر إجيابية، مثل صون املال العام، وزيادة رضاء املواطنني، واحلفاظ على الصورة    

الذهنية اإلجيابية للموظف العام أمام املواطن، وغري ذلك من املداخل املختلفة يف خلق ثقافة               

هيم احلوكمة، وميكن يف هذا اإلطار دراسدددة جتارب عاملية        إجيابية مشددجعة لتبين مفا      

ناجحة، حيث مت توظيف العلوم االجتماعية والسلوكية يف إحداث التغيريات املطلوبة وهو ما 

(، كما ميكن رصددد أهم املمارسددات اجليدة يف جمال  NUDGEأصددطلح على تسددميته ) 

اسددتخدام تلك النماذج      تطبيق احلوكمة داخل القطاع احلكومي بدولة الكويت ومن ثم      

 .ابيةاإلجي

توظيف عدد من املداخل السددلوكية لتحقيق التغيري مثل: مفهوم  يفضددل : التهيئة للتنفيذ .2.3.4

( يف  Quick Wins(، وذلك لتحقيق عدد من النجاحات السددريعة )Pilotالتجربة اإلرشددادية )

ساح      ساب م سبة للقطاع احلكومي، ومن ثم يتم اكت ة أكرب من اجملاالت األقل خطورة بالن

التأييد من داخل اجلهاز اإلداري هلذا التغيري، وكذلك مفهوم ابدأ بتجربة صغرية حتقق جناحا 

(Start Small Get Success.) 
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يئة الداخلية واخلارجية ل مبادئ احلوكمة املؤسسية والبويوضح الشكل التالي العالقة بني تفعي

 للمنظمة احلكومية:

                       

               

                        

     
                       

                                  

                                              

                

          

                        

               

                       

                      

         

                "          "

         "       -         - 

             " 

         
        "                

       "
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 مبادئ احلوكمة .3

ر االستقرا، التصويت واملسئولية) بادئ احلوكمة، مثل البنك الدوليتناولت العديد من املؤسسات الدولية م

(؛ والربنامج اإلمنائي سادسيطرة على الفالو، القانونكم ح، كفاءة احلكومة، السياسي وغياب العنف

(، وحكم القانون، شفافية، املشاركةاملساواة، احملاسبية، اللتضمني، الكفاءة، الفعالية، الألمم املتحدة )

رة ون وإدارة القطاع العام والسيط)دولة القاناالقتصادي والتنمية  وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون

ة من حيث إعطاء األولوية لقد تنوعت املبادئ لدى كل منظم(. وعلى الفساد وخفض النفقات العسكرية

 برؤية املنظمة.  ادئ دون األخرى ارتباطاحلزمة من املب

قائمة من املبادئ متثل  هناكإال أن ، مفهوم احلوكمة باتساع نطاقهوتشري التعريفات السابقة إىل اتساع 

 قامسا مشرتكا بني املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية ميكن إمجاهلا فيما يلي:

 

 الالزمة" املتطلبات - التطبيق تخطوا - املؤشرات - األهمية - وم"املفه حيث من مبدأ لكل عرض يلي وفيما 

 

الشفافية

املساءلة

النزاهة

املشاركة 

"حق التعبري"

:  العدالة

سيادةاملساواة

القانون

االستدامة
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 الشفافية .3.1

 ماملفهو .3.1.1

الشأن باحلصول على  ومات بطريقة منفتحة تسمح ألصحابتعرف الشفافية بأنها حرية تدفق املعل

بيئة وتعكس  .األخطاءكتشاف وا املناسبة،هم واختاذ القرارات املعلومات الضرورية للحفاظ على مصاحل

هومة من خالل النشر يف الوقت ف والقرارات واألعمال متاحة ومفتكون فيها املعلومات املتعلقة بالظرو

طنني ورغبتهم املواقوق حلكومة حلا  استجابةكما تشري إىل .العالقةاملناسب لكل األطراف ذوي 

ن م، وذلك العام املتعلقة بالشأنت ء احلكومة وكيفية اختاذ القرارالالطالع على املعلومات املرتبطة بأدا

مستوى املنظمة بوضوح  ويتعلق مفهوم الشفافية على .حلقخالل حزمة تشريعات وآليات تؤكد هذا ا

ملنتفعني من خدماتها، وعلنية االعالقة بينها وبني املواطنني  األنظمة واإلجراءات داخل املؤسسة ويف

اح عن املعلومات، وضمان حق وجود سياسة عامة لإلفصملنظمة، وااإلجراءات والغايات واألهداف يف عمل 

 زمة عن أعمال اإلدارات العامة.املواطن يف احلصول على املعلومات الال

 األهمية .3.1.2

 .خليارات املتاحةعلى ا واطالعهموعية املواطنني وت املشاركة يف اختاذ القرارات دعم .3.1.2.1

 .لةآلية حتقيق املساءو اتاملنظمحتقق العدالة يف تقييم أداء  .3.1.2.2

 .لريعات وعددم قابليتهدا للتأويشفافية التشدمن خالل حتارب الفساد  .3.1.2.3

 .إنتاجيتهم زيد منتالوالء لدى العاملني و تنمي .3.1.2.4

  باملنظمة.لدى العاملنيتعزز الرقابة الذاتيدة  .3.1.2.5

 .اليالفساد اإلداري واملواجلسيمة  املنظمة من الوقوع يف األخطاء تقي .3.1.2.6

 املؤشرات .3.1.3
 .للنشر واإلفصاح عن املعلومات للجمهور املعينمعتمدة وجود سياسة عامة   .3.1.3.1

 ، واهليكل التنظيمي منشورة.النظام األساسيوأهداف املنظمة،  .3.1.3.2

 . م متاحةلتواصل معهاملنظمة وكيفية ا يفأمساء املسئولني  .3.1.3.3

 .للجمهور لالطالعواإلجناز متاحة املنظمة والتقدم برامج وخطط  .3.1.3.4

 قرارات املنظمة معلنة بشكل منتظم. .3.1.3.5

 املنظمة حمددة ومعلنة. احلصول على خدماتإجراءات ومتطلبات وتوقيتات  .3.1.3.6

وأوجه الصرف ومصادر التمويل دورية حول نشاطات املنظمة واملوازنة املخصصة التقارير ال .3.1.3.7

 معلنة.

واألجهزة الرقابية واإلجراءات اخلاصة مبعاجلة املالحظات تنشر  والتدقيق تقارير املراجعة .3.1.3.8

 بانتظام.

 إلحصائية اخلاصة باملنظمة منشورة ومتاحة لالستخدام بواسطة اجلمهور املعنى.البيانات ا .3.1.3.9

ام دراسة أو االطالع العخصصة بغرض البحث العلمي أو الإجراءات احلصول على البيانات املت .3.1.3.10

  حمددة وميسرة لطاليب البيانات.
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 خطوات التطبيق .3.1.4

 باجلهة.حتديد اجلمهور املستهدف للبيانات واملعلومات اخلاصة  .3.1.4.1

 صياغة قائمة باملعلومات والبيانات اليت تهم اجلمهور. .3.1.4.2

 منشورات دورية أو غري دورية - حتديد آلية إتاحة البيانات املناسبة للجهة )موقع إلكرتوني .3.1.4.3

 ...(.دراسات وحبوث - ندوات - مؤمترات - تقارير إعالمية -

اجلهة يف ظل نظم سياسة االفصاح ونشر املعلومات واعتمادها من رئاسة صياغة  .3.1.4.4

 اخلصوصية ومراعاة لألمن الوطين.

 وضع خطة عمل لتطوير الشفافية باجلهة وحتديد اإلدارة املسئولة. .3.1.4.5

 تقرير.متابعة التقدم يف حتقيق الشفافية وإعداد  .3.1.4.6

 املتطلبات الالزمة  .3.1.5

 وسياستها، ورسالتها،فيما يتعلق باملؤسسة  واألمانة، والشفافية، باالنفتاح،االلتزام  .3.1.5.1

 .ةونشاطاتها على املستويات اإلدارية كاف

خبصوص معتمدة ن خالل إصدار قرارات أو لوائح واجراءات مااللتزام بسياسة واضحة للنشر   .3.1.5.2

 اإللكرتونية.نشر املعلومات الشفوية والكتابية أو 

وحدة أو  توفري املعلومات الصحيحة للجمهور العام بأعلى مستوى من الدقة وذلك بتخصيص  .3.1.5.3

 .األقل، للقيام بهذه املهمة لتوفري قناة اتصال املؤسسة باجلمهور شخص على

  ء.احملافظة على سرية املعلومات الشخصية املتعلقة بشؤون املوظفني والعمال  .3.1.5.4

التقيد باملعايري املهنية والقواعد اخلاصة بالشفافية املالية، من خالل وضع اجراءات املراجعة  .3.1.5.5

  .وآلياتهاحملاسبية والضبط الداخلي 

قادر على تكامل البيانات بقصد توفري املعلومات الضرورية م معلومات إدارية انظتوفر  .3.1.5.6

 .القراراتلصنع 

 إلكرتوني ميكن من نشر البيانات املتعلقة باملنظمة. موقع .3.1.5.7

تددفق املعلومات على املستوى الداخلي إدارة عالقات عامة ونظام فعال لالتصال يدعم  .3.1.5.8

 .للمؤسسة واجملتمع اخلارجي
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 التحديات .3.1.6

 ة.ق وحفظ البيانات اخلاصة باجلهضعف البنية التحتية الالزمة لتوثي .3.1.6.1

 كومية املختلفة.اخل نفس اجلهة ومع اجلهات احلصعوبة الربط بني قواعد البيانات د .3.1.6.2

 عرض البيانات.داد التقارير وشكل القرارات وعدم وجود معايري ومناذج حمددة إلع .3.1.6.3

 هات احلكومية.اجلتأخر عمليات حتديث البيانات لدى  .3.1.6.4

 هة. إدارة نظم املعلومات لدى اجلقلم الكفاءات اإلدارية املتخصصة يف .3.1.6.5
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 املساءلة .3.2

 املفهوم .3.2.1

صحاب املصلحة حول كيفية لني تقديم التوضيحات الالزمة ألتعرف املساءلة بأنها الطلب من املسؤو

 م، وقبول املسددددؤولية. ويعطىتوجه هلاألخذ باالنتقادات اليت واستخدام صالحياتهم وتصريف واجباتهم، 

يف شرح وجهة احلق  حهم أيضاصرفات اآلخرين اإلدارية كما مينتمبدأ املساءلة احلق يف االستفسار عن 

ارة خرى فإن مبدأ املساءلة يف اإلدومن ناحية أ أعماهلم،لقة بأداء نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم املتع

ن املمكن على أساسها مواليت  عمله،يت متكنه من أداء حيات اليقتضي أن تكون لدى الشخص الصال

  .مساءلته عن عمله

؛ أو داخل املؤسسات؛ أو أن ني املؤسسات احلكومية املختلفةساءلة أن تكون فيما باملميكن آلليات 

رة على أسئلة كل من هلم ى مؤسسة وموظفيها اإلجابة مباشتتعدى املؤسسات، مثال عندما يتوجب عل

رد " تعهد أو التزام الفليت تعنى وسع وأمشل من مفهوم املسئولية ا. ومفهوم املساءلة أة يف املؤسسةمصلح

امني تقديم تقارير دورية عن لة بأنه يتعني على املوظفني الع". وتقتضي املساءبإجناز واجبات حمددة

عملهم يتفق مع القيم  ن أنممدى إجنازاتهم، حتى يتم التأكد ونتائج أعماهلم، وتفسريهم لقراراتهم، 

، وينتج عنه مفهوم احملاسبة، لسليم. ويرتبط مبفهوم املساءلةاوأحكام القانون، وأصول وقواعد العمل 

اتهم اإلدارية واألخالقية إزاء قرارصب العامة للمساءلة القانونية ووالذي يعين "خضوع الذين يتولون املنا

 وأعماهلم.
للمؤسسات " إداريةيابية"؛ أو اجملالس الناء احلكومات من قبل أد تركز على" املساءلة سياسيةقد تكون 

التأكد من تنفيذ اللوائح  ساءلة العاملني واملسئولني بهدفتتم من خالل وضع آليات داخلية تضمن م

 مهنيةو "؛ أوانني وااللتزامات التعاقديةطبيدق املبدادئ الدسدتورية والقالتأكد مدن ت" قانونية"؛ أو والقوانني

 طالقا من منحهم حرية التصرف يفعن ممارساتهم يف الوظيفدة ان ولاملسؤتؤكد على مسئولية األفراد أمام "

 هن املتخصصةدرفاتهم وتظهر بشكل كبري يف املوظائفهم ومن ثم فهم حياسدبون علدى تص

 األهمية .3.2.2

على العاملني  لرقابة يفرضصدول املسداءلة مبوجب نتائج اأداة لتوجيه السدلوك ألن الشدعور حب .3.2.2.1

 رتتبة على قراراتهم.تمام أكبدر لدراسة النتائج املومتخذي القرارات اإلدارية إعطاء اه

لقوة ومعرفة العوامل لة جادة لتشخيص مواطن الضعف واأداة خلفض السلبية يف األداء وحماو .3.2.2.2

ق نتائج ا وتوظيفها لتحقين مواطن القوة وكيفية استغالهلاملؤديدة للقصور يف األداء، أو بيا

 .اجيابية.
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 املؤشرات.3.2.3

مساءلة املستويات اإلدارية املسئوليات واملهام حمددة لكل وحدة تنظيمية ومستوى وظيفي مبا يضمن  .3.2.3.1

 .حول اإلجنازات احملققة املختلفة

 مستهدفات ومؤشرات األداء حمددة لكل مستوى تنظيمي. .3.2.3.2

ويساعد على حتديد التقدم يف اإلجناز للوحدات اإلدارية نظام إلدارة اإلداء التنظيمي وأداء العاملني مفعل  .3.2.3.3

 املختلفة.

ضمن تدفق البيانات اخلاصة بالتقدم يف حتقيق األهداف بني املستويات اإلدارية للتقارير ينظام معتمد  .3.2.3.4

 املختلفة.

ت لتحديد التقدم يف األداء وحل املشكال عاملني" -على املستويات املختلفة "قياداتمنتظمة اجتماعات  .3.2.3.5

 واختاذ القرارات.

 عالم".اإل -اجلهات الرقابية -مع األطراف املعنية "املراجعنيللتواصل الفعال آلية  .3.2.3.6

تتمتع باستقاللية ألداء العمل  منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم للربامج واملشروعات واخلطط .3.2.3.7

 .بشكل مهين وحمايد

 ، وربطها بنظام احلوافز واملزايا.جلهةدمات ااملستفيدين واملستهدفني خلنظام لدراسة مدى رضاء  .3.2.3.8

لقى الشكاوى واملقرتحات ودراستها واختاذ اإلجراءات بشأنها والرجوع للشاكي لت مفعلةمنظومة  .3.2.3.9

 .بالنتائج

نظام التدقيق الداخلي فعال ويتمتع باالستقاللية الالزمة ألداء أعماله ويدعم حتديد أوجه التقدم  .3.2.3.10

 ح املسار.والقصور واإلجراءات الالزمة لتصحي

 خطوات التطبيق.3.2.4
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تنسق اإلدارة املسئولة عن التنظيم باجلهة مع ديوان اخلدمة املدنية لعمل دليل اإلجراءات املعيارية للجهة  .3.2.4.1

 .والذي يوضح اخلطوات املعتمدة لتقديم اخلدمات

 Standard)تضع اجلهة خمططا شامال حول معدالت األداء اخلاصة بها وكذلك إجراءات التشغيل املعيارية  .3.2.4.2

Operating Procedures) .وبطاقات التوصيف الوظيفي ومناذج التخطيط الفردية املختلفة 

 اخلاص باخلدمة. تنشر اجلهة االجراءات املعيارية ألداء اخلدمات واإلطار الزمين .3.2.4.3

 مناذج ورقية". - إتاحة دليل اإلجراءات املعيارية للعاملني باجلهة "املوقع اإللكرتوني .3.2.4.4

اإلجراءات املعيارية للخدمات املختلفة للمستفيدين وذلك ملعرفة املطلوب ومتابعة إجراءات تقديم إتاحة  .3.2.4.5

 .خدماتهم

 وتنشر على واملسئوليات هداف والربامج واألنشطة واإلطار الزمينوضع خطة متكاملة للجهة تتضمن األ .3.2.4.6

 ة واملواطنني أو األطراف املعنية.املوقع اإللكرتوني للجهة وداخل اجلهة حبيث تكون متاحة للعاملني باجله

ضع نظام متكامل لتقارير املتابعة والتدقيق ونشرها حسب وتفعيل أجهزة املتابعة والتدقيق الداخلية، و .3.2.4.7

 سياسة اإلفصاح اليت تعتمدها اجلهة.

خاصة برضاء العاملني سواء من خالل التعاقد مع جهات متخصصة استطالعات لية لتنفيذ آتضع اجلهة  .3.2.4.8

 باالستقاللية واملهنية أو جهاز متابعة األداء احلكومي.تتمتع 

 تنفذ اجلهة خطة تقييم للنتائج واألثار املرتتبة على أعماهلا لقياس مدى إجناز اخلطة. .3.2.4.9

داء وتأخذ يف االعتبار أراء األطراف املعنية يف داء للعاملني للتحول إىل إدارة األتطور اجلهة منظومة تقييم األ .3.2.4.10

 ظمة.تقييم خدمات املن

شكاوى املواطنني تتمتع بالشفافية والنزاهة ويتم دمة املواطنني والتضع اجلهة منظومة متكاملة خل .3.2.4.11

 اإلعالن عن نتائج األعمال بها يف الشكاوى املختلفة بشكل منتظم.

تنسق اإلدارة املسئولة عن التنظيم باجلهة مع ديوان اخلدمة املدنية لوضع ميثاق املواطن "مستعينة  .3.2.4.12

 الدولية يف هذا الشأن، وإتاحته للمواطن ومن ثم تفعيله. بالتجارب
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 املتطلبات الالزمة  .3.2.5

تطوير خمتلف معايري املساءلة املتعلقة مبستويات الرقابة و قواعد ومعايري مرضية لقياس األداء وضع .3.2.5.1

 .وشكل العمل

لدعم التغيري ومساعدتهم، وتقديم النصح هلم اجلهات احلكومية ة وييئات الرقاباهلبني  نالتعاو .3.2.5.2

 .والصالحيات اليت تدعم املساءلة

منح السلطة واملرونة ومصداقيتها وأن تي وموضعيتهاهيئات الرقابة  يةعلى استقالل احملافظة .3.2.5.3

 .الكافيتني

ضرورة وجود نظم وضمانات تكفل اختاذ تدابري تصحيحية فورية وعدم الرتاخي يف فرض اجلزاء  .3.2.5.4

 .التقصري واإلهمالاملناسب واإلجراءات التأديبية عند 

تدفق للمعلومات، فاملساءلة واحملاسبة تتم وفق البيانات املتوفرة، لذلك ال جمال للمساءلة بدون  .3.2.5.5

 الشفافية، وأيضا تكتمل وظيفة الشفافية عند ربطها باملساءلة واحملاسبة.

هم أنفسالتعبري عن علومات وأصحاب مصلحة قادرين على املحرية ثقافة عامة يف اجملتمع حنو  .3.2.5.6

 .وسيادة القانون

 التحديات.3.2.6

تعقد و صعوبة تفعيل الرقابة واإلشراف اإلداري بسبب تضخم حجم اجلهاز اإلداري وتعدد نشاطاته .3.2.6.1

 .ريات يف القوانني والنظم والتعليماتيالتغ وكثرة واإلجراءاتاللوائح 

 .املساءلةاملمنوحة لألشخاص والوحدات اإلدارية اليت متارس أعمال والسلطات ضعف احلماية  .3.2.6.2

 واحملسوبية.هيمنة الوالءات االجتماعية التقليدية اليت تؤدي إىل شيوع احملاباة  .3.2.6.3

 .اهلادفة إىل تعميم ثقافة املساءلة وبيان متطلباتها ومنافعهاالتوعية  شاطاتنضعف  .3.2.6.4
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 النزاهة .3.3

 املفهوم .3.3.1

عال، أو ل مسؤوليته جتاه ِفعل من األفحتمُّالذي يدفعه إىل الفرد اخلي عند الدوازع الشعور واليتضمن مفهوم النزاهة 

مة وتشكل املنظو .وظيفي أو اجملتمعين، سواء على املستوى الشخصي أو التصرُّف من التصرُّفات يف أيِّ جماٍل كا

النزعة ذي يفصل بني املصلحة الشخصيَّة وااللتزامَ األخالقي الواجب، ال القيمية للفرد موجه للسلوك مبا ينعكس يف

ملسئولون . ومن ثم جيب أن يتحلى اة الذاتحكم النفس ومراقبولية النابعة من وهو ما يؤدى إىل حتمل املسئ نية،اإلنسا

 الذي يضبط تصرفاتهم كم املعيارختاذ القرارات املختلفة واليت حتابالقطاع احلكومي مبجموعة من القيم عند 

 العامة. املواردإدارة مة عند واستقابكل أمانة  يتصرفواليهم أن ع، كما املنشأةداخل  املختلفة وسلوكياتهم

. هيلتزم به األفراد ومدربون علي ية متفق عليها كإطار حاكم للسلوكويتطلب مفهوم النزاهة وجود قواعد أخالق

لوظيفي كأحد آليات ترمجة حلكومي أو اخلاص مدونات السلوك اتتبنى معظم املنظمات سواء يف القطاع او

عنية أو اجلهة امليقة تصدرها الدولة مدونة السلوك الوظيفي بأنها وث القواعد األخالقية يف شكل مكتوب. وتعرف

يه وممارسة العاملني يف أدائهم يف توج ملنظمات على اختالف أنواعهاوتتضمن جمموعة من القيم اليت تتبناها ا

كلة ضهم أثناء أدائهم األعمال املواليت تعرتاألخالقية ضايا واملشكالت ألعماهلم، واليت تساعدهم يف مواجهة الق

تكافؤ الفرص؛ والشفافية؛ والعدالة؛ مدونات السلوك: كز عليها إليهم. وتتضمن القواعد واألسس اليت ترت

  ل مع اآلخرين.ملوظف ومسؤولياته العامة؛ والتعامللوطن؛ وواجبات ا واحليادية؛ واالنتماء

 األهمية .3.3.2

 صور الفسادمن خالل ، شخصيةإساءة استخدام السلطة العامة من أجل حتقيق مكاسب قلل من ت .3.3.2.1

 املختلفة.

 ساهم يف تطوير مهنية العاملني.األخالقية وتباجلوانب  تنمي االهتمام .3.3.2.2

 ادئ املدونة.باملقيم والى الرتكاب ما خيالف حتمي العاملني من ضغوط اجلهات األعل .3.3.2.3

القواعد ، يف حني تراقب املسئولنيجي للسيطرة على تصرفات القانون نظام مراقبة خارتوفر سيادة  .3.3.2.4

 املسئولني داخليا.سلوك األخالقية 

 .يعات والسياسات للمنظمةوالتشر األنظمةمع  واملتوافقيد لألداء اجلدراكهم إواجملتمع ثقة  حتقق .3.3.2.5

 املؤشرات .3.3.3

 عاملني باملنظمة.لوصول اليها بسهولة من قبل الحفظ التشريعات وترتبيها حبيث ميكن ا .3.3.3.1

 ها مصاغة ومنشورة.تشكل موجهات االفعال للعاملني بقائمة القيم اليت تتبناها املنظمة و .3.3.3.2

و النزاهة من خالل برامج التنظيمية اإلجيابية حنلثقافة توجد اسرتاتيجية لدى املنظمة لدعم ا .3.3.3.3

لدولية، ونشر مناذج املمارسات عاملني يف املؤمترات احمللية واالتوعية، وبناء القدرات، ومشاركة ال

 اإلجيابية بني العاملني.

ا من العاملني ومت التدريب اللتزام بها معتمدة وموقع عليهمدونة سلوك متضمنة القيم اليت جيب ا .3.3.3.4

 ا.عليه

املنظمة ومدونات سلوك لى دراية بقائمة القيم اخلاصة باملراجعون واملتعاملون مع املنظمة ع .3.3.3.5

 للعاملني.

 لوك مشكلة ومفعلة يف اجلهة.للس التوجيهية واملبادئ األخالق جلنة .3.3.3.6
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رض يف املصاحل يف أحد جلهة للكشف عن احتمال حدوث تعاتوجد آلية وقائية تساعد العاملني با .3.3.3.7

 . لف بها وكيفية جتنب ذلكاألعمال املك

  ة.متاحة ومفعل "...-ةاحملسوبي -"تضارب املصاحل األخالقيات انتهاكات عن آلية اإلبالغ .3.3.3.8

 منشورة.والنتهاكات تتم حبيادية ومهنية اخلاصة بدعاوى ا والنتائج التحقيقات .3.3.3.9

 .لنزاهة الوظيفيةمنظومة حتفيز تشجع التميز يف جمال ا .3.3.3.10

 خطوات التطبيق.3.3.4

 ضع قائمة القيم األخالقية اليتستويات اإلدارية املختلفة لوتعقد املنظمة ورشة عمل من ممثلي امل .3.3.4.1

لمنظمات ذات األنشطة لبعض النماذج العاملية بة بذلك تلتزم بها املنظمة، وميكن االستعان

 املماثلة.

 .اتوعية حوهل عقد دوراتوميمها على العاملني باملنظمة، اعتماد منظومة القيم األخالقية وتع .3.3.4.2

 ن اخلدمة املدنية وبالتشاور معبالتعاون مع ديوا الوظيفيلسلوك تضع إدارة املوارد البشرية مدونة ا .3.3.4.3

 .العاملني يف املستويات املختلفة

 خدمة املوظف. تم وضع النموذج املعتمد يف ملفيوقع العاملون على مدونة السلوك وي .3.3.4.4

 ظيفي للعاملني.ليات إدارة األداء الوبعاد عمأإدراج مدونة السلوك األخالقي كأحد  .3.3.4.5

األخالقية واملهنية" تكون  دارية املختلفة "جلنة الشئونتشكل املنظمة جلنة من املستويات اإل .3.3.4.6

 الجتاه.اجعة ممارسات املنظمة يف هذا امسئولة عن زرع القيم األخالقية ومر

" لتحديد أوجه Integrity Auditالقيم األخالقية " تللممارسا تنفذ جلنة الشئون االخالقية مراجعة .3.3.4.7

 الضعف ووضع خطة للتطوير واملتابعة.

ألخالقية من العاملني ااوى اخلاصة بالنزاهة واملسائل تعلن املنظمة عن آلية استقبال الشك .3.3.4.8

 واملراجعني.

عليا يمية واملهنية وترفعه للجنة اللتزام بالنزاهة واملنظومة القتعد املنظمة تقرير سنوي عن درجة اال .3.3.4.9

 وكمة.للح

 املتطلبات الالزمة  .3.3.5

 .السلوك الوظيفي القيم وقواعد عالقة مبدوناتات ذمفعلة تنبع من تشريعات  ُأطر رقابة 3.3.5.1

 .قدرات مؤسسية مالئمةوقانونيا و سياسيا مواتيةوجود بيئة  3.3.5.2

 النزاهة. يف دعم ثقافةت اجملتمع املدني وسائل اإلعالم ومنظما مشاركةتعزيز  3.3.5.3

 ملستويات اإلدارية املختلفة.ا يفألفراد امتكني و الالمركزيةدعم  3.3.5.4
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 التحديات .3.3.6

 جملامالت وثقافة احملسوبية".االلتزام بقواعد النزاهة "شيوع االظروف املادية للعمل ال حتفز على  .3.3.6.1
 ومة األخالق.ال يوجد نظام جملازاة من خيرتق منظ .3.3.6.2
 قواعد قانونية تقيد األعمال. .3.3.6.3

 

 املشاركة "حق التعبري عن الرأي" .3.4

 املفهوم.3.4.1

إعداد و لعامة " ووضع األولويات؛صناعة السياسات ا يف عملياتلحة" األطراف املعنية "أصحاب املصمشاركة كل 

ع من قنوات مؤسسية متكن اجملتمالل ن خوذلك م؛ واملتابعة والتقييم"، نفيذالت؛ وإعداد املوازناتو ؛اخلطط والربامج

ى هذا ف إدارة الشؤون العامة. ويطلق عل، وذلك بهدحرية الرأي والتعبري ضمنتالتعبري عن رأيه يف صنع القرار، واليت 

. وتتضمن "Evidence Based Policy" مة املرتكزة على األدلة والرباهنيالنوع من العمليات صناعة السياسات العا

ات، صنع القراريات جل املساهمة يف عملة للمواطنني كأفراد ومجاعات، من أاملشاركة تهيئة السبل واآلليات املناسب

، ومن ثم قبول القرارات من جانب املواطننيى املشاركة إىل املزيد من الثقة وأو غري مباشرة. وتؤد إما بطريقة مباشرة

اشرتاك املواطن يف تلك ن وجيب أن يكو الرؤية والرسالة.بقصد حتقيق نظمة زيادة انتمائهم للربامج اليت تنفذها امل

ية االجتماعية جتاه األهداف شعور باملسؤولاللطوعي الذي يرتجم االذاتي والعمل اجلهود على أساس الدافع 

 .اركةاملشوحق ن لديه حرية أل فرد كن يعتقد أواملشكالت املشرتكة جملتمعه، و

 األهمية.3.4.2

همة يف اختاذ القرار ومساءلة ن خالل مشاركة املواطنني باملساتسهل التفاعل بني الدولة واجملتمع م .3.4.2.1

 .القرارصانعي 

ات اجملدية فنيا واقتصاديا املواطن احلقيقية، ووضع التصور اختيار األولويات اليت متس احتياجات .3.4.2.2

 للتعامل مع تلك األولويات.

  تقوم بها الدولة.زيادة قناعة املواطن باجملهودات اليت .3.4.2.3

 العام.احلفاظ على املال  .3.4.2.4

 بناء الثقة يف األجهزة احلكومية. .3.4.2.5

 املؤشرات .3.4.3

حديد أولويات االحتياجات صل مع املستفيدين من خدماتها لتمفعلة لدى املنظمة للتوااسرتاتيجية  .3.4.3.1

 . وسائل تواصل اجتماعي...( - يونموقع إلكرت -اجتماعات  -لقاءات  - رأي"استطالعات 

كل عام واملستهدفني شاركة والتشاور مع اجملتمع بشلدى املنظمة سياسات حتفيزية تدعم امل .3.4.3.2

 ل خاص. خلدمات املنظمة بشك
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عم املشاركة اجملتمعية دعن  مسؤولدارة العالقات العامة يوجد وحدة تنظيمية "فريق عمل" لدى إ .3.4.3.3

 يف صياغة سياسات املنظمة.

 ني العاملني.بة حول نشر ثقافة رضاء العمالء اسرتاتيجية مصاغة ومفعلة لدى املنظم .3.4.3.4

تمع يف صنع السياسات اجمل دني كأحد وسائل دعم مشاركةآلية للتنسيق مع منظمات اجملتمع امل .3.4.3.5

 املختلفة.  العامة اخلاصة باملنظمات يف القطاعات

لتعريف اجلمهور املستهدف  إعالمية" -إعالنية  -ت "توعية خريطة اتصال لدى املنظمة لتنفيذ محال .3.4.3.6

 لية احلصول عليها.آخبدمات املنظمة و

 ظمة.  عالمية والرأي العام جتاه املنتقارير حول رصد وحتليل التوجهات اإل .3.4.3.7

هور املستهدف لتحديد أهم راسات ميدانية تفاعلية مع اجلملدى املنظمة خطة عمل مفعلة إلجراء د .3.4.3.8

 املشكالت والتحديات ذات األولوية. 

لتوظيف خمرجات الدراسات ة مع اجلهات األكادميية والبحثي لدى املنظمة رؤية للتعاون واملشاركة .3.4.3.9

 ة يف صناعة السياسات العامة". اركة اجلهات األكادميية والبحثي"مش ةاخلاصة بها يف تطوير أداء املنظم

 املنظمة. حتقيق أهداف وظيف العمل التطوعي اجملتمعي يفحول ت لدى املنظمة رؤية مفعلة وآليات .3.4.3.10

 خطوات التطبيق.3.4.4

 تعاملني.للمحتدد اجلهة اخلدمات اليت تقدمها  .3.4.4.1
..."؛ ليمية، والعمريةالثقافية، والتع" خلفيتهم حيث حتليل األطراف املعنية باخلدمات من .3.4.4.2

 .واحتياجاتهم من اخلدمات
 .ملستهدفةادى توافقها مع احتياجات الفئة حتديد أهم متطلبات أداء اخلدمات وم .3.4.4.3
هة من خالل "مقابالت جلالية تطوير اخلدمات أو أولويات تنفيذ استطالع رأي املستفيدين يف آ .3.4.4.4

 ألدوات املناسبة".اأو غري ذلك من ، استبيان"، Focus Groupsجمموعات بؤرية مركزة " -مجاعية
املتعاملني من اخلدمات اليت  " شكاوىاملسؤولالشخص  - اإلدارةتستطلع إدارة العالقات العامة أو " .3.4.4.5

 لوسائل األخرى.اء من اإلعالم أو اتقدمها اجلهة سو
 د األولويات.لفئة املستفيدة لتحديملعنية باامنظمات اجملتمع املدني  التواصل مع .3.4.4.6
 .ت وتضمينها يف خطة اجلهةحتديد أهم خطط التطوير أو األولويا .3.4.4.7
عمل وترفعه للجهة املسئولة يدين يف تطوير اخلدمات وخطة التعد اجلهة تقريرا حول إشراك املستف .3.4.4.8

 املؤسسات احلكومية. كمةعن متابعة تنفيذ اإلطار الوطين حلو

 املتطلبات الالزمة  .3.4.5

 .والتنفيذ بالتصميم احلكومياجلهاز  انفرادعدم  .3.4.5.1

 قطاع احلكومي.ال التواصل اجملتمعي يف قدراتتنمية  .3.4.5.2

 جلهاز اإلداري بالدولة.با املعلوماتلتدفق  فعالةبناء آلية  .3.4.5.3
 .لعام يف جمملهالة يف صنع السياسات أو الشأن البيئة املمكنة للمشاركة الفعادعم  .3.4.5.4
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 التحديات .3.4.6

ة بإجراء استطالعات الرأي أو جراء العمليات اخلاصملؤهلني إلاالكايف من األفراد  العددعدم توفر  .3.4.6.1

 .نالتواصل مع مجهور املستفيدي
ناسب مع عديل خططها لتتعطي اجلهة املرونة الالزمة لتتأو لوائح تنظيمية ال  تشريعاتوجود  .3.4.6.2

 .احتياجات املستفيدين
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 العدالة: املساواة وسيادة القانون .3.5

 املفهوم.3.5.1

ع اًدا، أو مؤسسات حكومية، أو جمتمتثال كافة األطراف سواء كانوا أفرينصرف مفهوم احرتام القانون إىل مدى ام

 وعةجمموليس فردا أو  املرجعيةون هو القان ، حيث يصبحتشريعات أو لوائح للمنظومة القانونية من قوانني أو –مدني 

 اجل من السلطة استعمال مالية سوءمن احت لقانونل الفعال تطبيقال قللاجلميع. يويطبق بعدالة على ، فراداألمن 

 للقواعد واالنصياع الثقة ملدى عاجملتم يف املختلفة األطراف دراكإ القانون سيادة مفهوم يعكس شخصية. منافع

  عد.القوا هذه إنفاذ تواليا اجملتمع يف بها املعمول القانونية

هم، ءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضد، فهي حتمي املواطنني من أي إجراوتعلو سيادة القانون على سلطة احلكومات

ذلك، يتوجب على احلكومات أن  ملساواة وخضوعهم للقانون. ولتحقيقوتضمن معاملة مجيع املواطنني على قدم ا

 .نية التحتية األساسيةوالنظام، وتأسيس البعلى القانون  املؤسسات واألطر الالزمة للمحافظةوفر ت

 األهمية.3.5.2

 . الكرمية العمل ُسبل لتوفري مالئمة بيئة تهيئة .3.5.2.1
 القضاء، إىل االحتكام بلُس إتاحة طريق عن واجملتمعات، فراداأل أصوات تعزيز خالل من التنمية دعم .3.5.2.2

 .احلقوق بانتهاك تعلقي فيما االنتصاف ُسبل وترسيخ اجبةالو القانونية اإلجراءات اتباع وضمان
 .احلكومية املؤسسات يف الثقة يزيد  .3.5.2.3
 .التنمية يف لألفراد أفضل مشاركة يدعم .3.5.2.4

 املؤشرات.3.5.3

لعاملني وكذلك املتعاملني مع لخلاصة بعمل اجلهة جممعة ومتاحة اقائمة القوانني واللوائح والقرارات  .3.5.3.1

 املنظمة.

 .تطبيقها وآلية وتفسرياتها تبالتشريعا معرفة على باجلهة العاملون .3.5.3.2

ة والتدقيق الداخلي تتمتع نية والشكاوى واملراجعة الداخلياإلدارات املعنية بالتحقيقات القانو .3.5.3.3

 باالستقاللية الالزمة ألداء عملها. 

مساعدة على حل اإلشكاليات واملتخصصني يف جمال القانون لل لدى اجلهة العدد املناسب من اخلرباء .3.5.3.4

 التفسري". - التطبيقالقانونية اليت تواجه اجلهة "

 ظلم من القرارات اإلدارية.يوجد آلية إجرائية مفعلة ومعلنة للت .3.5.3.5
 دارية.تنشر نتائج التظلمات من القرارات اإل .3.5.3.6

 . أسس إي على قائم متييز دون ة"راجعني "املتعاملني مع املنظمامل كل مع للتعامل ومفعلة مصاغة قواعد .3.5.3.7

 . ونظم جزاءات مناسبة املعاملة يف التمييز حالة يف آلية مفعلة للشكاوى .3.5.3.8

 حالة السلطة التقديرية بها، خصوصا يف املعمول لقانونيةا للقواعد خروقات أية ضد وقائية ضوابط .3.5.3.9

 املمنوحة لألشخاص.
 .لتعديللوء مستجدات التطبيق ومقرتحات ضيف  القانونية مراجعة مستمرة للقواعد .3.5.3.10

 خطوات التطبيق .3.5.4
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 للعاملني يتاح عيمرج شكل يف وضعها ويتم أعماهلاب اخلاصة التشريعات قائمة اجلهة ترصد .3.5.4.1

 لكرتونية؛إ نسخة أو مكتوب بشكل سواء واملراجعني

 بأعماهلم؛ خلاصةا القانونية باملرجعيات لتعريفل باجلهة للعاملني تدريبية دورات عقد .3.5.4.2

 املطبقة التشريعات على ةاملطلوب التعديالت أهم حول جعنيواملرا باجلهة العاملني رأي استطالع .3.5.4.3

 للتعديل؛ الزمةال اإلجراءات الختاذ للقيادة ورفعها

 بعدالة معها والتعامل نيةالقانو القواعد خيص فيما اجعنياملر قبل من للتظلم آلية وتفعيل وضع .3.5.4.4

 وإنصاف؛

 .باجلهة القانون سيادة تطبيق فموق حول العام نهاية يف تقريرإعداد  .3.5.4.5

 املتطلبات الالزمة .3.5.5

 .اجلهة لعمل حلاكما التشريعي اإلطار وحتليل راسةد بأهمية وعى على القانونية اإلدارة . 3.5.5.1

 .ملطلوبةا التشريعات القرتاح العامة اتالسياس صانعي مع للتواصل آلية توجد .3.5.5.2

 التحديات.3.5.6

 سوء استخدام احلق يف التظلم. .3.5.6.1

   ني باعتبار أن القاعدة ة االستماع لوجهة نظر املراجععدم اقتناع العاملني باجلهة بأهمي .3.5.6.2

 القانونية ال يتم تغيريها.

 ح والتشريعات.ض القواعد القانونية أو اللوائطول اإلجراءات الالزمة لتغيري بع  .3.5.6.3
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 االستدامة .3.6

 إدارة املخاطر  -الفاعلية  -الرؤية   .3.6.1

 املفهوم .3.6.1.1

ة ورة، ومن ثم كان من املهم دراسكومي على املدى الطويل أهمية وضرالقطاع احل تطبيعة وتأثري ومسؤوليامتثل 

كما جيب  تلفة وأن تكون مستدامة.ملستقبلي منها على املستويات املخوحتديد النتائج وختطيطها وقياس األثر ا

دامة الذي يضمن احلفاظ على مية املستكومية رؤية تعكس فكر التنأن متتلك إدارة املنظمة أو املؤسسة احل

ة. وتتحقق االستدامة للمنظمات بلي وكذلك مراعاة كل أصحاب املصلحاحلقوق والواجبات للجيل احلالي واملستق

فاعلة وكفؤة للقيام باألعمال ورئيسة وهي أن يكون لديها رؤية؛  واملؤسسات احلكومية من خالل ثالث حماور

ات جان يف حالة اهليئات واملؤسسات ذضافة إىل فاعلية جملس اإلدارة وللإرة املخاطر، طة بها؛ وقدرة على إدااملنو

 املوازنات امللحقة أو املستقلة.

ملدى ل منظور بعيد ااف األخرى من خالبالشراكة مع األطر حددُت رتاتيجيةاسرؤيدة جيب أن يكون لدى اجلهة  الرؤية:

تغريات املأخذا يف االعتبار  ،من بينها األفضليف رسم البدائل واختيار ضوح لعملية التطوير اجملتمعي، مع توفري الو

 احمليطة. 

، من لصحيحة، وتنظيمها، وتطبيقهاعلى تهيئة السياسات اة الدولة درقإىل  الفاعلية احلكوميةتشري  الفاعلية:

. ولةالعامة للدئون إدارة الشكنه من متاليت هارات املقدرات والقيادة والب نظام إداري ذو كفاءة عالية يتمتعخالل 

واطنني، ج وخطط ومشاريع تليب احتياجات امللتحويل املوارد املتاحة إىل برام تتضح الكفاءة والفعالية يف البعد الفين

ية خالل ملتاحة. لقد شهدت اإلدارة احلكومضل وتعظيم االستفادة من املوارد اوتعرب عن أولوياتهم، مع حتقيق نتائج أف

 إىل واإلدارية املهنية السيطرةو رةاإلدا من احلديث حتول فقد ،فلسفة العملاملاضية تغيريات جوهرية تتعلق بالفرتة 

 حتسني إىل املخرجات ميةك زيادة ومن األداء، إدارة إىل كاليفالت مراقبة أو ضبط منو االرتكاز على العميل،

. ومن ثم تطلب حتقيق ألداءا ومستويات النتائج عن ةاملساءل إىل تاإلجراءا سالمة مدى تقييم ومن اخلدمات، جودة

ائج فهوم اإلدارة املرتكزة على النتم عة من املتطلبات الرئيسة ومنها:الكفاءة أن تعتمد اجلهات احلكومية جممو

Results – Based Management"يارية املع ؛ وإجراءات العمل"Standard Operating Procedures"ميثاق املواطن؛ و 

"Citizens Charter" . 

اجهة  تتبعها املؤسسات بشكل منظم ملواإلجراءات اليت إىل حتديد ملخاطرا عملية قياس وتقييم تهدفإدارة املخاطر: 

جتة املخاطر النااحتماالت على تركز و. نشاطاملزايا املستدامة من كل  األخطار املصاحبة ألنشطتها، بهدف حتقيق

املخاطر  إدارةأنشطة االعتبار أن ن يؤخذ يف أ. وجيب دارية...(اإل - اليةامل -ية قانونال -ادية املمن املصادر املختلفة )

ثقافة  ي، وتصبح ضمن منظومةالتطبيق الفعلية املؤسسة وكيفية مستمرة ودائمة التطور وترتبط باسرتاتيج

 .املؤسسة

 أعمال ويشكل هذا احملور بعدا هاما يف قة:امللحأو  ت ذات املوازنات املستقلةفاعلية جملس اإلدارة واللجان يف اهليئا

قة اإلدارة حيث يشكل بها جملس اصة سواء يف شكل املوازنة أو طريتتمتع بطبيعة خ احلكومية اليتاملنظمات 

 الالزمة.إدارة يتمتع بالصالحيات 
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 األهمية .3.6.1.2

 .مات احلكوميةاملواطن يف املنظ ثقةزيادة رضاء و .3.6.1.2.1

ي الداخلي حنو االلتزام ظف العام، وتوليد الدافع الذاتباملسئولية لدى املوإجياد الشعور  .3.6.1.2.2

 .املخططة بتحقيق النتائج

 .لمواطننيلاملضافة  القيمة املنظمة وحتقيقموارد ترشيد  .3.6.1.2.3

 لألزماتإنذار مبكر ، وجئةمحاية املنظمة من التغيريات املفا .3.6.1.2.4

 املؤشرات .3.6.1.3

ق الرؤية العامة للخطة حتقيق األهداف املخططة وفيات خطة اسرتاتيجية لدى اجلهة حتدد آل .3.6.1.3.1

 اإلمنائية.

 جملتمع.اع برؤية املنظمة وأهدافها يف العاملون باملنظمة على وعى واقتنا .3.6.1.3.2

وعية ألداء املنظمة وتأثريها ة اليت تساعد يف إحداث نقلة نتدعم املنظمة املبادرات االبتكاري .3.6.1.3.3

 باجملتمع.

قات احلكومة منظمة املعرفية احلديثة "تطبياسرتاتيجية لدى املنظمة للتحول لل .3.6.1.3.4

 إدارة املعرفة". -ة اإللكرتوني

املال البشرى  وضم الكفاءات للعمل ودعم رأس آلية شفافة الختيار القيادات وجذب .3.6.1.3.5

 باملنظمة.

 هم إجنازاتها.خطة للتسويق االجتماعي للمنظمة وأ .3.6.1.3.6

ملدني لتطوير جودة تمع القطاع اخلاص ومنظمات اجملارؤية لدى املنظمة حول الشراكة مع  .3.6.1.3.7

 .اخلدمات املقدمة للفئات املستهدفة

 لى قيمة تعود على املواطن.ن األموال العامة املخصصة بأعلدى املنظمة ألية لتعظيم العائد م .3.6.1.3.8

 لألزمات والتعامل معها. خطة مصاغة ومفعلة لالكتشاف املبكر .3.6.1.3.9

 -نقص موارد  -ظواهر فساد " ميكن أن تتعرض هلا املنظمة ألية لتحديد املخاطر احملتملة اليت .3.6.1.3.10

 ...." -ر ضعف ثقة اجلمهو -ضعف موارد بشرية 
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 خطوات التطبيق .3.6.1.4

صفوفة األهداف م التخطيط االسرتاتيجي باجلهة الوحدة التنظيمية املسئولة عن تضع .3.6.1.4.1

 قيقها؛االسرتاتيجية اليت تسعى اجلهة لتح

 طة؛قق املخرجات والنتائج املخطحتاجلهة مصفوفة مؤشرات ملتابعة  تضع .3.6.1.4.2

بعة متكاملة مبنية على باجلهة منظومة متان املتابعة الوحدة التنظيمية املسئولة ع تصمم .3.6.1.4.3

 ؛املؤشرات وتقيس املخرجات والنتائج

نية لوضع ميثاق املواطن باجلهة مع ديوان اخلدمة املد اإلدارة املسئولة عن التنظيم تنسق .3.6.1.4.4

 م تفعيله؛ثالشأن، وإتاحته للمواطن ومن  "مستعينة بالتجارب الدولية يف هذا

جراء قياسات داء احلكومي إلمع جهاز متابعة األواملتابعة  اإلدارة املسئولة عن التخطيط تنسق .3.6.1.4.5

لقياس مدى حتقق  ها، وكذلك تنفيذ حبوث تقييميةدفني من خدماترضاء العمالء املسته

 دف اليه اجلهة؛املخرجات والنتائج واألثر الذي ته

 رف على املخاطر وحتديدهاالتخطيط للتعن إدارة املخاطر عتتوىل الوحدة التنظيمية املسئولة  .3.6.1.4.6

ويات اإلدارية للمست الالزمة ورفعها تقاريرعداد الوإ تقدير وتقييم املخاطروها حتليلو

جعة عمليات إدارة مراقبة ومرا؛ وعاجلة املخاطرة مللاملعنية؛ ووضع رؤية وخطة متكام

    .راملخاط

 املتطلبات الالزمة  .3.6.1.5

 اسرتاتيجية لدى اجلهة. رؤية .3.6.1.5.1

 .السرتاتيجيتنظيمية مسئولة عن التخطيط ا وحدة .3.6.1.5.2

 يم. وارد البشرية والتطوير والتنظعن إدارة املتنظيمية مسئولة  وحدة .3.6.1.5.3

 .وظيفي وخريطة تنظيمية للجهة توصيف .3.6.1.5.4

 خاطر.تنظيمية مسئولة عن إدارة امل وحدة .3.6.1.5.5

  جهاز متابعة األداء احلكومي.ومع ديوان اخلدمة املدنية  التنسيق .3.6.1.5.6

 التحديات .3.6.1.6

 مبخرجات ونتائج اجلهة. حتديد مؤشرات األداء اخلاصة صعوبة .3.6.1.6.1

 حبوث التقييم.جراء استقصاء رضاء العمالء وإلبشرية"  -املوارد "مالية إتاحةعدم  .3.6.1.6.2
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 فاعلية جملس اإلدارة "اهليئات ذات املوازنات املستقلة أو امللحقة" .3.6.2

 املفهوم .3.6.2.1

 ينني يتولون اإلشراف بشكل مشرتكألعضاء سواء كانوا منتخبني أو معاهو هيئة مكونة من عدد من  جملس اإلدارة

حتدد  ملديرين أو جملس األمناء.قد يطلق على جملس اإلدارة جملس اومنظمة أو هيئة أو مؤسسة ما. على أنشطة 

. وترد و املسندة إليه من قبل سلطة أعلىواجبات واملسؤوليات املفوض بها أمسئوليات ومهام اجمللس حسب السلطات وال

نظمة عدد أعضاء اجمللس، وكيفية خلي لكل منظمة، وحيدد النظام الداتفاصيل هذه املسائل عادة يف اللوائح امل

  اختياره، وآلية إدارة االجتماعات.

ويتطلع جملس اإلدارة مبهام أساسية خيتص بها دون غريه منها: وضع السياسات واألهداف العامة؛ اختيار وتعيني 

؛ وضمان توافر املوارد املالية الكافية؛ وإقرار املوازنات السنوية، واعتماد لوائح الرئيس التنفيذي ودعم ومراجعة أداء

 داخلية. وختتلف املسؤوليات القانونية للمجالس حسب طبيعة واختصاص املنظمة اليت تعمل يف نطاقها.العمل ال

 األهمية .3.6.2.2

  قيادة ملنظمة وبناء رؤية اسرتاتيجية ووضع السياسات. .3.6.2.2.1

 ضمان رقابة وإشراف فعال لتحقيق رؤية وأهداف املنظمة. .3.6.2.2.2

 متثيل رغبة األطراف املعنية يف حتديد أولويات املنظمة. .3.6.2.2.3

 .دعم استدامة وفاعلية املنظمة .3.6.2.2.4

 املؤشرات .3.6.2.3
قرارات تنفيذية" اخلاص بتشكيل وطريقة عمل "جملس  -الئحة تنفيذية-اإلطار التشريعي "قانون .3.6.2.3.1

 اإلدارة "جملس األمناء" موثقة ومتاحة لألعضاء.

 التمثيل املناسب لألطراف املعنية بالنسبة للمنظمة داخل جملس اإلدارة. .3.6.2.3.2

دليل إجرائي ألعمال جملس اإلدارة يوضح اجلوانب القانونية واملهام اخلاصة مبجلس اإلدارة وطريقة  .3.6.2.3.3

 وعقد االجتماعات وتسجيل احملاضر واعتمادها. ،القرارالتشكيل وآليات اختاذ 

 منظومة متكاملة حلفظ أعمال جملس اإلدارة. .3.6.2.3.4

حل وإعالء قيم النزاهة واحلفاظ على مدونة سلوك خاصة مبمارسات جملس اإلدارة ملنع تضارب املصا .3.6.2.3.5

 املال العام وحرية التعبري والدميقراطية أثناء االجتماعات.

حدود فاصلة بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتفعيل مهام جملس اإلدارة يف جمال الرقابة  .3.6.2.3.6

 واإلشراف على أعمال املنظمة.

سم السياسات العامة وصياغة األهداف حتديد وتفعيل دور جملس اإلدارة "جملس األمناء" يف ر .3.6.2.3.7

 االسرتاتيجية.

 آلية متكن جملس اإلدارة من استطالع أراء األطراف املعنية لتحديد أولويات املنظمة. .3.6.2.3.8

 إعالن قرارات جملس اإلدارة بشكل منتظم على املنظمة والرأي العام. .3.6.2.3.9

 آلية للمساءلة داخل جملس اإلدارة. .3.6.2.3.10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 خطوات التطبيق .3.6.2.4

 وطريقة تشكيل جملس اإلدارة وألية عمله يف بأعماهلا اخلاصة التشريعات قائمة اجلهة ترصد .3.6.2.4.1

شور من خالل املوقع الكرتونية أو من نسخة أو مكتوب بشكل سواء متاح مرجعي شكل

 اإللكرتوني؛

وار واملسئوليات دتنظيم ورش عمل على مستوى متقدم للسادة أعضاء جملس اإلدارة حول األ .3.6.2.4.2

 املتقدمة؛وأليات العمل 

صياغة دليل إرشادي لتنظيم أعمال جملس اإلدارة يف ضوء القوانني واللوائح والتجارب الدولية  .3.6.2.4.3

 املتميزة؛

 ملراقبة االلتزام املهين جلنة داخل اجمللس رة مدونة سلوك خاصة بأعماله وينشئيضع جملس اإلدا .3.6.2.4.4

 بأداء األعمال؛

توجهات وأولويات األطراف ذات العالقة  ينفذ جملس اإلدارة عدد من استطالعات الرأي لتحديد .3.6.2.4.5

 .باملنظمة

 املتطلبات الالزمة .3.6.2.5

 ،واإلشراف ،التوجيهجملس اإلدارة بأهمية احلفاظ على الدور الرئيسي جمللس اإلدارة يف  عيو .3.6.2.5.1

 .وصناعة السياسات، واملراقبة

 الالزمة.وفر موازنة لبناء قدرات جملس اإلدارة وإجراء الدراسات االستشارية ت .3.6.2.5.2

 التحديات .3.6.2.6

 عدم توفر الوقت لدى أعضاء جملس اإلدارة. .3.6.2.6.1

 اإلطار التشريعي احلاكم لطريقة تشكيل وآلية عمل جملس اإلدارة قد حتتاج لتعديل. .3.6.2.6.2
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 فاعلية  جلان جملس اإلدارة "اهليئات ذات املوازنات املستقلة أو امللحقة" .3.6.3

 املفهوم .3.6.3.1

شكيلها طبقا لعدد من واليت يتم ت و من خالل اللجان املنبثقة عنه،أيؤدى جملس اإلدارة أعماله بشكل مباشر 

ال بدرجة أكرب من التخصصية ن جملس اإلدارة بهدف إجناز األعمالضوابط ألداء بعض األعمال بالنيابة ع

الحيات املمنوحة هلا، وجيب أن والصوصف املهمة اخلاصة بكل جلنة  واحلرفية. وتتضمن قرارات إنشاء اللجان

 هدف من إنشائها.  ا بشكل مستمر لضمان مواءمتها لليتم مراجعة توصيف مهمة اللجان وحتديثه

جلنة التدقيق الداخلي؛ وجلنة  هام األساسية جمللس اإلدارة مثلوعادة ما يتم تشكيل اللجان للقيام بامل

 ملؤسسي.ؤسسية؛ وجلنة التميز واالبتكار اتدامة وإدارة املخاطر املنة االسالسياسات؛ وجلنة املوارد البشرية؛ وجل

 األهمية .3.6.3.2

 تقديم الدعم الفين جمللس اإلدارة. .3.6.3.2.1

  قرارات.دراسة األعمال املتخصصة واختاذ ال .3.6.3.2.2

 .املعنيةاألطراف  إتاحة الفرصة لالستماع لوجهات نظر .3.6.3.2.3

 املؤشرات .3.6.3.3

 ن جملس اإلدارة.للجان املنبثقة عطريقة عمل اوتوجد إرشادات توجيهية بشأن تشكيل  .3.6.3.3.1

واء يف جمال لس اإلدارة للقيام بأعماله ستشكيل عدد كاف من اللجان ييمكن جم .3.6.3.3.2

 األطراف املعنية. التخطيط أو الرقابة أو العالقة مع

 نوطة بها.ت الكاملة للقيام باألعمال امللدى اللجان االستقاللية والصالحيا .3.6.3.3.3

 ها.ئمة الالزمة للمهام اخلاصة باملالتتمتع اللجان بالعناصر الفنية  .3.6.3.3.4

كن من مسايرة عمليات وإحالل وجتديد اللجان مبا مي توجد رؤية اسرتاتيجية لبناء قدرات .3.6.3.3.5

 املعاصرة. التحديث للمنظمة يف ضوء املتغريات

 دول أعمال.جتتمع اللجان بشكل منتظم ولديها ج .3.6.3.3.6

 قييم خمرجاتها.ل اللجان وتايوجد نظام ملتابعة أعم .3.6.3.3.7

 .متكاملة حلفظ أعمال اللجان منظومة .3.6.3.3.8

 املنظمة.بنتظم للرأي العام والعاملني مأعمال وخمرجات اللجان متاحة بشكل  .3.6.3.3.9

 العام. ء من داخل املنظمة أو اجلمهورألية معلنة للتواصل مع اللجان سوا  .3.6.3.3.10
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 خطوات التطبيق .3.6.3.4

اليت يعملون اللجان حول طبيعة اللجنة تنظيم ورش عمل على مستوى متقدم للسادة أعضاء  .3.6.3.4.1

 ليات العمل املتقدمة؛وار واملسئوليات وآداألبها و

انني واللوائح والتجارب جملس اإلدارة يف ضوء القوان جلصياغة دليل إرشادي لتنظيم أعمال  .3.6.3.4.2

 الدولية املتميزة؛

 ؛راقبة أعمال اللجانلية ملتابعة ومآيضع جملس اإلدارة  .3.6.3.4.3

 هلا.املوكلة  تضع اللجان خطة عمل إلجناز املهام .3.6.3.4.4

 املتطلبات الالزمة .3.6.3.5

 أعمال اللجان وتوجيهها.جملس اإلدارة بأهمية  وعى .3.6.3.5.1

توفر قاعدة بيانات حول املصادر اليت ميكن أن تعتمد عليها اللجان سواء من الكوادر الفنية  .3.6.3.5.2

 .أو الدراسات والبحوث

 التحديات .3.6.3.6

 .أعضاء اللجان إىل تنفيذ األعمال بشكل منطيتوجه  .3.6.3.6.1

على أعمال اللجان أكثر من االهتمام باجلوانب التطويرية  يطغى اجلانب القانوني .3.6.3.6.2

 .واالبتكارية

 عدم توفر احليادية يف أعمال اللجان وغلبة الطابع الشخصي على تقييم األعمال. .3.6.3.6.3
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 األطراف املعنية بتطبيق احلوكمة يف القطاع احلكومي .4

فقد ق اخلاص باحلوكمة املؤسسية، تلفة يف إجراء املراجعة والتدقيتشري التجارب الدولية إىل منهجيات خم

 مراجعدقق ي( مثل حالة كندا، حيث Auditor Generalليا )احملاسبة الع مؤسساتتستخدم بعض الدول 

 تقريرها حتادي، ويتضمناال مالعا القطاع يف واألخالقيات لقيما قضايا بانتظام الكندي العام احلسابات

 لىع األخالقيات الدولة حسابات جعويدقق مرا ذلك، إىل باإلضافة ".مةاحلكو يف واألخالق املساءلة" عن فصاًل

 اوكوري لتقييم مثل حالة أسرتالياا يف ستعانة باملؤسسات األكادمييةوقد يتم اال .الفرعية اإلدارات مستوى

 إبداعية منهجيات تطوير يفتساهم  أن الفكر ومراكز كادمييةاأل البحث ملؤسسات ، حيث ميكناجلنوبية

 منظمات من ركبة لكلم مؤشرات للشفافية" "سيول معهد عومثال على ذلك فقد وض. للتقييم جديدة

 املركز مع بالتعاون الوطين ةالنزاه نظام تطوير مت أسرتاليا، يف. واملستوى احمللى املركزية احلكومة

 ومتاسك قدرة لتقييم، بانبريس، جريفيث يف جامعة واحلوكمة والعدالة والقانون لألخالقيات الرئيسي

 .عواقبها أو آثارها وكذلك النزاهة نظام

 التقييم، بإجراء داخلي موظف وميق املثال، سبيل النهجني، على كال بني كما توجد حاالت يتم فيها اجلمع

 اجملموعة، هذه خالل من. لصلةا ذات املعلومات عومج للتقييم ةالفني اجلوانب يف خارجي مستشار ويساعد

 خليالدا للمقيم املباشرة املعرفة فائدة يفقد أن دون اجلودة وفحص خارجية نظر وجهة التقييم يوفر أن ميكن

 كما يف حالة فنلندا.

 مة املؤسسية، سواء على مستوىت املتميزة يف جمال تفعيل احلوكتشهد دولة الكويت العديد من اإلسهاما

 ال شك فإن تلك املبادرات متثلوتمع املدني أو القطاع اخلاص. مؤسسات القطاع احلكومي أو منظمات اجمل

ية بالقطاع احلكومي. ومتناغمة لدعم احلوكمة املؤسس نواة مهمة من أجل وضع منظومة متكاملة

مة للمجلس األعلى ألمانة العاااسبة، ديوان اخلدمة املدنية، ويأتي ضمن قائمة هذه اجلهات ديوان احمل

ا ليني، اجلهاز املركزي لتكنولوجياملراقبني املا ازجه ،ء احلكوميللتخطيط والتنمية، جهاز متابعة األدا

معية نظمات اجملتمع املدني مثل: اجلهليئة العامة ملكافحة الفساد، ومااملعلومات، وإدارة الفتوى والتشريع، 

 يتية. ة الكواالقتصادية الكويتية، ومجعية الشفافي

 دولة الكويت إىل عدد من الدروسة باحلوكمة يف اجلهاز اإلداري بوتشري مراجعة إسهامات األطراف املعني

 :والتطوير ومنهااملستفادة 

يؤدى إىل وجود جمهودات  ملعنية باحلوكمة املؤسسية مماازيادة التنسيق املشرتك بني اجلهات  .1.

 بدولة الكويت.املؤسسية  جيدة، حتقق املفهوم الشامل للحوكمة

جل إحداث نقلة نوعية يف حالة نهجية اليت جيب اتباعها من أوضع مظلة شاملة حتدد اخلطوات أو امل .2.

 دولة الكويت.باحلوكمة املؤسسية بالقطاع احلكومي 
 ية ببقية املنظومة اإلدارية.دمج اجلهود اخلاصة باحلوكمة املؤسس .3.
 .اع احلكوميت احلوكمة بالقطعملياإدارة  حتديد اجلهة املسئولة بشكل كامل عن .4.
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 وأدوارها: حلوكمة املؤسسية يف دولة الكويتفيما يلي عرض ألهم اجلهات املعنية با

 االختصاصات اجلهة

 

 ديوان احملاسبة

عامة مبا يكفل محايتها قابة فعالة على األموال الريهدف ديوان احملاسبة إىل حتقيق 

ل املتبعة لصيانة كفاية األنظمة والوسائمن  والتأكد وضمان االستخدام األمثل.

األعمال املالية  عاونة اجلهات على انتظامماإلسهام يف و األموال العامة ومنع العبث بها.

 .وبات خالل أدائها ملهامهاجهها من صعاوتاد احللول ملا واحملاسبية بها، والعمل على إجي

 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(http://www.sabq8.org) 

 

 

 

 

جملس اخلدمة 

 املدنية

ر السياسة ، ويعمل يف إطا1979( لسنة 15م )أنشئ مبوجب املرسوم بالقانون رق

مة املدنية يف اجلهات رة العامة وتطوير نظم اخلدالعامة للحكومة على حتديث اإلدا

ني واللوائح اخلاصة القوان اتيه، واقرتاح مشروعاحلكومية ورفع كفاءة العاملني ف

مة اء اهليئات واملؤسسات العاقرتح منه، واقرتاح إنشييما باخلدمة املدنية وإبداء الرأي ف

االستشارية  من اللجان منها: اللجنة يوجد به عدد .وإبداء الرأي يف مشروع إنشائها

م ة تطوير النظشاكل اإلدارة احلكومية، جلنملتقديم اآلراء واالقرتاحات حلل 

 .خلمسية للتطوير اإلداريالوظيفية، وجلنة متابعة اخلطة ا

 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(http://www.csc.net.kw) 

 

 

ديوان اخلدمة 

 املدنية

 إىل ديوان اخلدمة بتعديل تسمية ديوان املوظفني 1996( لسنة 67صدر قانون رقم )

ة العاملني املدنيني بالدول يات واملهام املتعلقة بشئوناملسئولاملدنية، ويتوىل الديوان 

ري ذلك. وعلى وجه كل التنظيمية، والرتقيات وغمثل: التوظيف، والتدريب، واهليا

مان سري العمل فع مستوى اخلدمة العامة وضرالعموم خيتص الديوان بالنظر يف 

مة املدنية، وما أعمال أمانة سر جملس اخلدبرض. والقيام احلكومي على وجه مي

، وإعداد البحوث تعلق بالتحضري لالجتماعاتتذلك من نشاطات وجمهودات  يتطلبه

 .ا اجمللس يف نطاق اختصاصهوالدراسات والتقارير اليت يطلبه

 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(http://www.csc.net.kw) 
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 االختصاصات اجلهة

 

 

اجمللس األعلى 

للتخطيط 

 والتنمية

 

 2008لسنة  323تنمية مبوجب مرسوم رقم لتخطيط والاألعلى للس اجملُأنشئ 

وية كل من نائب و من يفوضه من الوزراء وعضبرئاسة مسو رئيس جملس الوزراء أ

، وعدد من ملركزياحمافظ البنك و راء املعنني،رئيس جملس الوزراء وعدد من الوز

لون ملؤسسات على أن يكون من بينهم ممث وي الكفاءة واخلربةاألعضاء من ذ

ف على إعداد الرؤية راملدني. يتوىل اجمللس اإلشالقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع ا

تيجيات وخطط اتيجية للدولة ووضع اسرتاوحتديد األهداف االسرت املستقبلية

مة واقرتاح لعاملشاركة يف رسم السياسات االتنمية وبرامج عمل احلكومة، وا

داف التنموية ورفعها تنموية الكربى لتحقيق األهالتشريعات والنظم واملشروعات ال

يوان احملاسبة بشأن داد املالحظات عن تقارير دوإع ،العتمادهاإىل جملس الوزراء 

ءات الكفيلة كومة عليها واقرتاح اإلجراعمل األجهزة احلكومية وردود احل

 .مبعاجلة هذه املالحظات

 قع اإللكرتوني باجلهة:من املعلومات متاحة باملومزيد 

(https://www.scpd.gov.kw) 

 

 

جهاز متابعة 

األداء 

 احلكومي

 

قرارات رئيس  ، وخيتص مبتابعة تنفيذ2007 لسنة 346أنشئ اجلهاز مبرسوم رقم 

املوقف التنفيذي لكل  تقارير دورية بشأنة وإعداد جملس الوزراء لدى اجلهات املعني

لقرارات واألهداف غرض التأكد من حتقيق هذه اوالتنسيق مع هذه اجلهات ب ،منها

التنفيذي للمشروعات  ومتابعة املوقف . هذا الشأنيفاملنشودة منها واقرتاح ما يلزم 

هات يف ضوء كومية بالتنسيق مع هذه اجلحاحلكومية داخل كل وزارة أو جهة 

 مستوى األداء الرأي يف الستطالعنظم يضع ذ. لربنامج الزمين املعتمد للتنفيا

ن نتائج الفحص عسة تقارير ديوان احملاسبة احلكومي وسبل االرتقاء به، ودرا

 واملراجعة السنوية للجهات.

 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(www.gpf.gov.kw /:/https) 

 

 

 

املراقبني جهاز 

 املاليني

 

 

م، ويتشكل اجلهاز من رئيس بدرجة وزير، يتوىل 2015لسنة  23أنشئ بقانون رقم 

ه ومتثيله يف االتصال باجلهات املعنية، ويعني مبوجب مرسوم ئونإدارته وتصريف ش

ويكون  –بناء على ترشيح وزير املالية  –ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة 

ؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة له نائبي ور

واحدة، بناء على ترشيح وزير املالية، ويلحق باجلهاز العدد الالزم من املراقبني املاليني 

واملوظفني اإلداريني واملعاونني واخلرباء من التخصصات املختلفة، لتمكينه من 

ه الرقابي الذي يستهدف: حتقيق رقابٍة مسبقٍة فعالٍة اجلهاز دور مبهامه وميارسالقيام 

على األداء املالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح يف األداء املالي العام، 

وتعزيز املصداقية والثقة باإلجراءات املالية، والتأكد من مطابقة األداء املالي للقوانني 

ملنظمة هلا، وتقديم االستشارات واإلرشادات واألنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ا

https://www.scpd.gov.kw/
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 االختصاصات اجلهة

الالزمة للشئون املالية للجهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز، ومتابعة حتصيل اإليرادات 

 العامة للدولة.

 املراقبني هازج بإنشاء ٢٠١٥ لسنة( ٢٣ن رقم )قانو)مزيد من املعلومات متاحة ب

 املاليني(

 

إدارة الفتوى 

 والتشريع

 

، جملس الوزراء ختضع إلشراف وزير الدولة لشؤونو، 1960اإلدارة يف سنة  استحدثت

ئها، يعاونه لحكومة حبسب قانون إنشالوهلا رئيس يعترب املستشار القانوني 

جملس  ختتص اإلدارة بعدة مهام توازي أعمال .دولة وموظفون نمستشارون وحمامو

همة متثيل الدولة أمام احملاكم يف األنظمة القانونية املماثلة، كما تقوم مب الدولة

 .الداخلية واخلارجية وهيئات التحكيم احمللية والدولية

 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(www.fatwa.gov.kw ://https) 

 

 

اهليئة العامة 

ملكافحة 

 الفساد

 

كاستجابة ، 2016( لسنة 2ب القانون رقم )هيئة مستقلة حمايدة ُأنشئت مبوج

وضع اسرتاتيجية  وليةملكافحة الفساد. تتوىل مسئ ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة

يات واخلطط والربامج مكافحة الفساد وإعداد اآللووطنية شاملة للنزاهة والشفافية 

تلقي التقارير والشكاوى  ، وع اجلهات املعنيةاملنفذة هلا، ومتابعة تنفيذها م

تلقي وفحص وتصة، اإلحالة جلهة التحقيق املخالفساد و واملعلومات خبصوص جرائم

 لتنسيق مع اجلهات املختصة،ملبّلغني عن الفساد وذلك بااإقرارات الذمة املالية، ومحاية 

داد األموال والعائدات ربمها الدولة، ومتابعة اسرتتومراقبة الفساد يف العقود اليت 

ونية املتعلقة مبكافحة ألدوات القانة التشريعات واالناجتة عن جرائم الفساد، ودراس

 .الفساد بشكل دوري

ملعاهدات الدولية، دراسة يها ملواكبة االتفاقيات واقرتح التعديالت الالزمة علكما ي

الدولية املتعلقة نظمات احمللية واإلقليمية ووتقييم التقارير الصادرة عن امل

راءات املناسبة اإلجضع الكويت فيها واختاذ واالطالع على و ،مبكافحة الفساد

مبخاطر الفساد  الم لتوعية اجملتمع وتبصريهحياهلا، والتنسيق مع وسائل اإلع

ا، واختاذ التدابري فية الوقاية منها ومكافحتهواملمارسات الفاسدة وآثارها وكي

ر الفساد وآثاره املدني يف التعريف مبخاط الكفيلة مبشاركة منظمات اجملتمع

اد ومكافحته، وطلب يف األنشطة املناهضة للفس ر اجملتمعوتوسيع دو ،على اجملتمع

ي والكشف عن املخالفات ائع الفساد املالي واإلدارالتحري من اجلهات املختصة عن وق

ختصة إقامة الدعاوى ة بها، والطلب من اجلهات املوالتجاوزات ومجع األدلة املتعلق

رمية جزائية إىل جهة جشبهة  لة الوقائع اليت تتضمناإلدارية واملدنية الالزمة وإحا

 التحقيق املختصة.

 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(https://www.nazaha.gov.kw ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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اجلمعية 

االقتصادية 

 الكويتية

كإحدى  يف دولة الكويت، 1970ية سنة أسست اجلمعية االقتصادية الكويت

لية التنمية فعااًل ومؤثرًا يف عميكًا مؤسسات اجملتمع املدني لتكون شر

تقاء بتنافسية وشفافية ات اإلصالحية للدولة واالراالقتصادية، من خالل دعم السياس

ات االقتصادية واملالية توفري االستشارات والدراس االقتصاد الكوييت، واملساهمة يف

راد املالي لدى أفلوعي الثقايف واالقتصادي واللقطاعني العام واخلاص، وتعزيز 

 طوير األداء املهين لبناءتملهنيني ورجال األعمال من اجملتمع، ومتكني جيل متقدم من ا

 تطوير أنشطة ز على دور العنصر البشري يفجمتمع املعرفة، فضاًل عن الرتكي

ي، إضافة إىل مد جسور  اجملال االقتصادي واملالمؤسسات اجملتمع املدني السيما يف

 .القتصادية الدوليةمات االتواصل مع املؤسسات واملنظ

 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(www.kesoc.org) 

مجعية 

الشفافية 

 الكويتية

الوزراء  ألساسي املعتمد من جملساوفق نظامها  أشهرت مجعية الشفافية الكويتية،

روعات القوانني اهم اجلمعية يف اقرتاح مشتس مجعية ذات نفع عام. وهي، 2006يف 

، نزاهة والعدالة واملساءلةالشفافية واللة ونشر ثقافة اخلاصة بتعزيز الشفافية واملساء

 .ه وجماالتهوخطورة الفساد بشتى أنواعه وصور
 قع اإللكرتوني باجلهة:مزيد من املعلومات متاحة باملو

(http://www.transparency.org.kw) 

 

  

http://www.kesoc.org/
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 املؤشرات واخلربة الدولية اخلاصة باحلوكمة املؤسسية 

لك عرض لبعض التجارب الدولية املؤسسية وكذ احلوكمةية يف جمال أهم املؤشرات الدولهذا اجلزء يتناول 

 لة الكويت.اليت ميكن االستفادة منها يف حالة دو

 احلوكمة املؤسسيةاملؤشرات الدولية يف جمال  .1.

ل أو تقييم وضع احلوكمة سواء يف الدود من التقارير الدورية اخلاصة بتصدر املنظمات الدولية املعنية العدي

املؤشرات  (، وجمموعةOECD’s governance indicatorsصادي والتنمية )منظمة التعاون االقتالقطاعات، ومنها 

، واملؤشر (Transparency International’s aggregated governance indicators) اجملمعة ملنظمة الشفافية العاملية

 World Bank Research)للحوكمة الدولي اجملمع  مؤشر البنك(، وGlobal Integrity’s indexالعاملي للنزاهة )

Institute’s aggregated governance indicators) .ر كويت يف مؤشترتيب دولة الفيما يلي عرض بتطور قيم و

  فية الدولية.مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفا

 الترتيب خليجيا

 دول( 6)

 الترتيب عربيا

 دولة( 21)

الترتيب دوليا 
 دولة( 180)

 السنة 100الدرجة من 

5 5 54 46 2011 

6 7 67 44 2014 

6 7 75 41 2016 

5 8 85 39 2017 

5 8 78 41 2018 

6 9 85 40 2019 
6 8 78 42 2020 

 2020منظمة الشفافية الدولية عام  - (CPIالمصدر: تقرير مؤشر مدركات الفساد )
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 احلوكمة جتارب دولية رائدة يف جمال  .2.
كن دراسة وحتليل تلك تطبيق مبادئ احلوكمة، ومن ثم مي شهدت العديد من الدول مناذج ناجحة يف

ة الكويت. وفيما يلي عرض ألهم تطبيقها يف دول ةإمكانيها وحبث النماذج القتباس الدروس املستفادة من

 :النماذج الدولية

 الدروس املستفادة النموذج الناجح الدولة

 

 

 

 اهلند

 

 

 حتسني االتصال باملواطنني 

يف والية كرياال  البريوقراطيةتزايدت حدة 

Kerala"وى االستجابة "، كما أدى اخنفاض مست

 ظهور عدد كبري هم إىللطلبات املواطنني وشواغل

ناس تضررا هم وكان أكثر ال .ىمن الشكاو

ومل  دخل املنخفض.الطبقة الوسطى وأصحاب ال

 ىكوميني الشكاويعاجل كبار املسؤولني احل

الئم، وميني على النحو املاملتعلقة باملوظفني احلك

حللول املرضية اومل حيصل املواطنون على 

ال تقديم اخلدمات جميف  تعرتضهمللمشاكل اليت 

 لفات يف خمتلف مكاتبالعامة، وزادت أكوام امل

 اإلدارات احلكومية.

 عامل مع هذا التحديبرنامج للتدشنت احلكومة و

 عام التصال اجلماهريي" يفأطلق عليه اسم برنامج "ا

رة ة الروتني يف اإلدا، والذي يهدف إىل مكافح2012

ة املزيد من تاحمن خالل إ العامة يف والية كرياال،

 ومة وتشجيع املواطننيالتفاعل بني الشعب واحلك

لهم حلكومة ملعاجلة شواغعلى التوجه مباشرة إىل ا

امج، وكجزء من الربن سدة.دون إبطاء أو ممارسات فا

ة رياال بزيارة كل بلديقوم رئيس وزراء والية ك

كن لألشخاص فيها وينظم اجتماعات مفتوحة مي

هذا قلص وقد  خصيا.هم شاستفساراتأن يعاجلوا 

غرقه عادة الرد على الربنامج الوقت الذي يست

حل الكثري من  الشكاوى واإلجراءات، وقد

 منذ فرتة طويلة. املشاكل اليت كانت قائمة

ربامج االتصال لوأظهرت النتائج الكبرية 

 يف املقاطعات أهمية اجلماهريي لرئيس الوزراء

من  حل العديد ومت لحوار،لاملواطنني يف هذه الفرص 

كل إجيابي على املشاكل بسرعة، وأثرت بش

 .آلية حماسبة املسؤولني

 

   أهميددددة فددددتح حددددوار

 .نيمباشر مع املواطن
 

   ع مددتفاعددل املسددئولني

املدددددددواطنني علدددددددى 

ة املسدددددتويات احملليددددد

 .قةيزيد من درجة الث
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 الدروس املستفادة النموذج الناجح الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 كوريا اجلنوبية 

 

منتصف التسعينيات  منذاجلنوبية اختذت كوريا 

مستوى الشفافية يف  من التدابري لتحسنيعددا 

لبيانات فإن امع ذلك و .والبناء التشييد صناعة

 لعام األعلى وحتالفاالصادرة عن مكتب املدعي 

ة االقتصادية، وهي املواطنني من أجل العدال

قضية  412إىل أن  تشريجمموعة مدنية حملية، 

قضية يف كوريا  765فساد من أصل ما جمموعه 

وهذا ميثل  لبناء.االتشييد واعة كانت يف صن

يها الت الفساد اليت تغطمن حا املئةيف  50أكثر من 

س  الفرتة ما بني ماروسائط اإلعالم الكورية يف

نظم ن ميكنة م، على الرغم 2006 وويولي 1993

ة فقا لدراسة استقصائيوو. الدفع لتعزيز الكفاءة

مل  عامل بناء أنهم 18 000د أجرتها وزارة العمل، أفا

الوضع بسبب قم يتفاو .همحيصلوا على أجور

ية البناء احمللشييد والتاهليكل اهلرمي لصناعة 

ولني من ملتعاقدون فيها املقااليت كثريا ما ال يدفع ا

 .معرضني للخطر الباطن، مما يرتك العمال
التشييد والبناء م كانت اخلطوة األوىل لنظا

 ي إنشاء نظام مينعالنظيف ملكافحة الفساد ه

ن ضما، ويف ذات الوقت ءالفساد األساسي يف البنا

 ، وقد تلقىو خمطط هلاهإجناز أعمال البناء كما 

ملدفوعات قاولون من الباطن ااملقاولون األساسيون وامل

كانت املعلومات على حدة، وكل اخلاصة بهم 

جرد مبلى اإلنرتنت للجميع املتعلقة بالدفع متاحة ع

يه صعوبة إعادة توجمن  أن يتم السداد، مما يزيد

، ىلعمال إىل أغراض أخراألموال املخصصة ألجور ا

حة يف املشروع رصد ميكن جلميع أصحاب املصلو

 ت احلقيقي.معلومات املشروع يف الوق
بت نشاء نظام منوذجي أثأسفرت املبادرة عن إوقد 

ييد التشلنظامي يف صناعة فعاليته يف منع الفساد ا

ه العامل بوصف ىديد محاجلوهذا اإلجراء  والبناء،

ة، وحسن كفاءة احللقة األضعف يف السلسل

سهولة  ة املواطنني من خاللمن راح وزادأعمال البناء 

  امة.الوصول إىل املعلومات اهل

  أهميدددة الشدددفافية يف 

 مكافحة الفساد.
 
   أهميدددددددة إشدددددددراك

 يفاألطددددراف املعنيددددة  

 نظم املساءلة.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fl1veH3w&id=42B62FB949989E9E6C12997761E4B5E1155ADB32&thid=OIP.fl1veH3wb5CdtuIYT3AOdAHaE8&q=%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9&simid=608017184772063572&selectedIndex=10
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 الدروس املستفادة النموذج الناجح الدولة

 

 

 

 

 

 

 أسرتاليا 

 

 املواطننيدعم مشاركة 

ندوقا       أنشدددأت احلكومة يف جنوب أ  يا صدد سددرتال

، "Fund My community-يسددمى "متويل جمتمعي 

اجملتمع أعضددداء  صددندوق  يناقش ال كل عام   ويف 

والر أسدددرتالي  دم مليون    اسدددتخدد  حول كيفيدة ا     

سكان جنوب أ    و أسرتاليا احملرومني  لتحسني حياة 

 يف واطننياملصندوق الدعو يو املعزولني أو الضعفاء.

، جمتمعي" تقييميف " كةاملشار  إىل أسرتاليا جنوب 

للمشروعات   لتمويلا وختصيص ومراجعة الطلبات 

 سددتكون هلا أكرب   نها أ يعتقدون أو اخلدمات اليت   

ساهم   .تأثري صندوق  وي ة أهداف التنميحتقيق  يفال

ستدامة من خالل بناء   ضعة      مامل سات فعالة وخا س ؤ

 وقد بني املسددتويات.ع للمسدداءلة وشدداملة على مجي

دة تشددداركي له فوائد متعد   التقييم أن هذا النهج ال 

ظمات غري احلكومية   للمنظمات احلكومية واملن  

 .واجملتمعات احمللية

   مشددداركة اجملتمع يف 

ساهم حتديد األولويات ي

 يف اخددتدديددار الددربامددج  

 واملشدددروعدات األكثر    

 تأثريا.
         عور بنداء الشددد هميدة   أ

اطنني بامللكية لدى املو   

يات احمل  يف  ية  املسددتو ل

ليت       حنو املشدددروعدات ا

 .ختدمهم

 

 

 

 

 

 

 

 بريطانيا

 

  Citizen Chartersاملواطن  ميثاق

يبحث يف رفع  ،1991ر يف ميثاق املواطن، الذي نش 

اسٍع العامة على نطاٍق و معايري اخلدمة يف اخلدمة

يضع امليثاق  .ختصيصهايت مت ويف املنافع واخلدمات ال

علها اخلدمات العامِة وج لتحسنِياملبادئ واآلليات 

ن ِت مستخدميها. وتتضمثَر استجابًة الحتياجاكأ

املة كمعلوماٍت  نشر معايري واضحة؛ تزويد

عَد قدِّم االختياراَت بومتوفرٍة عن اخلدمات؛ ُت

دمات؛ تقديم خدمات مع مستخدمي اخل االستشارة

وميني يتحلّ دون مساعدة من قبل موظفني عم

عة قديم املعاجلة السريعتذار، وتباملسئولية؛ اال

ئة؛ ديم خدمٍة بصورٍة خاطالفعَّالة إذا ما تدم تق

ٍت من خالل تقديم خدما وتقديم خدماٍت ذات قيمٍة

 .عامٍة بكفايٍة واقتصاد

 

 

 

 

 إشددددراك املددددواطنني يف 

وضددددددع مواصددددددفات   

 اخلدددمات يسدداعد علددى

 زيادة مشاركتهم.
  نمددد املسددداءلة املباشدددرة 

املسدددددتفيدين تددددددعم  

 اخلدمات. جودة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
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 زامبيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف لعامةا اخلدمات عمالء اجتاهات استطالعات

 زامبيا

إصالٍح للخدمة  حكومة زامبيا عمليةنفذت 

د أن مليًة معقدة حيث ال باملدنية، واليت تعترُب ع

 السلوكياتتبار، مثل ثرية يف االعكتأخذ عناصر 

معهم  وظفو اخلدمة املدنيةماليت جيلبها واملمارسات 

ن عليت يراها اجلمهوُر اإىل عملهم ووجهِة النظر 

يا ررت احلكومة يف زامبق ة. العامات فايةِ اخلدمك

اهات، قبل أن تطور أن جتري استطالعات االجت

ف حيث ميكن توظيدنية. برنامج إصالح اخلدمة امل

ستطالعاِت ميكن ن االعالبياناِت الناجتِة 

دنية، ية إصالح اخلدمة املاستخدامها لرسم اسرتاتيج

ة احملددات لكفاية وبهذا ميكن حتديد ومعاجل

لرأي ل تنفيذ استطالعنيِ مت . استجابة اخلدمة املدنية

 أحدتناول نك الدولي. مبساعدٍة ومتويٍل من الب

 ،امةالعات بائن حنو اخلدماالستطالعني اجتاهات الز

ئن تقييم رضا الزبا: عأهداف االستطالكانت حيث 

ن؛ الزبائ احتياجات ؛ وحتديدعن تقديم اخلدمات

اجلهاز لتعاون مع اإجياد رغبة الزبائن يف و

جلمهور عن مستوى حتديد إدراك ااحلكومي؛ و

ل بينما تناو املدنيةمة املساءلة لدى موظفي اخلد

 وظفي اخلدمة املدنيةماالستطالع اآلخر تقييِم 

؛ لرمسيون عملهمايرى ، وحتديد كيف أنفسهم

تميز ملصاحبة لألداء املاية كحتديد األمناط السلوو

 يفام استطالعات الرأي وقد ساهم استخد  .وتفسريه

اليت  ن املعلومات القيميةتزويد اإلدارة بالكثري م

 دارة احلكومية مباساعدت يف تصميم تطوير اإل

 .ء اخلدمات العامةيتالءم مع احتياجات عمال

   رأياسددددددتددددطددددالع 

دمات سددتفيدين من اخلامل

ضددع العامة يسدداهم يف و

رة بددرامددج تددطددويددر اإلدا

 احلكومية.
           لني م عا ل مشددداركدة ا

 برامج  باجلهاز اإلداري يف  

يدعم منظو  مة  التطوير 

ل   دفاع  ملكية التغيري وا

 .عنه

https://www.bing.com/images/search?q=%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7&id=528C64058C8A78CF8A654D4C060DB82EACEF5A70&FORM=IQFRBA
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 إدارة برنامج احلوكمة املؤسسية .6

عد اقات اجلهاز اإلداري، والذي يطأحد املتطلبات اهلامة إلطالق  ميثل الدليل الوطين للحوكمة املؤسسية

ملؤسسية مخس عمليات . وتشمل إدارة برنامج احلوكمة ا2035قاطرة التنمية لتحقيق رؤية الكويت 

 أساسية وهي:

 

 فريق عمل احلوكمة املؤسسيةتشكيل  .6.1
على تنفيذ العمليات اخلاصة باحلوكمة يف كل جهة  لإلشراف" Task force"يشكل فريق عمل 

إدارية، يضم يف عضويته ممثلني لألطراف املختلفة املعنية باحلوكمة يف اجلهة. ويقرتح أن 

املؤسسية،  يكون الفريق برئاسة أحد الوكالء املساعدين ذوي اخلربة يف جمال احلوكمة

أفراد( ذات اخلربة والعالقة  10-7وعضوية مديري اإلدارات، وعدد مناسب من الكفاءات اإلدارية )

مبفهوم احلوكمة املؤسسية. وخيتص الفريق باإلشراف على وضع خطة عامة حلوكمة اجلهة 

 ومتابعة تنفيذ تلك اخلطة، واختاذ القرارات مبا يتماشى مع مستجدات عمليات التنفيذ.

 لتقييم املؤسسي للحوكمة ا .6.2

السبب األساسي يف ذلك إىل ويرجع ، السهلة يست باملهمةلللجهات احلكومية قياس األداء املؤسسي 

تعدد صعوبة حتديد املعايري اليت ميكن االحتكام إليها يف إجراء عمليات التقييم، حيث قد 

ساسية واليت قد تكون إما القوانني واللوائح واألنظمة األ ،واحلصول عليها استنباطهامصادر 

املنظمة لعمل تلك اجلهات احلكومية، أو قد تكون من التوجيهات واإلرشادات واملقاييس اليت 

لتلك األغراض، أو أي مصادر أخرى تفرضها طبيعة الوحدات  متخصصةتصدرها منظمات دولية 

ق تشكيل فري
عمل 

احلوكمة

المؤسسية

التقييم 
املؤسسي

للحوكمة 

الخطة صياغة

التنفيذية

تصميم نظام 

املتابعة

إدارة التحديات
اخلاصة

نامج بتطبيق بر
الحوكمة   
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ساس املتبع يف تقسيمها، فهي إما معايري ع حبسب األكما أن تلك املعايري قد تتنو  .احلكومية

 اجتماعية. أو معايري اقتصادية

املؤسسي اليت ترتكز على  تم الرتكيز على عمليات التقييمواتساقا مع الغرض من الدليل فإنه ي

زيد املناطق اليت حتتاج إىل امل ادئ احلوكمة املؤسسية، وما هيحتديد إىل أي مدى متارس املنظمة مب

ليات التقييم املؤسسي ثالث ؤشرات املتعلقة بها. تتضمن عمن اجلهود من أجل تطوير خمرجات املم

ردية واجلماعية ومراجعة ملؤسسي من خالل املقابالت الفخطوات رئيسة: تطبيق أداة التقييم ا

 ملختلفة؛ واخلطوة الثانيةاألدلة املتعلقة باالستجابات االوثائق اخلاصة بكل قسم للتأكد من 

 ن عدم توفر العنصر أو احملورنظور درجة املخاطرة الناجتة عمحتديد األولويات اخلاصة باجلهة من 

وف تضمينها يف اخلطة ي وضع قائمة األولويات اليت ساخلاص باحلوكمة؛ واخلطوة األخرية ه

 التنفيذية. 

 تطبيق أداة التقييم املؤسسي: .6.2.1
بها، وتقييم كل مؤشر،  واملؤشرات اخلاصة ور احلوكمة،تتكون أداة التقييم املؤسسي من حما

 ما يوضح ذلك النموذج التالي:كثم األدلة اخلاصة بعمليات التقييم 

 منوذج: أداة التقييم املؤسسي

مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 الشفافية

    للنشر واإلفصاح عن املعلومات   معتمدة وجود سياسة عامة

 .للجمهور املعين

  

  ،واهليكل التنظيمي النظام األسدداسددي وأهداف املنظمة ،

 منشورة.

  

    ية ا    يفأمساء املسددئولني م لتواصدددل معهاملنظمة وكيف

 . متاحة

  

  قدم    برامج وخطط حة     املنظمة والت تا للجمهور واإلجناز م

 .لالطالع

  

 معلنة بشكل منتظم. قرارات املنظمة 

  

             مات     إجراءات ومتطلبدات وتوقيتدات  احلصدددول على خدد

 املنظمة حمددة ومعلنة.
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

 دورية حول نشاطات املنظمة واملوازنة املخصصة    التقارير ال

 معلنة.وأوجه الصرف ومصادر التمويل 

  

   واألجهزة الرقدابيدة واإلجراءات     والتددقيق   تقدارير املراجعدة

 اخلاصة مبعاجلة املالحظات تنشر بانتظام.

  

      البيانات اإلحصددائية اخلاصددة باملنظمة منشددورة ومتاحة

 لالستخدام بواسطة اجلمهور املعنى.

  

       صة بغرض البحث ص صول على البيانات املتخ إجراءات احل

سة أو االطالع العام حمددة وميسرة    لطاليب  العلمي أو الدرا

 البيانات. 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 املساءلة

     ستوى سئوليات واملهام حمددة لكل وحدة تنظيمية وم امل

 مسدداءلة املسددتويات اإلدارية املختلفة وظيفي مبا يضددمن 

 .حول اإلجنازات احملققة

  

          مسدددتهددفدات ومؤشدددرات األداء حمدددة لكدل مسدددتوى

 تنظيمي.

  

  العاملني مفعل ويساعد  نظام إلدارة اإلداء التنظيمي وأداء

 على حتديد التقدم يف اإلجناز للوحدات اإلدارية املختلفة.

  

    نات اخلاصدددة       للتقارير ي نظام معتمد تدفق البيا ضددمن 

ية                بدالتقددم يف حتقيق األهدداف بني املسدددتويدات اإلدار

 املختلفة.

  

     عات ما يادات     منتظمة  اجت فة "ق يات املختل  -على املسددتو

لتحديد التقدم يف األداء وحل املشددكالت واختاذ  عاملني"

 القرارات.

  

  صل الفعال  آلية اجلهات  -مع األطراف املعنية "املراجعنيللتوا

 عالم".اإل -الرقابية
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

  منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم للربامج واملشروعات

تتمتع باسددتقاللية ألداء العمل بشددكل مهين        واخلطط

 .وحمايد

  

    ضاء سة مدى ر دمات املستفيدين واملستهدفني خل  نظام لدرا

 ، وربطها بنظام احلوافز واملزايا.اجلهة

  

   لقى الشددكاوى واملقرتحات ودراسددتها      لت مفعلة منظومة

 .واختاذ اإلجراءات بشأنها والرجوع للشاكي بالنتائج

  

 باالسددتقاللية الالزمة  فعال ويتمتعالداخلي  نظام التدقيق

ألداء أعمدالده ويددعم حتدديدد أوجده التقددم والقصدددور              

 املسار.واإلجراءات الالزمة لتصحيح 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 النزاهة

   ها حبيث ميكن الوصددول اليها     يبحفظ التشددريعات وترت

 بسهولة من قبل العاملني باملنظمة.

  

  االفعال قائمة القيم اليت تتبناها املنظمة وتشكل موجهات

 للعاملني بها مصاغة ومنشورة.

  

            توجد اسددرتاتيجية لدى املنظمة لدعم الثقافة التنظيمية

اإلجيدابيدة حنو النزاهدة من خالل برامج التوعيدة، وبنداء                  

ية                  القددرات، ومشددداركدة العداملني يف املؤمترات احملل

 والدولية، ونشر مناذج املمارسات اإلجيابية بني العاملني.

  

  سلوك متضمنة القيم اليت جيب االلتزام بها معتمدة   مدونة

 وموقع عليها من العاملني ومت التدريب عليها.

  

       املراجعون واملتعاملون مع املنظمة على دراية بقائمة القيم

 اخلاصة باملنظمة ومدونات سلوك للعاملني.

  

  نة بادئ  األخالق جل ية  وامل لة     التوجيه للسددلوك مشددك

 ومفعلة يف اجلهة.
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

   توجد آلية وقائية تسدداعد العاملني باجلهة للكشددف عن

مال             احتمدال حددوث تعدارض يف املصددداحل يف أحدد األع

 املكلف بها وكيفية جتنب ذلك. 

  

 األخالقيات "تضددارب املصدداحل  انتهاكات عن آلية اإلبالغ- 

  متاحة ومفعلة. ..."-ةاحملسوبي

  

  بدعاوى      والنتائج  التحقيقات االنتهاكات تتم   اخلاصدددة 

 حبيادية ومهنية ومنشورة.

  

 .منظومة حتفيز تشجع التميز يف جمال النزاهة الوظيفية 

  

 

 

4 

 

 

 

املشاركة 

"حق 

التعبري 

 عن الرأي"

       ستفيدين صل مع امل سرتاتيجية مفعلة لدى املنظمة للتوا ا

ستطالعات رأي )من خدماتها لتحديد أولويات االحتياجات   ا

وسددائل تواصددل     - يونموقع إلكرت -اجتماعات    -لقاءات   -

 . (اجتماعي...

  

       لدى املنظمة سياسات حتفيزية تدعم املشاركة والتشاور

مع اجملتمع بشددكل عام واملسددتهدفني خلدمات املنظمة          

 بشكل خاص. 

  

           لدى إدارة العالقات مل"  ية "فريق ع حدة تنظيم جد و يو

سؤول العامة  صياغة     م شاركة اجملتمعية يف  عن دعم امل

 سياسات املنظمة.

  

      شر ثقافة سرتاتيجية مصاغة ومفعلة لدى املنظمة حول ن ا

 رضاء العمالء بني العاملني.

  

  آلية للتنسدديق مع منظمات اجملتمع املدني كأحد وسددائل

دعم مشاركة اجملتمع يف صنع السياسات العامة اخلاصة      

 القطاعات املختلفة. باملنظمات يف 
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

           ية يذ محالت "توع مة لتنف لدى املنظ طة اتصدددال   -خري

إعالمية" لتعريف اجلمهور املسددتهدف خبدمات        -إعالنية  

 املنظمة وآلية احلصول عليها.

  

   صد وحتليل التوجهات اإلعالمية والرأي العام تقارير حول ر

 جتاه املنظمة.  

  

        إلجراء دراسدددات ميدانية    لدى املنظمة خطة عمل مفعلة

تفاعلية مع اجلمهور املسددتهدف لتحديد أهم املشددكالت        

 والتحديات ذات األولوية. 

  

                 لددى املنظمدة رؤيدة للتعداون واملشددداركدة مع اجلهدات

األكادميية والبحثية لتوظيف خمرجات الدراسات اخلاصة 

"مشدداركة اجلهات األكادميية  ةبها يف تطوير أداء املنظم

 يف صناعة السياسات العامة". والبحثية 

  

             مل يات حول توظيف الع لة وآل ية مفع مة رؤ لدى املنظ

 املنظمة.التطوعي اجملتمعي يف حتقيق أهداف 

  

 

 

5 

 

: العدالة

املساواة 

وسيادة 

 القانون

         قائمة القوانني واللوائح والقرارات اخلاصدددة بعمل اجلهة

 املنظمة.جممعة ومتاحة للعاملني وكذلك املتعاملني مع 

  

  وتفسددرياتها   بالتشددريعات    معرفة  على باجلهة   العاملون 

 .تطبيقها وآلية

  

                    اإلدارات املعنيدة بدالتحقيقدات القدانونيدة والشددكداوى

واملراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي تتمتع باالسددتقاللية 

 الالزمة ألداء عملها. 

  

     لدى اجلهة العدد املناسب من اخلرباء واملتخصصني يف جمال

القانون للمسدداعدة على حل اإلشددكاليات القانونية اليت 

 التفسري". -تواجه اجلهة "التطبيق 
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

           نة للتظلم من القرارات لة ومعل ية مفع ية إجرائ جد آل يو

 اإلدارية.

  

 .تنشر نتائج التظلمات من القرارات اإلدارية 

  

  عد غة   قوا لة  مصدددا مل    ومفع عا املراجعني  كل  مع للت

 . أسس إي على قائم متييز دون "املتعاملني مع املنظمة"

  

 ونظم  املعاملة يف التمييز حالة يف آلية مفعلة للشددكاوى

 . جزاءات مناسبة

  

  املعمول القانونية للقواعد خروقات أية ضد  وقائية ضوابط 

لة السددلطة          حا ها، خصددوصدددا يف  ية املمنوحة     ب قدير الت

 لألشخاص.

  

 يف ضددوء مسددتجدات   القانونية مراجعة مسددتمرة للقواعد

  .التطبيق ومقرتحات للتعديل

  

 

 

 أ - 6

 

 

االستدامة: 

-الرؤية 

 -الفاعلية 

إدارة 

 املخاطر

          خطة اسددرتاتيجية لدى اجلهة حتدد آليات حتقيق األهداف

 املخططة وفق الرؤية العامة للخطة اإلمنائية.

  

               العداملون بداملنظمدة على وعى واقتنداع برؤيدة املنظمدة

 وأهدافها يف اجملتمع.

  

  تدعم املنظمة املبادرات االبتكارية اليت تسدداعد يف إحداث

 نقلة نوعية ألداء املنظمة وتأثريها باجملتمع.

  

                           اسددرتاتيجيدة لددى املنظمدة للتحول للمنظمدة املعرفيدة

إدارة  -ة اإللكرتونيد    احلدديثدة "تطبيقدات احلكومدة              

 املعرفة".

  

            فة الختيار القيادات وجذب وضددم الكف فا ية شدد اءات آل

 باملنظمة. للعمل ودعم رأس املال البشري

  

 .خطة للتسويق االجتماعي للمنظمة وأهم إجنازاتها 
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

             خلاص طاع ا كة مع الق مة حول الشددرا لدى املنظ ية  رؤ

ملدني لتطوير جودة    قدمة      ومنظمات اجملتمع ا اخلدمات امل

 للفئات املستهدفة.

  

                         مة لددى املنظمدة أليدة لتعظيم العدائدد من األموال العدا

 املخصصة بأعلى قيمة تعود على املواطن.

  

          مات لة لالكتشددداف املبكر لألز غة ومفع طة مصدددا خ

 والتعامل معها.

  

          هلا ية لتحديد املخاطر احملتملة اليت ميكن أن تتعرض  أل

 -ضعف موارد بشرية    -نقص موارد  -ظواهر فساد  )املنظمة 

 (....-ضعف ثقة اجلمهور 

  

 ب - 6
االستدامة: 

فعالية 

جملس 

 اإلدارة

اهليئات "

ذات 

املوازنات 

املستقلة 

 "أو امللحقة

  شريعي "قانون قرارات تنفيذية"  - الئحة تنفيذية- اإلطار الت

جملس "اخلاص بتشددكيل وطريقة عمل جملس اإلدارة      

 األمناء" موثقة ومتاحة لألعضاء.

  

     سبة للمنظمة داخل سب لألطراف املعنية بالن التمثيل املنا

 جملس اإلدارة.

  

                 نب ئي ألعمدال جملس اإلدارة يوضدددح اجلوا دليدل إجرا

قة                     ملهدام اخلداصدددة مبجلس اإلدارة وطري لقدانونيدة وا ا

عات        وعقدد   ،القرار  التشددكيدل وآليدات اختداذ         ما االجت

 احملاضر واعتمادها.وتسجيل 

  

 .منظومة متكاملة حلفظ أعمال جملس اإلدارة 

  

       مدونة سلوك خاصة مبمارسات جملس اإلدارة ملنع تضارب

املصدداحل وإعالء قيم النزاهة واحلفاظ على املال العام وحرية 

 التعبري والدميقراطية أثناء االجتماعات.
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة

 حالة

 العنصر 

- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

   التنفيذية لتفعيل حدود فاصلة بني جملس اإلدارة واإلدارة

مهام جملس اإلدارة يف جمال الرقابة واإلشددراف على أعمال       

 املنظمة.

  

  حتديد وتفعيل دور جملس اإلدارة "جملس األمناء" يف رسددم

 السياسات العامة وصياغة األهداف االسرتاتيجية.

  

  آلية متكن جملس اإلدارة من استطالع أراء األطراف املعنية

 املنظمة.لتحديد أولويات 

  

  إعالن قرارات جملس اإلدارة بشددكل منتظم على املنظمة

 والرأي العام.

  

 .آلية للمساءلة داخل جملس اإلدارة 

  

 ج - 6

 

االستدامة: 

فعالية 

جلان 

جملس 

 اإلدارة

اهليئات ""

ذات 

املوازنات 

املستقلة 

 "أو امللحقة

 توجيهية بشددأن تشددكيل وطريقة عمل  تتوجد إرشددادا

 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة. 

  

        تشددكيل عدد كاف من اللجان ييمكن جملس اإلدارة

بة أو              قا جمال التخطيط أو الر له سددواء يف  ما بأع يام  للق

 العالقة مع األطراف املعنية.

  

            لدى اللجان االسددتقاللية والصددالحيات الكاملة للقيام

 املنوطة بها.باألعمال 

  

             مة للمهام مة الالز ية املالئ بالعناصددر الفن جان  تتمتع الل

 اخلاصة بها.

  

   توجد رؤية اسرتاتيجية لبناء قدرات وإحالل وجتديد اللجان

مبا ميكن من مسدددايرة عمليات التحديث للمنظمة يف       

 ضوء املتغريات املعاصرة.

  

  أعمال.جتتمع اللجان بشكل منتظم ولديها جدول 

  

 .يوجد نظام ملتابعة أعمل اللجان وتقييم خمرجاتها 
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مبادئ  م

 احلوكمة

تقييم  عناصر املراجعة
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- ممتاز 5)

 ال يوجد( 1

أدلة 

 مالتقيي

 .منظومة متكاملة حلفظ أعمال اللجان 

  

   أعمال وخمرجات اللجان متاحة بشكل منتظم للرأي العام

 والعاملني باملنظمة.

  

   ألية معلنة للتواصددل مع اللجان سددواء من داخل املنظمة أو

 اجلمهور العام.

  

 

 

 منوذج حتديد األولويات 

 القرار أولوية املخاطر إمجالي درجات التقييم مبادئ احلوكمة م

1 
    الشفافية

2 
    املساءلة

3 
    النزاهة

4 
     عن الرأي"املشاركة "حق التعبري

5 
    يادة القانوناملساواة وس: العدالة

6 
إدارة  -لفاعلية ا-االستدامة: الرؤية 

 املخاطر
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 منوذج: قائمة األولويات 

 االولويات قائمة مبادئ احلوكمة م

1 
  الشفافية

2 
  املساءلة

3 
  النزاهة

4 
  الرأي" املشاركة "حق التعبري عن

5 
  القانون وسيادةاملساواة  العدالة:

6 
  إدارة املخاطر -لية الفاع-االستدامة: الرؤية 

 
 صياغة اخلطة التنفيذية  .6.3

واملوارد وكذلك اإلطار الزمين  واملسؤوليتطلب وضع اخلطة التنفيذية حتديد األهداف واألنشطة 

املقرتح، إضافة إىل حتديد مصادر الدعم الفين اليت ميكن احلصول عليها من اجلهات املعنية 

الطريق ديوان اخلدمة املدنية، ...". تضع اجلهة خارطة  -باحلوكمة يف دولة الكويت "ديوان احملاسبة

اخلاصة بتطبيق احلوكمة املؤسسية يف ضوء نتائج التقييم املؤسسي يف اخلطوة السابقة، واليت 

أفرزت أهم األولويات اخلاصة بتطبيق احلوكمة املؤسسية باجلهة. ويقرتح أن يكون اإلطار الزمين 

اليت ميكن أن النموذج التالي أهم الربامج املقرتحة ويتضمن شهرا.  24حدود لعمليات التنفيذ يف 

 يتم تعديلها يف ضوء نتائج العمل امليداني أو ظهور مستجدات أخرى. 
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 : اخلطة التنفيذية لتطبيق احلوكمة املؤسسيةمنوذج

 

 

 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 لبناء املؤسسيبرنامج ا

 للحوكمة

ديوان اخلدمة 

 املدنية

                        

تشدددكيدل فريق       .أ

 احلوكمة باجلهة
                         

حتدددديدددد اإلدارة   .ب

ذ  املسئولة عن تنفي 

برنامج احلوكمة   

 باجلهة

                         

يدات   ل تنفيدذ عم        .ج

  املؤسدسدي  التقييم 

ديددد أوجدده  حددلددتدد

بة            التطوير املطلو

 للجهة

                         

ناء       .د طة ب وضددع خ

 للجهة مؤسسي
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

مة    .ه تصددميم منظو

قدم      عة الت تاب   يفم

خطدة التحول حنو       

احلددددوكددددمددددة 

  املؤسسية

                         

مج              .و برندا فيدذ  ن ت

  يالتدريب ورفع وع

الددعددامددلددني حددول  

 مفهوم احلوكمة 

                         

برنامج تطبيق 

 الشفافية

اهليئة العامة 

                         ملكافحة الفساد

هور         .أ م جل حتدديدد ا

 ةاملستهدف للشفافي
                         

وضددددع قددائددمددة     .ب

مات  البيانات واملعلو  

 حاملستهدفة لإلفصا
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

تصددددمدديددم آلدديددة   .ج

عدددن  اإلفصددددداح

 مات البيانات واملعلو

                         

 
ماد  .د ياسددد   اعت ة  سدد

 والنشر اإلفصاح

 

 

 

                         

 اءلةاملسبرنامج تطبيق 

 ديوان احملاسبة

ديوان اخلدمة 

 املدنية

اء جهاز متابعة األد

 احلكومي

                        

وضددددع دلدديددل    .أ

إجددددددددددددراءات 

الددتشددددغدديددل     
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

املدددعددديددداريدددة  

  لألعمال
نشدددر إجددراءات    .ب

الددتشددددغدديددل     

 املعيارية

                         

وضددددع خددطددة    .ج

العمل اخلاصددة    

 -باجلهة "األهداف   

شطة  طار اإل -األن

 "املسددؤول -الزمين

وإتددداحدددتدددهدددا    

لددلددجددمددهددور       

 املستهدف

                         

تفعيدل أجهزة           .د

املدددتدددابدددعدددة    

والدددتددددقددديدددق  

الداخلية وإتاحة     

التقارير اخلاصة  

حدددود  يفبددهددا 

سدددديدداسددددات     
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

اإلفصددددددددددداح  

 املعتمدة

تنفيذ قياسددات     .ه

خاصدددة برضددداء  

الدددعدددامدددلدددني   

عن    واإلفصددداح

 نتائجها

                         

تنفيدذ برندامج          .و

ئج             نتدا يم  ي ق ت

 الدديتاخلدددمددات 

تقددمهدا اجلهدة       

ونشدددر بيداندات    

 التقييم

                         

تنفيدذ برندامج          .ز

ة التحول إىل إدار  

األداء وربددددط 

احلددددددوافددددددز  

 باإلنتاجية

                         

وضددددع دلدديددل    .ح

إجددددددددددددراءات 
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

الددتشددددغدديددل     

املدددعددديددداريدددة  

 لألعمال
تصددددمدديددم    .ط

وتنفيذ منظومة   

مددتددكددامددلددة   

لشدددددكددداوى   

 املواطنني

                         

 اهةالنزبرنامج تطبيق 
 العامة اهليئة

                         الفساد ملكافحة

  واعتمادصددياغة  .أ

يم             ق ل ظومدة ا ن م

  الدديتاألخددالقدديددة 

مة  تلتزم بها املنظ 

عدالن عدندهدا     واإل

جلدددددمدددددهدددددور  

من   ناملسددتفيددي     

 اخلدمات

                         

مة      .ب مجة منظو تر

القيم األخالقيدة        

مدددددونددددة    يف
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

السددلوك وتدريب 

العداملني عليهدا          

 بها االلتزاموتوقيع 

تشددكيل جلنة       .ج

ة  الشئون األخالقي 

ليدة           نيدة وآ ه مل وا

  اسدددددتدددقدددبدددال 

الشددددددكدددداوى  

شئو  ن املتعلقة بال

 نيةاألخالقية وامله

                         

ل إعداد تقرير حو  .د

املدددمدددارسدددددات   

 نيةاألخالقية وامله

                         

برنامج تطبيق 

عبري املشاركة "حق الت

 عن الرأي"

اجملتمع  منظمات

 املدني

اء متابعة األد جهاز

 احلكومي
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

طراف        .أ ليدل األ حت

باخلدمات      ية   املعن

 وأهم املتطلبات

                         

يذ اسددتطالع    .ب تنف

ملسددتفيددين     ا رأي

ير          طو ت ليدة  يف آ

أو  اخلدددددمددددات

 أولويات اجلهة

                         

دراسددة شددكاوى  .ج

املددتددعددامددلددني مددن 

اخلددددمدددات الدديت  

ء تقدمها اجلهة سوا 

مدددن اإلعدددالم أو 

 الوسائل األخرى

                         

وضددددع خددطددط     .د

الدددتدددطدددويدددر أو 

األولددددددويددددددات   
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

نهدا يف        ي م وتضددد

 خطة اجلهة

عداد   .ه تقرير حول إ

إشدددددددددددددددراك  

يف  املسدددتفيددين     

 تطوير اخلدمات

                         

برنامج تطبيق 

ة املساوا: العدالة

 وسيادة القانون

 اخلدمة ديوان

 املدنية

 احملاسبة ديوان

 والتشريع الفتوى

                        

عة      .أ موسدددو إعدداد 

"مددرجددع" قددائددمددة   

لتشدددريعدات      اليت ا

ختددص أعددمددال    

 اجلهة

                         

تددريدب العداملني        .ب

عددلددى مددرجددعدديددة 

الددتشددددريددعددات     

 اخلاصة باجلهة

                         



 

 

 2021األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  ©
62 

 

 

 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  رأياسددددتددطددالع   .ج

هة          العداملني بداجل

واملددراجددعددني حددول 

يالت          تعدد ل هم ا أ

املددطددلددوبددة عددلددى  

الددتشددددريددعددات     

 املستخدمة

                         

عالن صددياغة واإل    .د

ن عن آلية التظلم ع

  يفعددم الدعددالدة     

قواعدد           ل يق ا تطب

ية "ضددمن      قانون ال

ن عاللجنة املسئولة 

 الشددئون األخالقية

 واملهنية"

                         

ير يف         .ه قر ت إعدداد 

نهدايدة العدام حول       

مدوقدف تدطدبديددق       

نون       لقدا سددديدادة ا

 باجلهة

                         



 

 

 2021األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  ©
63 

 

 

 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

برنامج تطبيق 

-ة االستدامة: الرؤي

 ملخاطراإدارة  -الفاعلية 

 العامة األمانة

 األعلى للمجلس

 والتنمية للتخطيط

                        

طة       .أ صددديداغدة اخل

  االسدددرتاتديدجديددة    

تتضدددمن          لجهدة  ل

خطط             مل ئج ا نتدا ل ا

 إجنازها

                         

فة       .ب وضددع مصددفو

املؤشددرات اخلاصددة 

خبددطددة اجلددهددة     

وحمدددددا بدددهدددا   

)مددؤشددددرات األداء 

ئيسددديدة      لر  Keyا

Performance 
Indicators) 
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 الربنامج

 

 

 الشريكةاجلهة 

 السنة الثانية السنة األوىل

الربع  ولالربع األ

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع  ولالربع األ الربع الرابع

 الثاني

الربع 

 الثالث

 الربع الرابع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

مة         .ج ظو ن م وضدددع 

  متكاملة  متابعة   

تقددم       ل   يفحتددد ا

إجنددداز اجلدددهدددة   

 والقرارات اخلاصددة

 بتصحيح املسار
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 تصميم نظام املتابعة  .6.4
نظام ، من خالل على مراقبة خطوات ومراحل تنفيذ اخلطة وتعملعترب عملية املتابعة من آليات اإلدارة، ت

وصل  الذيمدى التطور املوضوعة، وحتديد بغرض التأكد من أن العمل يسري وفقًا للخطة رصد دوري لل

إىل التأكد من أن اخلطة  عملية املتابعة قصور يف عملية التنفيذ. تهدف أيإليه العمل باخلطة ومعاجلة 

باحملاور  تتعلق اليت وخباصة تلكمسبقًا،  واألغراض احملددةسري يف الطريق الصحيح لتحقيق األهداف ت

 اآلتية:

 

 

 أهمية عملية املتابعة .6.4.1

 

 

الزمن

الجودةفةالتكل

الخطة بصورة تنفيذ

فعالة

تقييم مدى تطور اخلطة

مقارنة باألهداف 

املوضوعة

حتليل أسباب عدم 

ىل إالقدرة على الوصول 

ةالنتائج املتوقعة للخط

تعديل أهداف الخطة 
ر وخطة العمل وفقا لتغي

الظروف

ج تنظيم وضبط البرنام
لفةلألنشطة المختيالزمن

ة لتقارير السنويإعداد ا
ييم التقوونصف السنوية 

يالنهائ

تحديد نوع الدراسات 
لوبة عمليات التقييم المطو

للخطة

اتخاذ القرارات الهامة 
المتعلقة بإدارة الخطة
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ومن  ،ستويات اإلدارية باخلطةتشمل مجيع امل ريقة منظمة حبيثعملية املتابعة بطجيب أن تتم مراحل 

 ما يلي:كاهليكل التنظيمي للمتابعة ثم حتديد 

 

 املؤشرات

 

 

 

 

 

 

 

  داء قياس جناح أو األهداف،إجناز لتحقق من مدى فعالة لآلية تعد مؤشرات األداء

ىل أي مدى تستطيع تساعد يف حتديد إ، وؤسسيةؤولني عن برامج احلوكمة املاملس

 اإلدارة إجناز األهداف.

  برنامج احلوكمة املؤسسية،جيب أن يكون املؤشر له عالقة مباشرة بأهداف 

. تقديره أو قياسه إذا كان مؤشرا كميا، حبيث ميكن مالئم من الناحية الفنيةو

أنه جيب أن ، أي بسهولة ودون حدوث تقديرات شخصية بالغةقديره تكما جيب 

نفس  ىر من شخص علاملؤشر أكثا استخدم إذ "تقريبا" نفس النتيجة إىليصل 

استخدام البيانات وفهمه اجلهة احلكومية العاملون يف وأن يستطيع  املنظمة.

برنامج احلوكمة إذا تطلب تعديل أداء بقرار  الختاذاجملمعة عن طريق هذا املؤشر 

 األمر ذلك.

 حلضور يف يم بشكل مباشر" مثل عدد اقد تكون املؤشرات كمية "تقيس ق

وقف معني مثل مية "تقيس مضمون ورؤى حول كيف تمؤشراورشة تدريبية ما، أو 

 درجة الرضا.

 

  

مؤشرات الخطةالمسئول خطة التنفيذ

مصادر البيانات 
عن الخطة 
والمؤشرات

وتوقيت جمعطرق 
البيانات

نظام التقارير 
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 مصادر

 البيانات

 

 

طرق مجع 

 البيانات

 

 

املتابعة لربنامج احلوكمة  ليت ميكن أن تستخدم يف وضع نظاموفيما يلي منوذج ملصفوفة املتابعة ا

احلوكمة اخلاصة  ةبقا خلطط ة من شكل أو حمتويات املصفوفةاملؤسسية باجلهة. وجيب أن تعدل اجله

 باجلهة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانوية 

تقارير داخلية حول 
...-األعالم-المنظمة 

تقارير دولية 

أولية 

بيانات الخطة 

األطراف المعنية 

تقارير تطور
العمل

المقابالت 
الفردية

الزيارات 
الميدانية

المقابالت 
الجماعية

المالحظة
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 مة املؤسسيةمنوذج: مصفوفة متابعة برنامج احلوك 

مصادر  املؤشرات الربنامج

 البيانات

طرق 

مجع 

 البيانات

 املسؤول

عن 

إعداد 

تقارير 

 املتابعة

 الشفافية

  للنشر واإلفصاح عن معتمدة وجود سياسة عامة

 .املعلومات للجمهور املعين

   

  ،واهليكل التنظيمي النظام األساسيوأهداف املنظمة ،

 منشورة.

   

  م لتواصل معهاملنظمة وكيفية ا يفأمساء املسئولني

 . متاحة

   

  للجمهور واإلجناز متاحة املنظمة والتقدم برامج وخطط

 .لالطالع

   

 .قرارات املنظمة معلنة بشكل منتظم 

   

  على خدمات احلصولإجراءات ومتطلبات وتوقيتات 

 املنظمة حمددة ومعلنة.

   

 دورية حول نشاطات املنظمة واملوازنة التقارير ال

 معلنة.وأوجه الصرف ومصادر التمويل املخصصة 

   

 واألجهزة الرقابية واإلجراءات  والتدقيق تقارير املراجعة

 اخلاصة مبعاجلة املالحظات تنشر بانتظام.

   

  باملنظمة منشورة ومتاحة البيانات اإلحصائية اخلاصة

 لالستخدام بواسطة اجلمهور املعنى.

   

  إجراءات احلصول على البيانات املتخصصة بغرض البحث

العلمي أو الدراسة أو االطالع العام حمددة وميسرة 

 لطاليب البيانات. 

   

 

 

 املساءلة

  املسئوليات واملهام حمددة لكل وحدة تنظيمية

مساءلة املستويات اإلدارية ومستوى وظيفي مبا يضمن 

 .حول اإلجنازات احملققة املختلفة
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مصادر  املؤشرات الربنامج

 البيانات

طرق 

مجع 

 البيانات

 املسؤول

عن 

إعداد 

تقارير 

 املتابعة

           حمددة لكل مسددتوى فات ومؤشددرات األداء  هد مسددت

 تنظيمي.

   

                     عل لعداملني مف لتنظيمي وأداء ا نظدام إلدارة اإلداء ا

حدات             جناز للو قدم يف اإل يد الت حتد عد على  ويسدددا

 اإلدارية املختلفة.

   

    ضددمن تدفق البيانات اخلاصددة       للتقارير ي نظام معتمد

ية           يات اإلدار هداف بني املسددتو قدم يف حتقيق األ بالت

 املختلفة.

   

    على املسددتويات املختلفة "قيادات    منتظمة  اجتماعات- 

حل املشددكالت          عاملني"  قدم يف األداء و يد الت حد لت

 واختاذ القرارات.

   

   ية عال   آل ية "املراجعني للتواصدددل الف  -مع األطراف املعن

 عالم".اإل -اجلهات الرقابية

   

                              للربامج لتقييم  لمتدابعدة وا ل منظومدة متكداملدة 

تتمتع باسددتقاللية ألداء العمل      واملشددروعات واخلطط  

 .بشكل مهين وحمايد

   

     املسددتفيدين واملسددتهدفني     نظام لدراسدددة مدى رضددداء

 ، وربطها بنظام احلوافز واملزايا.دمات اجلهةخل

   

  ستها    لقى لت مفعلةمنظومة شكاوى واملقرتحات ودرا ال

 .واختاذ اإلجراءات بشأنها والرجوع للشاكي بالنتائج

   

    تدقيق ظام ال عال    ن لداخلي ف ية      ا باالسددتقالل ويتمتع 

قدم                 الالزمدة ألداء أعمدالده ويددعم حتدديدد أوجده الت

 والقصور واإلجراءات الالزمة لتصحيح املسار .

   

 

شريعات وترتبيها حبيث   النزاهة صول اليها   حفظ الت ميكن الو

 بسهولة من قبل العاملني باملنظمة.
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مصادر  املؤشرات الربنامج

 البيانات

طرق 

مجع 

 البيانات

 املسؤول

عن 

إعداد 

تقارير 

 املتابعة

             ها املنظمة وتشددكل موجهات نا قائمة القيم اليت تتب

 االفعال للعاملني بها مصاغة ومنشورة.

   

   سرتاتيجية لدى املنظمة لدعم الثقافة التنظيمية توجد ا

ناء          ية، وب هة من خالل برامج التوع ية حنو النزا اإلجياب

قدرات،   ية       ال عاملني يف املؤمترات احملل كة ال ومشدددار

 والدولية، ونشر مناذج املمارسات اإلجيابية بني العاملني.

   

            ها جيب االلتزام ب نة القيم اليت  نة سددلوك متضددم مدو

 معتمدة وموقع عليها من العاملني ومت التدريب عليها.

   

          مة قائ ية ب مة على درا عاملون مع املنظ املراجعون واملت

 اخلاصة باملنظمة ومدونات سلوك للعاملني.القيم 

   

  للسددلوك مشددكلة     التوجيهية  واملبادئ  األخالق جلنة

 ومفعلة يف اجلهة.

   

    توجد آلية وقائية تساعد العاملني باجلهة للكشف عن

مال           حد األع عارض يف املصددداحل يف أ حدوث ت مال  احت

 املكلف بها وكيفية جتنب ذلك. 

   

 األخالقيات "تضارب املصاحل   انتهاكات عن آلية اإلبالغ- 

  متاحة ومفعلة. ..."-ةاحملسوبي

   

  اخلاصددة بدعاوى االنتهاكات تتم        والنتائج  التحقيقات

 حبيادية ومهنية ومنشورة.

   

 .منظومة حتفيز تشجع التميز يف جمال النزاهة الوظيفية 

   

املشاركة 

"حق التعبري 

 عن الرأي"

                        للتواصدددل مع اسدددرتاتيجيدة مفعلدة لددى املنظمدة 

املسددتفيدين من خدماتها لتحديد أولويات االحتياجات             

طالعدات رأ     ) ت تمداعدات       -لقداءات    - ياسددد ج قع      -ا          مو

 وسائل تواصل اجتماعي...(.  - يونإلكرت
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مصادر  املؤشرات الربنامج

 البيانات

طرق 

مجع 

 البيانات

 املسؤول

عن 

إعداد 

تقارير 

 املتابعة

            تدعم املشددداركة ياسدددات حتفيزية  لدى املنظمة سدد

واملستهدفني خلدمات  والتشاور مع اجملتمع بشكل عام   

 املنظمة بشكل خاص. 

   

         يوجد وحدة تنظيمية "فريق عمل" لدى إدارة العالقات

مة     عا ل  ال ية يف     ةمسددؤو عن دعم املشددداركة اجملتمع

 صياغة سياسات املنظمة.

   

           اسددرتاتيجية مصدداغة ومفعلة لدى املنظمة حول نشددر

 ثقافة رضاء العمالء بني العاملني.

   

    ية للتنسدديق حد        آل كأ ملدني  مات اجملتمع ا مع منظ

وسددائل دعم مشدداركة اجملتمع يف صددنع السددياسددات   

 العامة اخلاصة باملنظمات يف القطاعات املختلفة. 

   

         لدى املنظمة لتنفيذ محالت "توعية  -خريطة اتصدددال 

إعالمية" لتعريف اجلمهور املسددتهدف خبدمات  -إعالنية 

 املنظمة وآلية احلصول عليها.

   

       تقارير حول رصدددد وحتليل التوجهات اإلعالمية والرأي

 العام جتاه املنظمة.  

   

          لدى املنظمة خطة عمل مفعلة إلجراء دراسددات ميدانية

شكالت     ستهدف لتحديد أهم امل تفاعلية مع اجلمهور امل

 والتحديات ذات األولوية. 

   

             هات كة مع اجل عاون واملشدددار ية للت مة رؤ لدى املنظ

ية    لدراسدددات       األكادمي جات ا ية لتوظيف خمر والبحث

"مشدداركة اجلهات    ةاخلاصددة بها يف تطوير أداء املنظم   

 األكادميية والبحثية يف صناعة السياسات العامة". 

   

           يات حول توظيف العمل لة وآل ية مفع لدى املنظمة رؤ

 املنظمة.التطوعي اجملتمعي يف حتقيق أهداف 
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طرق 
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 البيانات
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عن 

إعداد 

تقارير 

 املتابعة

: العدالة

املساواة 

وسيادة 

 القانون

  قائمة القوانني واللوائح والقرارات اخلاصددة بعمل اجلهة

جممعدة ومتداحدة للعداملني وكدذلدك املتعداملني مع                     

 املنظمة.

   

 وتفسددرياتها بالتشددريعات معرفة على باجلهة العاملون 

 .تطبيقها وآلية

   

            كاوى ية والشدد قانون قات ال بالتحقي ية  اإلدارات املعن

ليدة            خ جعدة الددا ملرا تع                  وا م ت ت لي  خ يق الددا ق لتدد وا

 باالستقاللية الالزمة ألداء عملها. 

   

   لدى اجلهة العدد املناسددب من اخلرباء واملتخصددصددني يف

يات             كال حل اإلشدد عدة على  قانون للمسدددا جمال ال

 التفسري". -القانونية اليت تواجه اجلهة "التطبيق 

   

         نة للتظلم من القرارات ية مفعلة ومعل ية إجرائ يوجد آل

 اإلدارية.

   

 .تنشر نتائج التظلمات من القرارات اإلدارية 

   

  عد غة   قوا لة  مصدددا مل    ومفع عا املراجعني  كل  مع للت

 . أسس يأ على قائم متييز دون "املتعاملني مع املنظمة"

   

      ية مفعلة للشددكاوى لة   يف آل لة   يف التمييز حا عام  امل

 . ونظم جزاءات مناسبة

   

 القانونية   للقواعد  خروقات  أية  ضدددد وقائية   ضددوابط 

بها، خصددوصدددا يف حالة السددلطة التقديرية            املعمول

 املمنوحة لألشخاص.

   

  ضوء مستجدات    القانونية مراجعة مستمرة للقواعد يف 

  .التطبيق ومقرتحات للتعديل
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عن 

إعداد 
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 املتابعة

االستدامة: 

 -الرؤية 

 -الفاعلية 

 إدارة املخاطر

 األهداف  خطة اسرتاتيجية لدى اجلهة حتدد آليات حتقيق

 املخططة وفق الرؤية العامة للخطة اإلمنائية.

   

     باملنظمة على وع عاملون  ية املنظمة     ي ال ناع برؤ واقت

 وأهدافها يف اجملتمع.

   

           عد يف ية اليت تسدددا بادرات االبتكار تدعم املنظمة امل

 إحداث نقلة نوعية ألداء املنظمة وتأثريها باجملتمع.

   

           ية لدى املنظمة للتحول للمنظمة املعرف ية  اسددرتاتيج

مة         قات احلكو ثة "تطبي حلدي ي ا إدارة  -ة اإللكرتون

 املعرفة".

   

           آلية شددفافة الختيار القيادات وجذب وضددم الكفاءات

 للعمل ودعم رأس املال البشرى باملنظمة.

   

 .خطة للتسويق االجتماعي للمنظمة وأهم إجنازاتها 

   

    لدى املنظمة حول الشددراكة مع القطاع اخلاص       رؤية 

ومنظمات اجملتمع املدني لتطوير جودة اخلدمات املقدمة      

 للفئات املستهدفة.

   

               مة عا ئد من األموال ال عا ية لتعظيم ال مة أل لدى املنظ

 املخصصة بأعلى قيمة تعود على املواطن.

   

       خطة مصددداغة ومفعلة لالكتشددداف املبكر لألزمات

 والتعامل معها.

   

        ألية لتحديد املخاطر احملتملة اليت ميكن أن تتعرض هلا

ضعف موارد بشرية  -نقص موارد  -ظواهر فساد )املنظمة 

 .(... -ضعف ثقة اجلمهور  -
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 املتابعة

االستدامة: 

فعالية 

جملس 

 " اإلدارة

اهليئات ذات 

 املوازنات 

املستقلة أو 

 "امللحقة

        قرارات   -الئحدة تنفيدذيدة        -اإلطدار التشدددريعي "قدانون

تنفيذية" اخلاص بتشددكيل وطريقة عمل "جملس          

 اإلدارة "جملس األمناء" موثقة ومتاحة لألعضاء.

   

          التمثيل املناسدددب لألطراف املعنية بالنسددبة للمنظمة

 داخل جملس اإلدارة.

   

        نب مال جملس اإلدارة يوضددح اجلوا يل إجرائي ألع دل

قة            خلاصدددة مبجلس اإلدارة وطري هام ا ية وامل قانون ال

ختاذ       يات ا عات      ،القرارالتشددكيل وآل ما قد االجت وع

 وتسجيل احملاضر واعتمادها.

   

 .منظومة متكاملة حلفظ أعمال جملس اإلدارة 

   

        مدونة سددلوك خاصدددة مبمارسدددات جملس اإلدارة ملنع

ضددارب املصدداحل وإعالء قيم النزاهة واحلفاظ على املال  ت

 العام وحرية التعبري والدميقراطية أثناء االجتماعات.

   

           ية يذ لة بني جملس اإلدارة واإلدارة التنف فاصدد حدود 

لتفعيل مهام جملس اإلدارة يف جمال الرقابة واإلشددراف        

 على أعمال املنظمة.

   

      يل دور جملس اإلدارة يد وتفع ناء" يف   حتد "جملس األم

 رسم السياسات العامة وصياغة األهداف االسرتاتيجية.

   

     آليدة متكن جملس اإلدارة من اسددتطالع أراء األطراف

 املعنية لتحديد أولويات املنظمة.

   

                قرارات جملس اإلدارة بشدددكدل منتظم على إعالن 

 املنظمة والرأي العام.

   

  اإلدارة.آلية للمساءلة داخل جملس 
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عن 
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 املتابعة

االستدامة: 

فعالية جلان 

جملس 

 اإلدارة

ذات  هليئات"ا

املوازنات 

املستقلة أو 

 "امللحقة

  توجيهية بشأن تشكيل وطريقة عمل    تتوجد إرشادا

 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة. 

   

  تشددكيل عدد كاف من اللجان ييمكن جملس اإلدارة

له سددواء يف جمال التخطيط أو        بأعما بة أو    للقيام  الرقا

 العالقة مع األطراف املعنية.

   

  لدى اللجان االسددتقاللية والصددالحيات الكاملة للقيام

 باألعمال املنوطة بها.

   

          تتمتع اللجان بالعناصددر الفنية املالئمة الالزمة للمهام

 اخلاصة بها.

   

             قدرات وإحالل وجتديد ناء  توجد رؤية اسددرتاتيجية لب

مبا ميكن من    جان  يث        الل حد يات الت مسدددايرة عمل

 للمنظمة يف ضوء املتغريات املعاصرة.

   

 .جتتمع اللجان بشكل منتظم ولديها جدول أعمال 

   

 .يوجد نظام ملتابعة أعمل اللجان وتقييم خمرجاتها 

   

 .منظومة متكاملة حلفظ أعمال اللجان 

   

          أعمال وخمرجات اللجان متاحة بشددكل منتظم للرأي

 والعاملني باملنظمة.العام 

   

    ألية معلنة للتواصل مع اللجان سواء من داخل املنظمة أو

 اجلمهور العام.
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 حتديات تطبيق احلوكمة املؤسسية يف القطاع احلكومي .6.5

ة، ال سيما بعدما أشارت معظم رورات لتحقيق التنمية املستدامميثل تطبيق احلوكمة املؤسسية أحد الض

احلديث  امة إىل أهمية االنتقال من جمردت اجليدة يف جمال التنمية املستداملتعلقة باملمارسا األدبيات الدولية

، ات اختاذ القرار وتقييم عوائدهوية، إىل إشراك املواطن يف عمليعن مشاركة اجملتمع يف العمليات التنم

مساحات واسعة  ن إعطاءرغم أن مفهوم احلوكمة يتضمصري. يق املساءلة عن حدوث أية تقوأيضا حتق

ب جيداء املنظمات احلكومية، ومن ثم ن ذلك قد يؤثر على أإال أجاجية، للمواطن ألن يرى من خالل النوافذ الز

االعتبار وأن يضعوا األساليب  مة أن يأخذوا هذه التحديات بعنيعلى القائمني على تنفيذ برنامج احلوك

هات تحديات اليت ميكن أن تواجه اجلاألمثلة على تلك اليما يلي بعض فواملناسبة للتعامل مع تلك التحديات. 

 :أثناء أو بعد تطبيق احلوكمة املؤسسية

العاملني من كثرة عمليات املسددداءلة ومن ثم يزداد الرتدد الختاذ قرارات قد حتتاجها        ختوف  .6.5.1

نا              ما يؤثر وال شدددك على م حداث نقلة نوعية، وهو  جل إ املؤسددسدددات احلكومية من أ

املنظمات العامة، والذي يعترب مطلبا جوهريا من أجل بناء رأس املال املعريف،     االبتكار داخل  

 ومن ثم إحداث تغيري إجيابي داخل تلك املنظمات لصاحل تقديم خدمات متميزة للمواطن.
لربط املتزايد بني تطبيقات احلوكمة ومكافحة الفسددداد خيلق توجهات سددلبية لدى            ا .6.5.2

اعتبار أن احلوكمة سددوف تكون سدديف مسددلط عليهم      العاملني باجلهاز اإلداري على    

 باستمرار، ومن ثم تظهر عمليات املقاومة الشديدة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.  
 ضددعف الوعي لدى بعض املواطنني حول مفهوم املصددلحة العامة. وقد يؤثر ذلك سددلبيا على .6.5.3

قد يؤد        بة احلوكمة، حيث  حة ن    يجناح جتر يا على السدددا ظرا خلالفات  إىل بروز قضدددا

 شخصية.
اإلفراط يف اسددتخدام حق املسدداءلة يف اجملال العام إىل نشددوء عالقة ترضددية بني            يقد يؤد  .6.5.4

إىل حدوث توازنات، مما يؤدى إىل نتيجة عكسددية   يجمموعات من أصددحاب املصدداحل تؤد

 مفادها أن املساءلة كأداة تصبح يف حد ذاتها آلية وباب خلفي للفساد.

صددحاب احلقوق "املواطن" وكافلي احلقوق " اجلهات     أبني كل من   عدم التوازن  يقد يؤد  .6.5.5

ية  خل اجلهاز اإلداري، حيث             "احلكوم باك دا خلدمات إىل إر قدمة ا بات     إنم عة الطل سددر

ضاغطة من البيئة اخلارجية تفوق اإلجراءات واخلطوات اليت يتخذها اجلهاز اإلداري من أجل   ال

تطوير أداءه، ال سيما إذا صاحب ذلك أيضا ضعف الوعي لدى املواطن بأهمية الشراكة مع       

 اجلهاز اإلداري لتطوير اخلدمات، وأن توجه عمليات الشفافية واملساءلة بشكل بناء.

دم وضددوح األدوار بني اجلهات املسددئولة عن تطبيق احلوكمة املؤسددسددية، قد يؤدي إىل   ع .6.5.6

ته على                قدرا حتد من  بات اليت  يد من العق باملز يات التضدددارب وحتمل اجلهاز اإلداري  عمل

االنطالق وتطوير أدائه، ومن األمثلة على ذلك حتديد اخلطوط الفاصددلة بني حق التدخل            

اجلهات املعنية أو املؤسددسددات وبني حق اجلهاز اإلداري يف التمتع  واإلشددراف والرقابة سددواء من

 مبساحة لالبتكار واإلبداع وحتمل مسئولية ما يقوم به من أعمال.
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 االسرتشادية قائمة املراجع  .7

 املراجع باللغة العربية .7.1
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 ion_A.dochttp://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/Corrupt 
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 لمراجع القانونية املتعلقة باحلوكمة يف القطاع احلكومياسرتشاديه لقائمة  .7.3

 .دستور الكويت .7.3.1

 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حلكومة الكويت. 1960( لسنة 12رقم ) األمريياملرسوم  .7.3.2

 .2015( لسنة 111واملعدل مبرسوم رقم ) يف شأن اخلدمة املدنية 1979لسنة  15رقم بقانون املرسوم  .7.3.3

 .والقوانني املعدلة له بإنشاء ديوان احملاسبة 1964( لسنة 30املرسوم بقانون رقم ) .7.3.4

بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب 1978( لسنة 31املرسوم بقانون رقم ) .7.3.5

 نني املعدلة له.اخلتامي والقوا

 .بشأن املناقصات العامة 2016لسنة  49قانون رقم  .7.3.6

 .بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 2016لسنة  2قانون رقم  .7.3.7

بشأن إنشاء دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية  1981لسنة  20مرسوم بالقانون رقم  .7.3.8

(20  /1981). 

 بشأن محاية األموال العامة والقوانني املعدلة له. 1993( لسنة 1القانون رقم ) .7.3.9

 يف شأن الكشف عن العموالت اليت تقدم يف العقود اليت تربمها الدولة. 1996( لسنة 25القانون رقم ) .7.3.10

 .. بإنشاء جهاز متابعة االداء احلكومي2007لسنة  346مرسوم رقم  .7.3.11

 .األوراق املالية وتعديالته بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 2010لسنة  7قانون رقم  .7.3.12

 .بإنشاء جهاز املراقبني املاليني 2015لسنة  23قانون رقم  .7.3.13
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 قائمة مناذج دولية لتطبيق احلوكمة املؤسسية .7.4

 درــــاملص ةـدولـم الـاس م
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 اململكة األردنية

 اهلامشية

 

لقطاع العام ليل ممارسات احلوكمة يف اوزارة تطوير القطاع العام، د

(2014) 

 املوقع اإللكرتوني:

(http://www.mopsd.gov.jo/ar/Pages/TopNav/Manual/ServiceDevelop
mentGuidline.aspx?Menu=3) 
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(2013) 

 املوقع اجلريدة الرمسية:

(2013مارس  21-اخلميس  -3096)العدد   

 املوقع اإللكرتوني:

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=8516#.
WumQj5dRWM8 
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دولة األمارات 

 العربية املتحدة

 مفاهيمات احلوكمة: مصطلحات ومركز أبو ظيب للحوكمة، أساسي

 املوقع اإللكرتوني:

 

(http://adccg.ae/Arabic/MediaCenter/Pages/View-
Publications.aspx?PublicationID=24) 
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