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 مقدمة .1

 يفاملنظمات الدولية  اهتمت ولقد .والرفاهية للمجتمعية املستدامة يف حتقيق التنمحلوكمة الرشيدة اتساهم 

لصون  ميثل املدخل احلقيقي ة باعتباره..." مبفهوم احلوكمجتماعيةاال - سياسيةال - االقتصاديةالت "خمتلف اجملا

ن " ومنظمة التعاوUNDPألمم املتحدة "ل اإلمنائيالدولية مثل الربنامج  من املؤسسات وساهمت عددالصاحل العام. 

ة وتتنوع التعريفات املطروحوكمة، من التعريفات ملفهوم احل عددبي ، والبنك الدول(OECD) االقتصادي والتنمية

يف سياق  لحوكمةل إجرائيميكن وضع تعريف لتعريفات افى ضوء تلك للمفهوم حسب توجه كل جهة. و

م بهدف سسية لإلدارة الرشيدة للمال العاالقواعد واإلجراءات املؤالقيم ون م"جمموعة بأنها  اجلهاز اإلداري بالدولة

األطر التشريعية جمموعة " :نهاعرف بأاجلانب املؤسسي ميكن أن ُت ، وعلىطنني"حتقيق املنفعة العامة للموا

 ".قيق رؤية ورسالة املنظمةاألداء لتح والتميز يف اجلودةقيق تهدف إىل حت اليتواملؤسسية واألخالقية 

 املؤسسيةمبادئ احلوكمة  .2

 : وهيلقة باحلوكمة إىل عدد من املبادئ املتعوكمة احل أدبياتتشري املرجعيات الدولية يف 

 
مع كومي أو اخلاص أو منظمات اجملتلتفعيل مبادئ احلوكمة بالقطاع احل توجيهيًا ومتثل املبادئ السابقة إطارًا

بادئ تلك املاحل العام. كما أن تطبيق وسيلة من أجل حتقيق املنفعة والص بل ،ذاتهاال متثل غاية يف حد واملدني، 

 تمعية.املؤسسية واجمل إلداري، والثقافةتطوير والتحديث اار التشريعي واليرتبط مبجموعة من املتطلبات منها اإلط

جتهت معظم األدبيات إىل صياغة اومن ثم  ،ردة للحوكمة يصعب تنفيذهاكما جيدر اإلشارة إىل أن املبادئ اجمل

وضعها يف شكل إجراءات وحتى ميكن رصدها رات ووحدات قياس تلك املبادئ يف شكل أدلة إجرائية ومؤش

 مؤسسية مبخرجات حمددة.

الشفافية 

المساءلة

النزاهة

حق "المشاركة 
"التعبير

المساواة: العدالة
سيادة القانون

االستدامة
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 املؤشرات الدولية اخلاصة باحلوكمة يف القطاع احلكومي .3

صدر   صة بتق اخلدورية التقارير د من الاملعنية العدياملنظمات الدولية ت سواء يف الدول   ا ضع احلوكمة   ييم و

ها       عات، ومن طا عاون اال   أو الق مة الت ية ) قتصاااادي منظ (، OECD’s governance indicatorsوالتنم

 Transparency International’s Aggregated) فافية العامليةوجمموعة املؤشرات اجملمعة ملنظمة الش
Governance Indicators) ( واملؤشر العاملي للنزاهة ،Global Integrity’s index  ومؤشر البنك ،)الدولي 

 .(World Bank Research Institute’s Aggregated Governance Indicators) للحوكمةاجملمع 

صادر عن منظمة الشفافية   لكويت يف مؤشر مدركات الفساد ال  افيما يلي عرض بتطور قيم وترتيب دولة 

 الدولية. 

 

 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  - (CPIمؤشر مدركات الفساد )المصدر: تقرير 

 

 

 

 



  

 4 2021األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  ©

 أهداف اإلطار الوطين حلوكمة اجلهاز اإلداري .4

 :يليكما تائج يسعى اإلطار الوطين لتحقيق عدد من الن

 نظام مؤسس وفعال للحوكمة بالجهاز اإلداري الحكومي. .4.1
 ثقافة واعية ومواطن ممكن من الحقوق تعزز فعالية منظومة الخدمات العامة. .4.2
 تعظيم العائد والقيمة العامة المضافة من إنفاق المال العام. .4.3
 ية المتميزة.للمواطن والمكانة الدو حكومي يحقق الرفاهية ل إداري جهاز  .4.4

  الوطينمنهجية تنفيذ اإلطار  .5

د هم يف بناء منظومة متكاملة تعتمقرتابات اليت تساعدد من اإل دارييوظف اإلطار الوطين حلوكمة اجلهاز اإل

اق من يف سيوخالل الفرتة املاضية،  مييواألكادواإلنتاج املفاهيمي جملال اعلى بناء على اخلربات السابقة يف ذات 

عنية باحلوكمة واالستعانة طاع اخلاص واملنظمات الدولية املاملدني والقالشراكة مع منظمات اجملتمع 

  كويت.اسب حالة اجلهاز اإلداري بدولة الباملمارسات الدولية املتميزة واليت تن

خرجات مان فعالية التنفيذ ومؤسسية املبطة من أجل ضن املتغريات املرتايعتمد اإلطار على منوذج متكامل لعدد م

 يهوة ار املقرتح من مخس حماور رئيسيدامة لإلطار املقرتح. يتكون اإلطاخلاصة بالربامج املنفذة وحتقيق االست

  :كما يلي (HWKMA)ق حوكمة باللغة العربية متثل خبمس أحرف باللغة اإلجنليزية تنط

H 
Human resources 

هام امل بيئة العمل ما يؤهلها ألداءدرات وكومي ممكنة ولديها من القالبشرية باجلهاز اإلداري احلاملوارد 

 ملساءلة.ااملوكلة اليها بفعالية وفى سياق من 

W 
Whistleblowing 

Framework 

الغ عن املخالفات، ويضع آلية ية والنزاهة واحملاسبية واإلبيدعم عمليات الشفافمؤسسي توفر إطار 

  . تعزيز النزاهةيفحلماية األفراد واملنظمات للمشاركة 

K 
Knowledgeable citizen 

ن قبل املواطنني يف تفعيل مات املشاركة الفعالة والواعية متكني وتوعية املواطن مبا يدعم عملي

 اإلطار الوطين للحوكمة.

M 
Management process 

re-engineering 

ال ليت تعرقل املعامالت وتفتح اجملااء على املشكالت البريوقراطية إعادة هندسة العمليات اإلدارية للقض

 تأثر املناخ العام لألعمال تطلب جوهري وضروري يف ظلمعمال كهندسة األللمخالفات اإلدارية. وتأتى 

رة التحول حنو احلكومة ضروهل التنظيمي باجلهاز اإلداري وواالستثمار بالعقبات الناجتة عن الرت

 .الرقمية "الذكية"

A 
Auditing and 
Assurance  

 

  اجلهاز اإلداري بالدولة.سية واستدامة منظومة احلوكمة يفمؤساملراجعة والتدقيق املستمر لضمان 
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 احلكومييف القطاع تواجه تطبيق احلوكمة  اليتاملخاطر إدارة  .6

شارت معظم أعدما قيق التنمية املستدامة، ال سيما بلتح الضروراتال شك أن تطبيق احلوكمة املؤسسية هو أحد 

من جمرد احلديث عن  االنتقالجمال التنمية املستدامة إىل أهمية  يفيدة دبيات الدولية املتعلقة باملمارسات اجلاأل

يضا وأ ،دهعوائ وتقييمالقرار  اختاذعمليات  يفإىل إشراك املواطن  ،العمليات التنموية يفمشاركة اجملتمع 

 احلق مفهوم احلوكمة يتضمن إعطاء ه على الرغم من أن شارة أنجيب اإلو، حتقيق املساءلة عن حدوث أية تقصري

ن ذلك قد يؤثر على أداء املنظمات احلكومية من عدة أوجه كما إال أ، ملتابعة ومساءلة اجلهاز اإلداريللمواطن 

  يلى:

عمليات املساءلة، ومن ثم يزداد الرتدد الختاذ قرارات قد حتتاجها ختوف العاملني داخل األجهزة من كثرة  .6.1

املؤسسات احلكومية من أجل إحداث نقلة نوعية، وهو ما يؤثر على مناخ االبتكار داخل املنظمات العامة 

والذي يعترب مطلبا جوهريا من أجل بناء رأس املال املعريف، ومن ثم إحداث تغيري إجيابي داخل تلك املنظمات 

 لصاحل تقديم خدمات متميزة للمواطن.
الربط املتزايد بني تطبيقات احلوكمة ومكافحة الفساد خيلق توجهات سلبية لدى العاملني باجلهاز  .6.2

اإلداري على اعتبار أن احلوكمة سوف تكون سيف مسلط عليهم باستمرار، ومن ثم تظهر عمليات 

 املقاومة الشديدة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.   
ضعف الوعي لدى بعض املواطنني حول مفهوم املصلحة العامة، قد يؤثر سلبيا على جناح جتربة احلوكمة،  .6.3

 حيث يؤدى إىل بروز قضايا على الساحة نظرا خلالفات شخصية.
مقدمة  "احلقوق " اجلهات احلكومية وكافليصحاب احلقوق "املواطن" قد يؤدى عدم التوازن بني كل من أ .6.4

، حيث أن سرعة الطلبات الضاغطة من البيئة اخلارجية تفوق اإلداريداخل اجلهاز  اخلدمات إىل إرباك

من أجل تطوير أداءه، ال سيما إذا صاحب ذلك أيضا ضعف  اإلدارييتخذها اجلهاز  اليتواخلطوات  اإلجراءات

املساءلة والشفافية توظف لتطوير اخلدمات، وأن  اإلداريلدى املواطن بأهمية الشراكة مع اجلهاز  الوعي

 بشكل بناء.
إىل عمليات التضارب  قد يؤدي ،عدم وضوح األدوار بني اجلهات املسئولة عن تطبيق احلوكمة املؤسسية .6.5

وتطوير أدائه، ومن األمثلة على  االنطالقحتد من قدراته على  اليتباملزيد من العقبات  اإلدارياجلهاز  لوحتم

سواء من اجلهات املعنية أو املؤسسات وبني  والرقابةشراف خلطوط الفاصلة بني حق التدخل واإلذلك حتديد ا

 حتمل مسئولية ما يقوم به من أعمال.واإلبداع و لالبتكارمبساحة  التمتع يف اإلداريحق اجلهاز 
اجلهاز  اليها عند صياغة اإلطار الوطين حلوكمة املشاروبناء على التحليل السابق فإنه جيدر االهتمام باملخاطر 

اإلداري، وميكن أن يتحقق ذلك من خالل وضع مصفوفة حتليل املخاطر لتحديد كل مرحلة من مراحل تطبيق 

ومن ثم وضع عدد من الضوابط للسيطرة على تلك املخاطر أو التقليل من  ،وتعميم احلوكمة باجلهاز اإلداري

ومن ثم جيب ودرجة املخاطر اليت قد تنتج عنها، . وفى هذا السياق ميكن وضع تصور مقرتح حول أهم املراحل أثارها
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 وكمة عدد من املكتسبات اليت تؤسسوضعها يف مراحل تالية لعمليات التطبيق بعد أن حتقق برامج احل
 :شهر 36قوامه  زمين، وميكن صياغة املراحل كما يلي يف إطار برنامج لتغيريات بدرجة أكرب

 

 قرتحة الفرتة الزمنية امل املخاطر ربامجالتوجه الرئيسي لل املرحلة

 24الشهر -1الشهر  ضعيفة وكمةالبناء املؤسسي للح األوىل

 الثانية

نع صاامشاااركة اجملتمع يف 

 السياسات العامة

 مستمرة-12الشهر  متوسطة

 الثالثة

قييم  تمشااااركة اجملتمع يف  

 ي أداء اجلهاز اإلدار

 مستمرة – 24الشهر  عالية

 الرابعة

مة     اجملتمع يف م    متثيال     نظو

مة  حوكماة املنظماات العا          ا

 -دارات)جمااالااس األمااناااء واإل 

 -الستشاريةاللجان اجملتمعية ا

 (جلان االستماع.....

 عالية

 مستمرة – 30الشهر 

 اخااتاايااار بااعااض الاانااماااذج  

تقييم      للتطبيق التجرييب و             

 النتائج

 عالية جدا اإلداريهاز مساءلة اجملتمع للج اخلامسة

دير موقف يتم إعداد دراسة تق 

جة  لتحديد د   36يف الشااهر  ر

ن        ل طر يف ضاااوء ا ملخاا ئج   ا تاا

حلاة األ              مر ل ل ققاة  حمل وىل ا

ين  لااتااطااباايااق اإلطااار الااوطاا 

 للحوكمة

 

 متطلبات تطبيق احلوكمة يف القطاع احلكومي   .7

 من املتطلبات  أهمية توفر عددنتج عن تطبيق احلوكمة املؤسسية إىلتويشري التحليل السابق للمخاطر اليت قد 

يعية ىل جمموعة األطر التشرإ تشرييت ة والاخلارجي الضوابطملؤسسية منها لضمان التطبيق الفعال ملفهوم احلوكمة ا

زات جمموعة احملف، ووثقافة اجملتمع يوع يفألطر الرقابية ودرجة التطور احتكم بيئة العمل وكذلك  اليتوالثقافية 

الدولية  والتقارير االستثمار مثل متطلبات جذب احلكوميالقطاع  يفكمة فكر وممارسات احلو لتبيناخلارجية 

  .ةمكل دولة فيما خيص احلوك يفحلادث اوتقيس مدى التقدم  دوريتصدر بشكل  اليت

 اختاذ كيفية حتدد اليت واألسس اعدالقوابط الداخلية واليت تشري إىل خر توجد جمموعة من الضووعلى اجلانب اآل

طاع مدى قدرة املوارد البشرية بالقووكذلك الثقافة التنظيمية  كومية،املنظمة احل داخل السلطات وتوزيع القرارات

داري إلاتطلبات الالزمة حلالة اجلهاز أمثلة لعدد من امل يليوفيما كمة. للتعامل مع مستجدات تطبيق احلو احلكومي

 طبيق احلوكمة:ليت قد تنتج عن تااملخاطر  للياحلكومي يف دولة الكويت لتق
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يساعد على إحداث التوازن املطلوب بني حتقيق مما  ،داخل املنظمات العامة اسرتاتيجيةلديها رؤية قيادة بناء  .7.1

تتحمل القيادة اإلدارية حيث . اإلدارياحلوكمة وتوفري البيئة املؤسسية املالئمة للعاملني داخل اجلهاز 

أداؤه  قيمُييتمتع حبصانة كبرية إىل جهاز  حكوميمن جهاز  االنتقاليةحتقيق املرحلة مسئولية الواعية 

 اجملال العام. يفبشكل مستمر ويتعرض حلمالت تتعلق باألداء واإلجنازات وغري ذلك من النقد 
عدالة لضمان منها وذلك ، تكون احلوكمة جزء اإلداريوطنية شاملة إلصالح اجلهاز  اسرتاتيجيةوضع خطة  .7.2

إعطاء مساحة أكرب للحوكمة املؤسسية فيما خيص  وبالتوازي ،اإلداريصالح املنشود باجلهاز حتقيق اإل

 عمليات املساءلة والشفافية، ومن األمثلة على ذلك:
 ة املؤسسيةالعائد على تطبيق احلوكم املتطلب اإلداري

 رية للجهاز اإلداريوضع إجراءات إدارية معيا

(Standard Operating Procedures) 

 ططةقيق املخرجات املخحتاحملاسبة على التأخر يف 

نة الربامج وجهة بالنتائج وموازتطبيق مفهوم اإلدارة امل

 واألداء

فاق لقيمة العامة من إنااملساءلة اخلاصة بتحقيق 

 الفعالية والكفاءة()املوازنة العامة للدولة 

 داءتطبيق نظام إدارة األ
Performance Management System 

 جلدارةدارية املبين على ااختيار القيادات اإل ونظم

 املساءلة حول األداء

 ظف العاماحملاسبة على نزاهة املو السلوك مات العامة ومدوناتوضع دليل النزاهة باملنظ

مبفاهيم أكثر إجيابية، مثل  وربطهابالدولة،  اإلداريمبفهوم احلوكمة املؤسسية داخل اجلهاز  الوعينشر  .7.3

جيابية للموظف العام أمام املواطن، ، واحلفاظ على الصورة الذهنية اإلعام، وزيادة رضاء املواطننيصون املال ال

 .مفاهيم احلوكمة خلق ثقافة إجيابية مشجعة لتبين يفميكن أن تساهم  اليتوغري ذلك من املداخل املختلفة 

يف والسلوكية  الجتماعيةاهذا اإلطار دراسة جتارب عاملية ناجحة، حيث مت توظيف العلوم  يفوميكن 

(، كما ميكن رصد أهم املمارسات NUDGEصطلح على تسميته )أاملطلوبة وهو ما التغيريات  إحداث

تلك النماذج  استخدامومن ثم بدولة الكويت  احلكوميجمال تطبيق احلوكمة داخل القطاع  يفاجليدة 

 اإلجيابية.
(، وذلك لتحقيق Pilot) اإلرشاديةالتجربة مفهوم عدد من املداخل السلوكية لتحقيق التغيري مثل: توظيف  .7.4

ومن ثم  ،احلكومياجملاالت األقل خطورة بالنسبة للقطاع  يف( Quick Wins) السريعةعدد من النجاحات 

مفهوم ابدأ بتجربة  التغيري، وكذلكهلذا  اإلداريمساحة أكرب من التأييد من داخل اجلهاز  اكتسابيتم 

 .صغرية حتقق جناحا
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 تنفيذ اإلطار الوطين حلوكمة اجلهاز اإلداري احلكومي بدولة الكويت .8

ري والذي طالق طاقات اجلهاز اإلداهلامة إلة الكويت أحد املتطلبات ااري بدولميثل اإلطار الوطين حلوكمة اجلهاز اإلد

شراف على ة لإلوطني نة علياكل جلأن تش ثم يقرتحم، ومن 2035لكويت اميثل بدوره قاطرة التنمية لتحقيق رؤية 

كمة لألطراف املختلفة املعنية حبو ممثلنيها عضويت يفضم ت اري احلكومياجلهاز اإلدحلوكمة تنفيذ اإلطار الوطين 

 :لييكما  احلكوميالقطاع 

 

 اجلهات القطاع

 

 احلكومي

o ديوان احملاسبة 

o ديوان اخلدمة املدنية 
o جهاز املراقبني املاليني 

o إدارة الفتوى والتشريع 

o جهاز متابعة األداء احلكومي 

o وماتاملعل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

 الصلةوالتخصصات ذات  ارة العامة واملالية العامةأساتذة يف جماالت القانون واإلد o األكادميي

 غرفة التجارة والصناعة ممثل للقطاع اخلاص يرشح من خالل o القطاع اخلاص

 

 اجملتمع املدني

o اجلمعية االقتصادية الكويتية 

o مجعية الشفافية الكويتية 
o نظمات اجملتمع املدني األخرىم 

 واختاذتابعة تنفيذ تلك اخلطة، وم اإلداريطة عامة حلوكمة اجلهاز خشراف على وضع ختتص اللجنة العليا باإلو

ا يتضمن مؤشرات وخمرجات حمددة مم زمينبرنامج تضع اللجنة التنفيذ. و القرارات مبا يتماشى مع مستجدات عمليات

 ميكن من متابعة تنفيذ الربنامج.

أو ة، ت احلكومياالهتمام من قبل اجلها ء حتى يعطى هلا الوزن املناسب منويقرتح أن يكون مقر اللجنة جملس الوزرا

  التنمية كمقرتح بديل.لى للتخطيط واألمانة العامة للمجلس األع

  تتكون من عدد من اخلرباء يفسية"  ن نواة إلنشاء مركز احلوكمة املؤس  " ميكن أن تكوويتبع اللجنة أمانة فنية 

بعة وغري من ختطيط وتوثيق ومتا جنة العليازمة للالة وذلك للقيام باألعمال الجمال القانون واإلدارة العامة واحملاسااب

نة يف عدم ية من حيث كفاءة املرشح أو األما قيق يف اختيار أعضاء األمانة الفن ويراعى التد ،ذلك من املتطلبات الالزمة

ير من خالل رئيس فريق عمل بدرجة مد     عمال، وتدار أعمال األمانة الفنية       أاإلفصااااح عما تقوم به اللجنة العليا من     

 الفنية كما يلي: ن اهليكل التنظيمي لألمانةإدارة. ويتكو
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ماان عاادد مناسااب ماان العاااملني املنتاادبني ماان اجلهااات احلكوميااة ذات الصاالة       وتتكااون األمانااة الفنيااة   

علااى األمانااة العامااة للمجلااس األ - احلكااوميجهاااز متابعااة األداء  - ديااوان احملاساابة - )ديااوان اخلدمااة املدنيااة

مانااة الفنيااة  املتمياازة إلدارة األأحااد العناصاار   اختيااارإدارة الفتااوى والتشااريع(، ويااتم   -والتنميااة -للتخطاايط

أو أحااد األشااخاص مماان يتمتعااون بقاادرات فنيااة وإداريااة عاليااة تساامح بااإدارة  اإلدارين داخاال اجلهاااز مااسااواء 

ماان  الاايتمااال لقيااام بكاال االعأو اإلداري. وتتااوىل األمانااة الفنيااة ا  السياساايالربنااامج سااواء علااى املسااتوى  

للقاااءات  واإلعاادادت التخطاايط واملتابعااة واالتصاااال  تيسااري أعمااال اللجنااة العليااا سااواء ماان حيااث      شااأنها

 :مسئولياتها كما يليمانة الفنية عملها من خالل عدد من فرق العمل وتباشر األ ،والتوثيق والتنسيق

اللجنة العليا

فريق مرصد 
للحوكمة 

"Governance 
Observatory"

فريق عمل التميز 
واالعتماد 
المؤسسي 
للحوكمة 

فريق دعم ثقافة 
وممارسات 
الحوكمة 
المؤسسية

لدعم فريق ا
المؤسسي 
والتشريعي 

للجهات الحكومية

رئيس األمانة 
الفنية 
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تنفيذية لبناء قدرات املنظمات . يضع الفريق خطة للجهات احلكوميةاملؤسسي والتشريعي لدعم فريق ا .8.1

احلكومية وصقل القيادات من خالل االسرتاتيجيات املختلفة مثل: برامج التدريب املتقدمة، تنظيم الندوات 

واملؤمترات، االستعانة باخلربات احمللية والدولية لتقديم الدعم الفين يف مقار أعماهلم، وتنظيم عمليات 

. ويضع الفريق خطة عمل ) Temporary Duty Assignmentناجحة )املعايشة القصرية لبعض التجارب ال

جعي متكاملة ملراجعة التشريعات الالزمة سواء باالقرتاح أو التعديل وذلك للمساهمة يف توفري إطار مر

 . قانوني لتطبيق مبادئ احلوكمة
بالقطاع احلكومي الفريق لتغيري ثقافة العاملني  طخيط .املؤسسيةفريق دعم ثقافة وممارسات احلوكمة  .8.2

وكذلك اجملتمع حنو أهمية تبنى ثقافة احلوكمة "النزاهة والشفافية واملساءلة" وآلية تفعيل تلك املبادئ. 

ويوظف الفريق يف هذا اإلطار التجارب الدولية الناجحة واملتميزة مثل حالة اململكة املتحدة وسنغافورة 

يف تغيري اجتاهات األفراد واجلماعات وهو ما يطلق وماليزيا يف توظيف العلوم االجتماعية والسلوكية 

". كما يوظف فريق العمل الوسائل اإلعالمية املختلفة متضمنة وسائل NUDGEمصطلحا عليه اقرتاب "

التواصل االجتماعي من أجل توصيل رسائل للمواطنني وكذلك القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني. 

ميم اجلوانب املهنية والسلوكية وذلك من خالل تنفيذ برامج لتعميم يتوىل فريق العمل مسئولية تع اكم

آليات تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة باالستناد على اخلربات احمللية والدولية مثل "مدونة السلوك 

الوظيفي" وميكن االعتماد يف ذلك على الدليل اإلرشادي الصادر من مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية 

"، وكذلك ميثاق املواطن كما يف حالة منوذج بريطانيا، أو ميثاق العميل كما يف UNODCاملخدرات "و

  حالة بعض دول شرق أسيا.
الفريق يصمم . (Institutional Accreditation) للحوكمة املؤسسي واالعتمادالتميز عمل  قفري .8.3

للحوكمة  اإلجرائيالدليل  - هذا الصدد يفمع اخلرباء املعنيني وبناء على اخلربات الدولية واحمللية  بالتنسيق

مدخال مهما لوضع خارطة طريق للمؤسسات احلكومية من أجل وضع  اإلجرائياملؤسسية. وميثل الدليل 

 اليتليات واعد واآلريق العمل جمموعة من القويضع ف ،لتحقيق احلوكمة املؤسسية االسرتاتيجيةخطتها 

 االعتماد. ويتم تصميم نظام املؤسسي االعتمادتضمن إتباع اجلهات احلكومية للدليل من خالل نظام 

 هذا الشأن.     يفخبربات حملية ودولية  باالستعانة املؤسسي
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ويتوىل املرصد حتليل ومراجعة املؤشرات الدولية  ."Governance Observatoryمرصد للحوكمة "فريق  .8.4

الالزمة لتحديد أوجه التطوير املطلوبة لتحسني  تاملقارناجراء إاخلاصة باحلوكمة بدولة الكويت وكذلك 

 يفالالزمة من أجل تطوير احلوكمة  والدراساتوكذلك إجراء املسوح  ،مرتبة دولة الكويت باملؤشرات

املرصد إنشاء قائمة املؤشرات اخلاصة باحلوكمة املؤسسية للقطاع  . كما يتوىلاحلكوميالقطاع 

)ربع  دوريوحتديد اجلهات املسئولة ويتوىل مجع البيانات اخلاصة بتلك املؤشرات وإصدار تقرير  احلكومي

كما ينظم فريق  أداء اجلهات املختلفة فيما خيص تطبيق برنامج احلوكمة. يف( عن التقدم احلادث سنوي

مترا سنويا يهدف ملناقشة التجارب الدولية الناجحة وأيضا تبادل اخلربات مع جتارب الدول األخرى. العمل مؤ

وميكن أن ميثل املؤمتر أحد العالمات البارزة لدولة الكويت من خالل وضعها على خريطة املؤمترات الدولية 

املعرفة اخلاصة باحلوكمة املؤسسية كما يتوىل الفريق إدارة  ،قضايا يف جمال تطور القطاع العاماملعنية ب

داخل القطاع احلكومي من خالل مجع وحتليل وترمجة املمارسات الدولية املتميزة يف جمال احلوكمة 

وعمل مسابقات يف جمال الكتب العلمية يف جمال  يكرتونرها من خالل ربط اجلهات مبوقع إلونش

مفهوم احلوكمة املؤسسية بالقطاع ول تنااحلوكمة وكذلك تشجيع املؤسسات االكادميية من أجل 

 احلكومي بالعرض والتحليل.

لية امج احلوكمة املقرتحة وبدرجة عاظل إطار شامل لربن يفب أن تعمل شارة هنا إىل أن فرق العمل جياإلجيدر و

ن تنفذ برامج مشرتكة، وجيب ، كما ميكن أامليدانيوى التطبيق مست علىسواء بني الفرق أو  ،من التنسيق

 يهبرنامج احلوكمة املقرتح ر أن أن يؤخذ يف االعتبا بجي وأيضا ة،لتنفيذ األنشط املنطقياعاة التسلسل مر

املتعلقة بها مة على األبعاد باحلوكاخلاصة ، ولكن ركزت الورقة الشامل اإلداريحمور ضمن حماور اإلصالح 

 جل صياغة الربنامج بشكل متكامل.من أ

 املؤسسية خطوات تطبيق منظومة احلوكمة  .9

ل الوطين للحوكمة؛ وبناء خلطوات وهي تصميم اإلطار والدليايتطلب تطبيق احلوكمة املؤسسية عدد من 

 وحتفيز التميز. ويبني عتماداالا تدقيق على عمليات التطبيق؛ وأخريقدرات اجلهات احلكومية؛ واملراجعة وال

 ية لعمليات التطبيق:الشكل التالي اخلطوات الرئيسية والفرع
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 األطراف املعنية بتطبيق احلوكمة بالقطاع احلكومي  .10

املؤسسية، سواء على مستوى  املتميزة يف جمال تفعيل احلوكمة تشهد دولة الكويت العديد من اإلسهامات

اة ات متثل نو شك فإن تلك املبادرتمع املدني أو القطاع اخلاص. والمؤسسات القطاع احلكومي أو منظمات اجمل

، مة هذه اجلهات ديوان احملاسبة. ويأتي ضمن قائحلوكمة املؤسسيةلدعم امهمة من أجل وضع منظومة متكاملة 

"، ةوالتنمي مة للمجلس األعلى للتخطيط"األمانة العاوالتنمية ى للتخطيط وديوان اخلدمة املدنية، واجمللس األعل

الفتوى  زي لتكنولوجيا املعلومات، وإدارةراقبني املاليني، واجلهاز املركاملوجهاز متابعة األداء احلكومي، وجهاز 

دني مثل: اجلمعية االقتصادية ، ومنظمات اجملتمع امل"نزاهة" سادوالتشريع، واهليئة العامة ملكافحة الف

احلوكمة  اجلهات من منظور تفعيلقد مت حتليل اإلسهامات اخلاصة بوالكويتية، ومجعية الشفافية الكويتية. 

بدولة  نية باحلوكمة يف اجلهاز اإلداري( يتضمن حتليل إسهامات األطراف املع1ملحق ) بالدولة.يف اجلهاز اإلداري 

 الكويت.

تفادة الكويت إىل عدد من الدروس املس احلوكمة يف اجلهاز اإلداري بدولةبتشري مراجعة إسهامات األطراف املعنية 

 ومنها:
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 اجلهات املعنية باحلوكمة املؤسسية. ضعف التنسيق املشرتك بني .10.1
ال توجد مظلة شاملة حتدد اخلطوات أو املنهجية اليت جيب اتباعها إلحداث نقلة نوعية يف حالة احلوكمة  .10.2

 املؤسسية بالقطاع احلكومي.
تركز معظم اجملهودات على إطار احلوكمة بشكل منفصل عن بقية املنظومة اإلدارية، وهو ما ال  .10.3

ق احلوكمة على أرض الواقع، ذلك أن احلوكمة هلا متطلبات وخماطر جيب أن تؤخذ يف يستقيم معه حتقي

 االعتبار.
 .ضرورة حتديد اجلهة املرجعية واجلهة املسئولة عن إدارة عمليات احلوكمة بالقطاع احلكومي .10.4
لتفعيل احلوكمة يف القطاع احلكومي مت طرحها وأطر  توجد جمهودات يف سبيل صياغة مسودات .10.5

منظمات اجملتمع املدني مثل اجلمعية االقتصادية الكويتية، ومجعية الشفافية الكويتية وجمهودات  بواسطة

 أخرى لكتاب وباحثني حتتاج ألن يتم مراجعتها ووضعها يف إطار متكامل.
رتكيز على اإلطار القانوني للحوكمة مثل تطبيق اللوائح والتشريعات وعمليات االنضباط اإلداري، ال .10.6

 .مفهوم احلوكمة يتعدى ذلك إىل مسائل تتعلق باملمارسات واألخالقيات املهنيةيف حني أن 

 ات الشريكة كما يلي:ويقرتح اإلطار عالقة تنسيقية بني اجله
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 القطاع احلكومي املؤسسية يف تطبيق احلوكمةقرتحة لاملربامج ال .11

وكمة اجلهاز اإلداري بدولة حلالطريق اخلاصة باإلطار الوطين  يف ضوء العرض السابق لكيفية رسم خارطة

يف  ميكن أن يتم تعديلها واليت تلفةاملخج املقرتحة للمراحل الزمنية ميكن وضع تصور حول أهم الربام ،الكويت

 كما يلي:  - جدات أخرىضوء نتائج العمل امليداني أو ظهور مست

 رحلةامل

التوجه الرئيسي 

 للربامج

 الربامج املقرتحة

البناء املؤسسي  األوىل

 للحوكمة

وضاااع إلداري احلكاااومي واجلهااااز اماااة بحوكتشاااكيل اللجناااة الوطنياااة العلياااا لل .أ

  .املسئولياتألدوار وا واهل اهليكل التنظيمي لألمانة الفنية
 .اإلداري د للجهازملوحامة برنامج تصميم وإنتاج دليل احلوك .ب
 -حلوكماااة املؤسساااية م دليااال اتصااامية )برناااامج االعتمااااد املؤسساااي للحوكمااا   .ج

لتميااز اضااع معااايري جااائزة و -حلوكمااةال اجماا تشااكيل جلنااة االعتماااد املؤسسااي يف

   ....(-املؤسسي يف جمال احلوكمة
ميثاااق  -كيااة )ماادونات الساالو  ت احلكومنظمااااملبرنااامج دعاام النزاهااة والشاافافية ب    .د

ايري النزاهااة ألداء املهااين ومعاا اميااة علااى  حلكوا باجلهااات املااواطن، تاادريب العاااملني  

 .والشفافية واحملاسبية(
ساارتاتيجية ناااء القيااادات االبرنااامج ب)ومي حلكاابرنااامج دعاام احلوكمااة يف القطاااع ا  .ه

القطااااع  اصاااة باحلوكماااة يفعرفاااة اخلة املداروإ - والعااااملني باجلهاااات احلكومياااة 

لعاااملني جلياادة وطرحهااا ل ا تاملمارسااارصااد  - يةاحلكااومي "تنظاايم املااؤمترات الساانو  

    ...(ا..اخليحة دناجرصد مناذج  - بالقطاع احلكومي

 الثانية

 مشاركة اجملتمع

يف عمليات صنع 

 السياسات العامة

 .اجليدة املمارسةوكمة حلوبرنامج توعية اجملتمع مبفاهيم ا .و
ذ حلقاااات ساااات العاماااة )تنفيااا  ة بالسياخلاصاااة ابرناااامج إدارة احلاااوارات اجملتمعيااا   .ز

ليااة معااي ك ومااة احلااوار اجملت ثااراء منظإلني اطننقاشااية واجتماعااات مااع مجهااور املااو  

 .تشاورية لصنع السياسات العامة(
ات اع اخلااااص واملؤسساااي، والقطاااملااادناماااع برناااامج الشاااراكة ماااع منظماااات اجملت  .ح

 . األكادميية والبحثية

 مشاركة اجملتمع يف الثالثة

اإلداري  تقييم أداء اجلهاز

دات وآلية تعيني القيا

 التنفيذية

جلهااات مااع  الااذاتي بواسااطة ا  كرتوناايلي اإلؤسسااعماايم آليااة االعتماااد امل  برنااامج ت .ط

 مراجعة اجلهات املعتمدة.
خمرجاااات وإلداري عااان نتاااائج  اجلهااااز اياااة بفيذوضاااع آلياااة ملسااااءلة القياااادات التن   .ي

 املشروعات والربامج التنموية.
 ية.دعم الصحافة االستقصائية التنمو .ك
و دعااام دور حناااالالزماااة للتحاااول  سااتقبلية ت املطاااواتقياايم حالاااة اجلهااااز اإلداري واخل  .ل

 .ةكومياحل يف تقييم أداء املنظماتاجملتمع 
ق درجااة ج التقاادم يف حتقياا يااة بنتااائ كوماحل برنااامج ربااط منظومااة حااوافز للجهااات    .م

 .كمةعتماد املؤسسي للحومرضية يف اال

اجملتمع يف متثيل   الرابعة

منظومة حوكمة 

املنظمات العامة )جمالس 

اللجان  -اإلدارات واألمناء

عامااة )نظااام  دارة املنظمااات الإتمااع يف اجمل ركةدراسااة ووضااع النمااوذج الااوطين ملشااا    .ن

 ...(.- تمعيةارية اجملستشن االاللجا - لس اإلدارات واألمناءاجم
 م اخلدمات.ع املدني يف تقديت اجملتمنظماوم برنامج الشراكة مع القطاع اخلاص .س
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 رحلةامل

التوجه الرئيسي 

 للربامج

 الربامج املقرتحة

 -اجملتمعية االستشارية

 جلان االستماع..(

لجهاز ل اجملتمع  مساءلة  اخلامسة

 اإلداري

الزمااة زمااة التشااريعات ال اقاارتاح حوكمااة لحولبرنااامج مراجعااة اإلطااار التشااريعي     .ع

...( - علوماااتلااى املحااق احلصااول ع  - قياااداتلار اختيااقااانون ا - )قااانون اخلدمااة املدنيااة 

 حلكومي.اع القطواإلعداد إلصدار ميثاق حلوكمة ا
لعاااام ومساااتوى رضاااا  ات الااارأي ياسااااقير برناااامج إنشااااء مرصاااد احلوكماااة "تطاااو   .ف

 كمة.نوي للحوالس طيناملواطنني"، وإصدار التقرير الو
اري "مراجعااة اإلد رارات اجلهااازقااطنني ماان ملااوااات برنااامج إنشاااء آليااة مسااتقلة لتظلماا   .ص

 ."النماذج الدولية
رأي العااام قياسااات الاا –فاعليااة انااات التالبي)يااة برنااامج تطبيااق احلوكمااة اإللكرتون  .ق

 عامة(.ناعة السياسات الصطنني يف ملوااركة مشا - كرتونياإللمن خالل املوقع 
 ي وطرحااه للنقااا يم العائااد التنمااوامج وتقيااالااربء وبرنااامج التحااول حنااو موازنااة األدا  .ر

 العام.
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 اخلطة التنفيذية لتطبيق برنامج احلوكمة  .12

 ة لتنفيذ اإلطار الوطين حلوكمةمنية الثالث، مت صياغة خطة زمنييف ضوء الربامج املقرتحة للمراحل الز

 :اجلهاز اإلداري بدولة الكويت كما يلي

الشريكة اجلهة  الربنامج

 مع اللجنة العليا

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

لة األ  ن املرح اء املؤسااسااي  وىل: الب

 للحوكمة

             

ي      .أ يا   تشااكيل اللجنة الوطن ة العل

داري  باااجلااهاااز اإل لاالااحااوكاامااة 

 احلاكاوماي ووضاااع اهلاياكال      

ل              لألمااناة ا تنظيمي  ل فنياة هلاا     ا

"مااركااز  تواألدوار واملساااائااولاايااا

 احلوكمة املؤسسية"

لمجلس األمانة العامة ل

 األعلى للتخطيط

 والتنمية

            

يل ا     .ب تاج دل حلوكمة  تصااميم وإن

 رياملوحد للجهاز اإلدا
لمجلس األمانة العامة ل

األعلى للتخطيط 

 والتنمية

            

مل            .ج تمااد ا ع مج اال ؤسااساااي   برناا

 للحوكمة

لمجلس األمانة العامة ل

األعلى للتخطيط 

 والتنمية

 دنيةديوان اخلدمة امل

            

هة     .د نامج دعم النزا ية      وبر فاف الشاا

 باملنظمات احلكومية
 دنيةديوان اخلدمة امل

كافحة اهليئة العامة مل

 الفساد )نزاهة(

            

اركة اجملتمع املرحلة الثانية: مشاا

يا     يات صاانع الساا ساااات يف عمل

 العامة

             

ع مبفااهيم      برناامج توعياة اجملتم          .أ

 جليدة.احلوكمة واملمارسة ا
لمجلس األمانة العامة ل

األعلى للتخطيط 

 والتنمية

 وزارة اإلعالم

ثقافة اجمللس الوطين لل

 والفنون واآلداب

            

ت اجملتمعياة      احلوارا برناامج إدارة     .ب

 عامة.اخلاصة بالسياسات ال
  

لمجلس األمانة العامة ل

األعلى للتخطيط 

والتنمية "مركز 

الكويت للسياسات 

 العامة"

منظمات اجملتمع 

 املدني
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الشريكة اجلهة  الربنامج

 مع اللجنة العليا

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

نظماات    برناامج الشاااراكاة مع م       .ج

قطااع اخلااص    اجملتمع املادني، وال      

 ة والبحثية.واملؤسسات األكادميي

مجلس العامة للاألمانة 

األعلى للتخطيط 

 والتنمية

            

ركة اجملتمع : مشااااملرحلة الثالثة

 ز اإلداري يف تقييم أداء اجلها

             

ت      .أ مج  لياة اال       برناا يم آ م تمااد     ع ع

لاذاتي   كرتوني ا  املؤسااساااي اإلل   

اجعة اجلهات  بواسااطة اجلهات مع مر

 املعتمدة.

 دنيةديوان اخلدمة امل

 اجلهاز املركزي

 وماتلتكنولوجيا املعل

            

ل       .ب لياة ملسااااءلاة ا قياادات    وضاااع آ

إلداري عن نتائج  التنفيذية باجلهاز ا

خمرجاات املشاااروعاات و     مج     و لربا ا

 التنموية

 دنيةديوان اخلدمة امل

 ديوان احملاسبة

            

إلداري  تااقاايااياام حااالااة اجلااهاااز ا   .ج

تقبلياة          لالزماة    واخلطوات املسااا ا

جملتمع يف     اللتحول حنو دعم دور        

 احلكومية  تقييم أداء املنظمات

لمجلس األمانة العامة ل

األعلى للتخطيط 

 والتنمية

 

            

اجملتمع يف يل  متث: الرابعة املرحلة  

م                   ظ ن مل مة ا حوك مة  ظو ن ات م

ن        جمالس األم مة ) عا جان   - اءال الل

ي     جلان   - ةاجملتمعية االسااتشاااار

 االستماع...(

             

لنموذج       .أ لوطين   ادراساااة ووضاااع ا

دارة إملشاااااركااة اجملااتاامااع يف  

 املنظمات العامة.

لمجلس األمانة العامة ل

األعلى للتخطيط 

 والتنمية

            

مع ا       .ب مج الشاااراكاة  قطااع    برناا ل

مات اجملت    خلاص ومنظ ملدني  ا مع ا

 اخلدماتيف تقديم 

لمجلس األمانة العامة ل

األعلى للتخطيط 

 والتنمية

            

فة االسااتقصااا       .ج حا ية   دعم الصاا ائ

 التنموية
             وزارة اإلعالم

وافز للجهات   برنامج ربط منظومة ح   .د

ت              ل ئج ا نتاا ب قادم يف  احلكومياة 

االعتماد  حتقيق درجة مرضااية يف

 املؤسسي للحوكمة
 

 

             دنيةديوان اخلدمة امل
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الشريكة اجلهة  الربنامج

 مع اللجنة العليا

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 اجملتمعءلة مسااا :اخلامسااةاملرحلة 

 للجهاز اإلداري 

             

نامج مراجعة اإلطا     .أ ر التشااريعي   بر

ة لاالااحااوكاامااة واقاارتاح حاازماا   

 التشريعات الالزمة.

             تشريعإدارة الفتوى وال

حلوكمة  برنامج إنشااااء مرصاااد ا  .ب

العام ومستوى   "تطوير قياسات الرأي 

دار التقرير رضاااا املواطنني"، وإصااا

 مة.الوطين السنوي للحوك

كافحة اهليئة العامة مل

 الفساد )نزاهة(

            

لياة م        .ج مج إنشااااء آ لة      برناا تق سااا

م               طنني  ملوا لماات ا ظ ت قرارات  ل ن 

مرا    جلهااز اإلداري " نمااذج       ا ل جعاة ا

 الدولية".

كافحة اهليئة العامة مل

 الفساد )نزاهة(

            

سرتاتيج    .د ضع وتنفيذ ا ية لتطبيق  و

 ة.اإللكرتونياحلوكمة 
اجلهاز املركزي 

 وماتلتكنولوجيا املعل

            

ملشااروعات    إنشااااء وحدات تقييم ا  .ه

مياة با           حلكو مج ا لربا جلهاات   وا ا

يم أدا             ي ق ت ل كزياة  ملر مج    ا لربا ء ا

 ولية.الدوربطها باملؤشرات 

اء جهاز متابعة األد

 احلكومي

            

وازناة األداء   برناامج التحول حنو م          .و

ائاد التنموي      والربامج وتقييم العا         

 وطرحه للنقا  العام.

             وزارة املالية
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 ( حتليل إسهامات األطراف املعنية باحلوكمة يف اجلهاز اإلداري بدولة الكويت1ملحق )

 أهم اإلسهامات االختصاصات جلهةا

 
 
 
ديوان 

 احملاسبة

 ل العامة مبا ق رقابة فعالة على األموايهدف ديوان احملاسبة إىل حتقي

 االستخدام األمثل. يكفل محايتها وضمان استخدامها

 موال العامة ومنع سائل املتبعة لصيانة األمن كفاية األنظمة والو التأكد

 العبث بها.

 احملاسبية بها، وانتظام األعمال املالية  اإلسهام يف معاونة اجلهات على

 .ائها ملهامهاجهها من صعوبات خالل أداويوالعمل على إجياد احللول ملا 

ق اخلاصة بدعم  أعد جمموعة من الوثائ

مارساااات ا    خل    احلوكمة وامل ية دا ملهن

نا      بة وأث ء تطبيق أعمال   ديوان احملاساا

جلهاات ا          لى ا ع لرقااباة  ية       ا م حلكو

ودة والتدقيق  اخلاضااعة مثل: دعم اجل    

ون عاملني وأدلة  وضع أدلة شئ -الداخلي

 ات العمل املهين،دليل أخالقي -تنظيمية

  -اباي رقا واحلاوكاماة يف الاعامال الا       

ض     -ارب املصاحل اإلفصاح عن عمليات ت

 ة.نشر التقارير الرقابي

 
 
 
جملس 

اخلدمة 

 املدنية

طار السياسة ، ويعمل يف إ1979( لسنة 15قم )أنشئ مبوجب املرسوم بالقانون ر

دمة املدنية يف ارة العامة وتطوير نظم اخلالعامة للحكومة على حتديث اإلد

ع القوانني واقرتاح مشرو ،لني فيهعاماجلهات احلكومية ورفع كفاءة ال

ح منه، واقرتاح إنشاء ية وإبداء الرأي فيما تقرتواللوائح اخلاصة باخلدمة املدن

يوجد به عدد من  .اء الرأي يف مشروع إنشائهااهليئات واملؤسسات العامة وإبد

ات حلل مشاكل اإلدارة ة لتقديم اآلراء واالقرتاحاللجنة االستشارياللجان منها: 

طة اخلمسية وجلنة متابعة اخل ،وظيفيةجلنة تطوير النظم ال، احلكومية

 .للتطوير اإلداري

 

 
 
 

ديوان اخلدمة 

 املدنية

فني إىل ديوان بتعديل تسمية ديوان املوظ 1996( لسنة 67صدر قانون رقم )

علقة بشئون العاملني ن املسئوليات واملهام املتاخلدمة املدنية، ويتوىل الديوا

ظيمية، والرتقيات ، والتدريب، واهلياكل التنبالدولة مثل: التوظيف املدنيني

ستوى اخلدمة مص الديوان بالنظر يف رفع وغري ذلك. وعلى وجه العموم خيت

انة سر أعمال أمي على وجه مرض. والقيام بالعامة وضمان سري العمل احلكوم

ق بالتحضري تتعل ه ذلك من نشاطات وجمهوداتيتطلب جملس اخلدمة املدنية، وما

لبها اجمللس يف نطاق دراسات والتقارير اليت يطلالجتماعات، وإعداد البحوث وال

 .اختصاصه
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 أهم اإلسهامات االختصاصات جلهةا

 
 
 
 
 
اجمللس 

األعلى 

للتخطيط 

 والتنمية

 

برئاسة  2008لسنة  323جملس التخطيط والتنمية مبوجب مرسوم رقم  ُأنشئ

مسو رئيس جملس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس 

وعدد من  ،يالبنك املركز حمافظ ،نيجملس الوزراء وعدد من الوزراء املعني

ؤسسات األعضاء من ذوي الكفاءة واخلربة على أن يكون من بينهم ممثلون مل

شراف على إعداد . يتوىل اجمللس اإلالقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني

الرؤية املستقبلية و حتديد األهداف االسرتاتيجية للدولة ووضع اسرتاتيجيات 

خطط التنمية وبرامج عمل احلكومة، واملشاركة يف رسم السياسات العامة و

ة الكربى لتحقيق األهداف واقرتاح التشريعات والنظم و املشروعات التنموي

وإعداد املالحظات عن تقارير  ،رفعها إىل جملس الوزراء العتمادهالتنموية و

و اقرتاح  ديوان احملاسبة بشأن عمل األجهزة احلكومية وردود احلكومة عليها

 .اإلجراءات الكفيلة مبعاجلة هذه املالحظات

ية         مة املؤسااساا ية احلوك إبراز أهم

تضاامني  للقطاع احلكومي من خالل 

حمور كامل حول احلوكمة املؤسسية 

فاعلة.         ية  حتت ركيزة إدارة حكوم

وكاذلاك دعم املشاااروعاات والربامج        

التنموية اليت تدعم احلوكمة والنزاهة 

 والشفافية.

 

جهاز متابعة 

األداء 

 احلكومي

 

وخيتص اجلهاز مبتابعة تنفيذ ، 2007 لسنة 346رسوم رقم اجلهاز مب أنشئ

الوزراء لدى اجلهات املعنية وإعداد تقارير دورية بشأن املوقف قرارات رئيس جملس 

التنفيذي لكل منها والتنسيق مع هذه اجلهات بغرض التأكد من حتقيق هذه 

ومتابعة املوقف  .القرارات واألهداف املنشودة منها واقرتاح ما يلزم يف هذا الشأن

ة التنفيذي للمشروعات احلكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومي

بالتنسيق مع هذه اجلهات يف ضوء الربنامج الزمين املعتمد للتنفيذ. ووضع نظم 

الستطالع الرأي يف مستوى األداء احلكومي وسبل االرتقاء به، ودراسة تقارير 

 ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة السنوية للجهات.

االشاارتاك يف متابعة وتنفيذ مشااروع  

لفسااااد               فحاة ا مكاا كماة و حلو ا

هات           لدولي واجل نك ا عاون مع الب بالت

احلكومية املعنية ومجعيات اجملتمع    

بة          ناساا ملدني ووضااع التصااورات امل ا

للقوانني والتشااريعات الالزمة لربنامج  

قًا         احلوكمة ومكافحة الفسااااد وف

كافحة الفساد  التفاقية األمم املتحدة مل

 كرتوني للجهاز(.)طبقا للموقع اإلل

 

 

 

جهاز املراقبني 

 املاليني

 

 

، يريتشكل اجلهاز من رئيس بدرجة وزم، و2015لسنة  23أنشئ بقانون رقم 

، ويعني ثيله يف االتصال باجلهات املعنيةيتوىل إدارته وتصريف شؤونه ومت

بناء على ترشيح وزير  –مبوجب مرسوم ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة 

ت يصدر بتعيينهم مرسوم ملدة أربع ويكون له نائٌب ورؤساء قطاعا –املالية 

، ويلحق باجلهاز بناء على ترشيح وزير املالية سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة،

العدد الالزم من املراقبني املاليني واملوظفني اإلداريني واملعاونني واخلرباء من 

 .التخصصات املختلفة، لتمكينه من القيام مبهامه

الذي يستهدف: حتقيق رقابٍة مسبقٍة فعالٍة على  وميارس اجلهاز دوره الرقابي

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

التأكد من مطابقة األداء املالي و ،وتعزيز املصداقية والثقة باإلجراءات املالية

وتقديم  ،اللقوانني واألنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات املنظمة هل

 ية للجهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز،االستشارات واإلرشادات الالزمة للشئون املال

 .ومتابعة حتصيل اإليرادات العامة للدولة

 

 

وضااع دليل أخالقيات مهنة املراقب  -

  املالي.

فة         - يات الوظي يل أخالق وضااع دل

  املهين.العامة ومبادئ السلوك 

الدليل التنفيذي الختصااااصاااات       -

 املراقبني املاليني.

بشأن  2018( لسنة 3تعميم رقم ) -

صة بتنفيذ أحكام   اإلجراءات اخلا

ملادة )  قانون رقم ) 14ا ( 23( من ال

نة    باالمتناع      2015لساا املتعلقة 

 عن توقيع االستمارة.



  

 21 2021األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  ©

 أهم اإلسهامات االختصاصات جلهةا

 
 
 

إدارة الفتوى 

 والتشريع

 

جملس  م ، ختضع إلشراف وزير الدولة لشؤون1960استحدثت اإلدارة يف سنة 

يف دولة الكويت، وهلا رئيس يعترب املستشار القانوني حلكومة  الوزراء

 .موظفونالكويت حبسب قانون إنشائها، يعاونه مستشارون وحمامو دولة و

يف األنظمة القانونية  جملس الدولة ختتص اإلدارة بعدة مهام توازي أعمال

اللتني ُتعدان املصدر  وفرنسا مصر املماثلة، وبالذات أقسام اإلفتاء والتشريع يف

الرئيس للتشريعات واألوضاع القانونية يف أغلب الدول العربية املعاصرة، كما 

قوم مبهمة متثيل الدولة أمام احملاكم الداخلية واخلارجية وهيئات التحكيم ت

 .احمللية والدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هليئة العامة ا

ملكافحة 

 الفساد

 

 ، كاستجابة2016( لسنة 2ت مبوجب القانون رقم )ئهيئة مستقلة حمايدة ُأنش

وضع  مسئولية. تتوىل األمم املتحدة ملكافحة الفساد اتفاقيةملتطلبات 

وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات  اسرتاتيجية

تلقي  املعنية،واخلطط والربامج املنفذة هلا، ومتابعة تنفيذها مع اجلهات 

هة التحقيق واإلحالة جلالتقارير والشكاوى واملعلومات خبصوص جرائم الفساد 

محاية املبّلغني عن الفساد وذلك ة، واملالي إقرارات الذمةوفحص تلقي  ، واملختصة

، ومراقبة الفساد يف العقود اليت تربمها الدولة، بالتنسيق مع اجلهات املختصة

دراسة التشريعات ، واألموال والعائدات الناجتة عن جرائم الفسادومتابعة اسرتداد 

واألدوات القانونية املتعلقة مبكافحة الفساد بشكل دوري واقرتاح 

دراسة  و، ديالت الالزمة عليها ملواكبة االتفاقيات واملعاهدات الدوليةالتع

وتقييم التقارير الصادرة عن املنظمات احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة 

اإلجراءات املناسبة  واختاذمبكافحة الفساد واالطالع على وضع الكويت فيها 

مع وتبصريه مبخاطر الفساد التنسيق مع وسائل اإلعالم لتوعية اجملتا، وحياهل

اختاذ التدابري و، واملمارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها

الكفيلة مبشاركة منظمات اجملتمع املدني يف التعريف مبخاطر الفساد 

وآثاره على اجملتمع وتوسيع دور اجملتمع يف األنشطة املناهضة للفساد 

هات املختصة عن وقائع الفساد املالي واإلداري طلب التحري من اجلو ، ومكافحته

الطلب من ، ووالكشف عن املخالفات والتجاوزات ومجع األدلة املتعلقة بها

إحالة الوقائع اليت  الالزمة واجلهات املختصة إقامة الدعاوى اإلدارية واملدنية 

 .تتضمن شبهة جرمية جزائية إىل جهة التحقيق املختصة

 

 

 

 

 

 

 

اخلطة االساارتاتيجية يف مرحلة وضااع 

عد   يتم التنساايق إلجراء    ووضااع القوا

عد                قوا يق  ب ط ت حول مادى  دراساااة 

احلوكماة على اجلهااز احلكومي             

بالتنساايق مع معهد الكويت لألحباث  

 العلمية.

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%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%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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اجلمعية 

 االقتصادية

 الكويتية

يف دولة الكويت،  1970أسست اجلمعية االقتصادية الكويتية سنة 

املدني لتكون شريكًا فعااًل ومؤثرًا يف عملية كإحدى مؤسسات اجملتمع 

التنمية االقتصادية، من خالل دعم السياسات اإلصالحية للدولة واالرتقاء 

بتنافسية وشفافية االقتصاد الكوييت، واملساهمة يف توفري االستشارات 

والدراسات االقتصادية واملالية للقطاعني العام واخلاص، وتعزيز الوعي الثقايف 

تصادي واملالي لدى أفراد اجملتمع، ومتكني جيل متقدم من املهنيني ورجال واالق

األعمال من تطوير األداء املهين لبناء جمتمع املعرفة، فضاًل عن الرتكيز على دور 

العنصر البشري يف تطوير أنشطة مؤسسات اجملتمع املدني السيما يف اجملال 

ل مع املؤسسات واملنظمات االقتصادي واملالي، إضافة إىل مد جسور التواص

 .االقتصادية الدولية

تصااميم دليل مراجعة ممارساااات       -

 القطاع العام. يفاحلوكمة 
ندوات       - عة من اإلصااادارات وال جممو

يق اإلصاااالح اإلداري يف         حتق حول 

 الكويت. يفالقطاع العام 
  يفدراسااة حنو إصااالح القطاع العام  -

دولاة الاكاويات: بارنااماج عامال           

  تحكومي لصياغة وتطبيق سياسا 

ح اإلداري يف القطااع العاام      اإلصاااال

ربع سااياساااات مقرتحة من    وعرض أ

 اإلصالحات اإلدارية.

 
 

مجعية 

الشفافية 

 الكويتية

 
 

أشهرت مجعية الشفافية الكويتية، وفق نظامها األساسي املعتمد من جملس 

 .ذات نفع عام، وهى مجعية م2006 يف الوزراء

عياات                 - ج ملر من ا جمموعاة  فر  تو

العلمية حول عمليات الشاافافية       

ومكافحة الفساد وتعطى دالالت  

عض الادول               ب نمااذج  ل مقاارناة 

 األخرى.
طورت مؤشاار مدركات اإلصااالح  -

يذ          يف مة، ويتم تنف عا هات ال اجل

فياة               للشااافاا لكويات  ئزة ا جاا

واإلصالح حتت رعاية مسو رئيس  

 جملس الوزراء.

 


