
  الشفافیةاحتفالیة 
   تأسیسھاسنوات على  ١٠بمرور 

  كلمة صالح محمد الغزالي
  رئیس جمعیة الشفافیة الكویتیة

٥/٥/٢٠١٥  

o رئیس الھیئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش. 

o  أصحاب السعادة 

o السیدات والسادة الكرام  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد

ي  ة عام استذكر ف ي نھای ا ف ذه المناسبة، اجتماعاتن ة كویت ٢٠٠٤ھ ة یاستعداد لتأسیس جمعی
ة الفساد،  ة بالشفافیة ومكافح م أعضاء معنی ي، و ھ ي منزل ة أشخاص ف اجتمع خمس ة ف اللجن

صالح ، وأحمد الملیفي، انتصار السویدي، سلمى العیسى، صالح الدین الشمري: التحضیریة
ي ي الغزال یة  ٧/٣/٢٠٠٥، و ف ة التأسیس ة العمومی دت الجمعی م عق ي ، ث م  ٢٦/٣/٢٠٠٦ف ت

  .وانطلقت المسیرة. .شھار الجمعیة بنشر نظامھا األساسي في جریدة كویت الیومإ
  

  :أن استذكر معكم اإلجابة على السؤال التالي دوالیوم، وقد بلغت الجمعیة سنتھا العاشرة، أو

  

  ؟محلیا ودولیا لتحسین صورة الكویت ماذا فعلت جمعیة الشفافیة الكویتیة

  

ن ھو تحقیق  جمعیة الشفافیة الكویتیةإن الھدف من إنشاء  ي  األغراضمجموعة م ي تعن الت
  :ما یلي) الغرض األول(، وقد جاء في بتعزیز الشفافیة

اد (( ال اإلصالح ومناھضة الفس ي مج ً ف ا من المساھمة في تحسین صورة الكویت محلیا ودولی
  .))إبراز المظھر الحضاري والصورة المشرقة للكویت علىخالل العمل 

  
ي مجال  :والسؤال ھو ت ف تم تحسین صورة الكوی ن  اإلصالحكیف ی ومناھضة الفساد؟ م

  ؟ودولیاخالل جمعیة نفع عام؟ محلیا 
  

فافیة الكو ة الش ذ نشأة جمعی را، من وع كثی ذا الموض ث ھ م بح د ت نوات، لق ر س ل عش ة قب یتی
  :بالتالي، نوجزھا التي یجب أخذھا في االعتبار من النقاطمجموعة وتوصلنا ل

  



دولي أن  :ال إلنكار وجود الفساد )١ ي وال ع المحل ائع، ألن المجتم ائق ووق ن خالل حق یتم ذلك م
  .للحقائق أو مبالغة في غیر محلھا سوف یكتشف أي تزییف

 
اد  )٢ ي ألسباب الفس الي أو سیاسي  :تشخیص مھن معالجة أي مرض شخصي أو إداري أو م

ى یكون تشخیص المرض بتبدأ  ا الفساد  /دراسة األسباب بشكل معمق، حت صحیحا، وحینھ
 .یمكن وضع العالج المناسب

 
دیر  )٣ ل تق كلة مح راف بالمش وم  :االعت ا یق نحینم ل م ع : ك ان / المجتم ة / البرلم الحكوم

ت  المجتمعراف بمشكلة الفساد فإن تباالع ر الكوی ك، ویعتب المحلي والمجتمع الدولي سیقدر ذل
ھ ومخاطره  الطریقتسیر في  ن حجم ل م الصحیح، وأي محاولة إلنكار وجود الفساد أو التقلی

 .فإن ذلك یلقى إحباطا محلیا واستھجانا دولیا
 

ي  :تقدیم الحلول بعد تشخیص الخلل )٤ ى " تشخیص"أن یقترن عمل الجمعیة ف ب الفساد إل جان
دیم  ول"تق التعلیق " الحل ة ب ي الجمعی ال تكتف ھ، ف اره وصوال للقضاء علی ن آث د م المناسبة للح

 .على حاالت الفساد دون تقدیم رؤیة عالجیة
 

ان  )٥ ة والبرلم ع الحكوم اون م دني التع ع الم ن  :والمجتم اد م ة الفس ود مناھض ون جھ أن تك
ة إلیجاد خالل التعاون مع الحكومة ومجلس األمة، كما یمكن  العمل على تشكیل تحالفات أھلی

 .ثقافة عامة مناھضة للفساد
 

أن ال تتناول الجمعیة في أنشطتھا حاالت  :العالج بإصالح نظم العمل ولیس الحاالت الفردیة  )٦
 .الفساد الفردیة، بل تركز على العالجات المؤسسیة

 
ي، كأنشطتھا بش وجود جمعیة نفع عام نشطة، تقیم :مجتمع مدني كویتي نموذج دولي  )٧ ل مھن

ة لطات القائم ع الس اون م ل من ،وتتع ایجع ي  ھ ع اإلقلیم ي المجتم ان ف ھ بالبن ار إلی ا یش نموذج
 .ةومسئول ةو حر ةنشط ھا جمعیة، بأنوالدولي

 
ا  معأن تتعاون الجمعیة وتنسق جھودھا  :التنسیق والتعاون الدولي  )٨ ة عربی ات المماثل الجمعی

ود مناھضة الفساد  -المشھرة منھا في دولھا  -ودولیا  ي جھ لتعزیز دور المجتمعات المدنیة ف
  .ونقل أفضل الممارسات

  
  :ألھداف جمعیة الشفافیة الكویتیة، تم تنظیم األنشطة التالیة امن ھذه المنطلقات، وتحقیق

  

  

  

  

  



  

ً  -أوال    محلیا

  السياسي احلوار الوطني لإلصالح )١

ت ر الكوی مو أمی احب الس رة ص ة حض د  بمبارك باح األحم یخ ص اول ، والش اورتن  المح
  :التالیة 

 .تكوین وعمل السلطة التشریعیة -

  .تكوین وعمل السلطة التنفیذیة -

  .تكوین وعمل السلطة القضائیة -

 .وضع العالقة بین السلطات الثالث -

 .دور األسرة الحاكمة في المجتمع الكویتي ونظامھ السیاسي -

  جائزة الكويت للشفافية واإلصالح  )٢

  . مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك الحمد الصباحسمو رئیس  تحت رعایة

  .مؤشر مدركات اإلصالح في الجھات العامة، -

  : مؤشر مدركات اإلصالح في الجمعیات التعاونیة -

  مؤشر الشركات -

  الدعوة إلقرار قوانني تعزز الشفافية وحتارب الفساد )٣

 لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد  -

ة ، مكافحة الفساد : إلقرار عدد من القوانین  "ال تنمیة مع الفساد" حملة  - الكشف عن الذم

  .تعارض المصالح، حمایة المبلغین، المالیة 

ة للنزاھة"إلقرار  "وأكره الفساد.. أنا أحب الكویت"حملة  - ذي ضم " قانون الھیئة العام ال

 .القوانین األربعة

وفمبر  ١٩صدر في حیث  :وأخیرا تم إقرار القانون - م  ٢٠١٢ن انون رق ) ٢٤(م مرسوم بق

ة  ٢٠١٢لسنة  ام الخاصة بالكشف عن الذم اد واألحك ة لمكافحة الفس ة العام اء الھیئ بإنش

 .مالیةال

ة  - الع باالستمرار بالمطالب ق االط انون ح ق (إقرار ق وان الشفافیة وتنظیم ح انون دی صم ق

  )االطالع على المعلومات

  .اقتراح قانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام -

 .اقتراح قانون التعیین في الوظائف القیادیة -



  رؤية الكويت لإلصالح )٤

  رؤیة الكویت لإلصالح -

 لمیثاق الوطني إلصالح السلطتین ا -

  یجیة الوطنیة لإلصالح والشفافیةاإلسترات -

  معاییر المرشح الصالح السنة  -

  أولویات المرشح لإلصالح  -

  لدميقراطيةاتعزيز  )٥

  یة بشأن قانون ھیئة الدیمقراطیةحلقة نقاش -

  "الھیئة العامة للدیمقراطیة"اقتراح قانون  -

  "التجربة البریطانیة -نزاھة العمل البرلماني"حلقة نقاشیة بعنوان  -

  "شفافیة مجلس األمة ونزاھتھقانون "اقتراح  -

 .اقتراح قانون الجماعات السیاسیة -

  .اقتراح قانون الدوائر االنتخابیة -

  بلدية الكويت )٦

  "المشكلة والطریق إلى الحل ..بلدیة الكویت"إعداد تقریر  -

  عزیز الشفافیة في بلدیة الكویت فریق ت -

  میثاق إصالح العمل البلدي -

  ٢٠١٣ البلدیة مراقبة االنتخابات -

  حوكمة العمل التعاوني )٧

ة  حوكمة العمل التعاوني بین جمعیة الشفافیة الكویتیة واتحاد بروتوكول - ات التعاونی الجمعی

 االستھالكیة

  جمعیة مدینة سعد العبدهللا التعاونیة - بروتوكول حوكمة الجمعیات التعاونیة -

    ALACمركز الفزعة واإلرشاد القانوني  )٨

 .طلبات االستشارة  -

 .استقبال البالغات  -

 .الفزعة مع ضحایا الفساد -

  



  متكني املرأة والفتيات )٩

  .المنتدى الوطني للفتیات -

  .لمركز تمكین المرأة أنشطة متعددة -

  جلان أخرى هامة )١٠

  نادي الحكم الصالح -

  اب ضد الفسادكتّ  لجنة -

 لجنة كاریكاتیر ضد الفساد  -

   "تعزیز الشفافیة في سوق الكویت لألوراق المالیة"دراسة  -

  الحكومیةلجنة تعزیز الشفافیة في المناقصات  -
  

  

  محلیا ودولیا -ثانیا 

  :منتدى الكويت للشفافية )١١

   "مكافحة الفساد" -منتدى الكویت للشفافیة األول  -

  " إصالح الخدمة العامة" -منتدى الكویت للشفافیة الثاني  -

  " الكویت مركز مالي وتجاري "   -الثالث منتدى الكویت للشفافیة  -

  " الشفافیة في الصناعات النفطیة" - منتدى الكویت للشفافیة الرابع -

  " القطاع الخاصالشفافیة في " - الخامسمنتدى الكویت للشفافیة  -

  " الشفافیة في األمن والدفاع" - السادس  نتدى الكویت للشفافیةم -

   "حوكمة التعلیم" -السابع  منتدى الكویت للشفافیة -

  الربملانيةشفافية االنتخابات  )١٢

  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦في مراقبة انتخابات مجلس األمة  -

 .بوجود مراقبین دولیین ٢٠١٣ - ٢٠١٣ - ٢٠١٢مراقبة انتخابات مجلس األمة في  -

لبنان، موریتانیا، مصر، األردن، : المشاركة في فرق دولیة لمراقبة االنتخابات في كل من -

  .فرنسا



لمراقبي إعالن مبادئ المراقبة الدولیة لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك (التوقیع على  -

وقسم   (NDI)الدولي الدیمقراطيبمبادرة من المعھد  الذي أنشئ) االنتخابات الدولیین

  . األمم المتحدةفي نتخابات االإدارة 

  . الشبكة العربیة لدیمقراطیة االنتخاباتالمشاركة في  -

 (DRI)  المنظمة الدولیة لتقاریر الدیمقراطیة بالتعاون مع تقییم إطار النظام االنتخابي -

  UNCACاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )١٣

  .تطبیقھامتابعة و )مكافحة الفساداألمم المتحدة لاتفاقیة ( على الكویت مصادقة دولة -

 الدولةفي إستراتیجیة تطبیق اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  إدراج -

 في الدول العربیة UNCACدعم تطبیق المشاركة في اجتماعات رسمیة وأھلیة مشتركة ل -

برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة  –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "بدعم من 

)٢٠٠٨( 

  المتحدة لمكافحة الفساد  األممللدول األطراف في اتفاقیة الخمسة  المؤتمراتالمشاركة في  -

  التعليم حوكمة )١٤

یم النزاھة توقیع اتفاقیة تعاون مشترك بین  - ة TIRIمنظمة تعل ة الشفافیة الكویتی  ،وجمعی

  . في كثیر من دول العالم وجود اوھي منظمة بریطانیة لھ

  تحت رعایة وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي  "النزاھة في التعلیم"تنظیم حلقة  -

، واتحاد الجامعات العربیةجمعیة الشفافیة الكویتیة، توقیع بروتوكول تعاون بین  -

  . )حوكمة التعلیم(وموضوعھ 

  املنظمة العربية للشفافية والنزاهة )١٥

وھي ) للشفافیة والنزاھة ةالعربیالمنظمة ( بمبادرة من جمعیة الشفافیة الكویتیة تم إنشاء -

على مستوى دول المنطقة " الرشیدة الحاكمیة"تعزیز  بھدفمنظمة أھلیة غیر ربحیة 

  .رئیسا للمنظمةرئیس الجمعیة تم اختیار والعربیة، 

  اإلصالح يف القطاع اخلاص )١٦

 وكمة الفعالة للشركات في الخارجبرنامج االمتثال للحعقد  -

   EITI صناعة استخراج الموارد الطبیعیةالتعاون مع مبادرة الشفافیة في  -

التحدیات في الشرق األوسط  :تعزیز الحوكمة ومكافحة الفساد( الملتقى الثقافي تنظیم -

 .الدوليالبنك  بالتعاون مع) وشمال أفریقیا

  .   RWIالتعاون مع معھد مراقبة اإلیرادات  -



  االلكرتونياملوقع  )١٧

أو  www.transparency-kuwait.orgنترنت یعتبر موقع الجمعیة على شبكة اإل -

www.shafafeyah.org  أكبر موقع عربي متخصص في مواضیع الشفافیة والنزاھة

ویستفید منھ عشرات الطلبة في الجامعات والدراسات العلیا في الكویت ومحاربة الفساد، 

  .وخراجھا

  دول بالشفافية ١٠ أفضلبرنامج  )١٨

االطالع على أفضل الممارسات في تلك الدول التي جعلتھا في مقدمة دول العالم في  بھدف -

ن النموذج وإعداد تقریر متكامل عھولندا  ، وقد تمت زیارةوالحوكمة فافیة مجال الش

  . الھولندي في الحوكمة

  الدولية املناسباتاستذكار  )١٩

  .دیسمبر من كل عام ٩، في  االحتفال بالیوم العالمي لمكافحة الفساد -

  .من كل عام سبتمبر ٢٨في  ،الیوم العالمي للحق في المعرفة االحتفال ب -

  .سبتمبر من كل عام ١٥في  للدیمقراطیةالیوم العالمي باالحتفال  -

  

  دولیا -ثالثا 

  منتدى املستقبل الثامن  )٢٠

باإلضافة ،  BMENAدول الشرق األوسط الكبیر وشمال أفریقیا :  دول منتدى المستقبل -

 .)G8(إلى دول مجموعة الثمانیة 

الرئاسة لكل من الكویت وفرنسا، حیث تتولى وزارة : رئاسة منتدى المستقبل الثامن -

، كما توجد لجنة للمسار غیر الحكومي، وتضم "المسار الحكومي"الخارجیة في البلدین 

وقد تم .. باإلضافة إلى  المجتمع المدني الفرنسيالكویتي وقطاع األعمال المجتمع المدني 

 .للمسار غیر الحكومي" المنسق العام"الكویتیة لتتولى أعمال  اختیار جمعیة الشفافیة

تم تنظیم ثالث ورش عمل إقلیمیة للمسار غیر الحكومي في الكویت : ورش العمل اإلقلیمیة -

  .ومارسیلیا ومراكش

كما تم تنظیم ثالثة اجتماعات للمشاورات الوطنیة لمناقشة توصیات : المشاورات الوطنیة -

  .ث في مسقط والقاھرة وتونس الورش اإلقلیمیة الثال

  .ي في باریسالمدن للمجتمع الختامياالجتماع  -



في الكویت حیث اجتمع كل من المسارین الحكومي وغیر ) منتدى المستقبل الثامن(اجتماع  -

  .، فیما التقي المساران في اجتماع موحدالحكومي بشكل مستقل

ُقیم - حفل المنتدى بحضور حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد ،  وفي قصر بیان، ا

 اأشاد فیھ ،آالن جوبیھوخالل كلمة الجمھوریة الفرنسیة التي ألقاھا وزیر الخارجیة السید 

ً في ن ً بارزا جاح أعمال منتدى المستقبل بجمعیة الشفافیة الكویتیة باعتبار أن لھا دورا

 .الثامن

  هة ومكافحة الفسادالشبكة العربية لتعزيز النزا )٢١

   .المغربواألردن و الیمنات التي نضمتھا الشبكة في مؤتمرالمشاركة في ال -

 .الكویت و تونس فيقلیمیة اإل ورشالمشاركة في ال -

بناء القدرات وتفعیل العمل المشترك لتعزیز نزاھة القطاع "ورشة عمل إقلیمیة تنظیم  -

رئیس مجلس الوزراء الكویتي سمو الشیخ جابر المبارك تحت رعایة الكویت ،  -  "الخاص

 الحمد الصباح 

 .غیر الحكومیة في الشبكة العربیة المجموعة المشاركة في  -

  منظمة الشفافية الدولية )٢٢

   .اكتوبر من كل عام - الدولیة السنويمؤتمر منظمة الشفافیة  -

  الكویت - " الشرق األوسط -منظمة الشفافیة الدولیة "اجتماع  -

 .یقام كل سنتین - المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد -

  

  زيارة فلسطني )٢٣

االلتقاء برئیس الوزراء الفلسطیني الدكتور سالم فیاض في مقر مجلس الوزراء في مدینة  -

 .رام هللا

 تحت) أمان(جل النزاھة والمساءلة أاالئتالف من الذي نظمتھ احتفال الشفافیة حضور  -

 رام هللامدینة في وذلك  "اختطاف الدولة أحد تجلیات الفساد"عنوان 

  .خالد العسیلي ولقاء رئیسھابلدیة الخلیل زیارة  -

  .زیارة الحرم االبراھیمي الشریف والصالة فیھ -

في القدس الشریف، حیث استطاع الوفد الكویتي  ةالصخرومسجد قبة  المسجد القبليزیارة  -

  .زیارتھما أربع مرات والصالة فیھما



القریبة من  كنیسة القیامةالشرقیة العربیة القدیمة، وزیارة  أسواق القدسالتجول في  -

  .المسجد األقصى

   في القدسفي مقر الصلیب األحمر  االعتصام المفتوح للنواب المقدسیینزیارة إلى مكان  -

  . رفیق النتشةالفلسطینیة والتقى رئیسھا السید  ھیئة مكافحة الفسادزیارة مقر  -

في مدینة بیت لحم ، التي ولد في موقعھا سیدنا المسیح عیسى بن مریم  كنیسة المھدزیارة  -

  .علیھ السالم

  أنشطة دولية أخرى )٢٤

 شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة -

 األردن - زیارة ھیئة مكافحة الفساد  -

 .استقبال عدد من سفراء الدول الصدیقة في مقر الجمعیة -

استقبال عدد من الشخصیات الرسمیة واألھلیة المعنیة بالشفافیة ومكافحة الفساد من عدة  -

  .دول

  .مؤتمرات تنظمھا ھیئات مكافحة الفساد في عدة دولالمشاركة في  -

 .جنیف -ربي السترداد األصول المنتدى العالمشاركة في  -

الرئیس الفرنسي یمنح رئیس جمعیة الشفافیة الكویتیة وسام االستحقاق الوطني برتبة  -

  .فارس عن جھوده في الحكوكمة ومكافحة الفساد

  

  

   



 

  اإلخوة واألخوات الكرام

  

ذه  ام ھ ي خت ة، ف فافیة الكویتی ة الش دیر جمعی كر وتق جل ش عنا إال أن نس ة، ال یس الكلم

ى  اه عل ت حفظھ هللا ورع لحضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح أمیر الكوی

ى یة ولمنتدیاتھا السنویةرعایتھ الكریمة للجمع وزراء ، وإل یس مجلس ال ابر سمو رئ الشیخ ج

طة  ھ ألنش ى دعم ارك عل ةالمب ھ ، الجمعی ن قبل ابق وم وزراء الس یس ال ر رئ یخ ناص مو الش س

  .المحمد

دافھا و  ق أھ ة لتحقی ع الجمعی اونوا م ذین تع اقبین ال كما أشكر رؤساء مجلس األمة المتع

  .السید مرزوق الغانم ،السید جاسم الخرافي، السید أحمد السعدون، السید علي الراشد: ھم

ة، وخاصة وكذلك ال یفوتني أن أشكر رؤساء السل طة القضائیة الذین قدموا الدعم للجمعی

  .في مراقبة االنتخابات، وآخرھم سعادة المستشار فیصل المرشد

كر و ذلك نش ى ك نمش عل دالرحمن ال ار عب اد المستش ة الفس ة لمكافح ة العام یس الھیئ رئ

  .وتفاعلھ الدائم مع الجمعیةحضوره الشخصي، 

نھم سف ص م ا وإلى أصحاب السعادة السفراء وأخ ا وأمریك دا وبریطانی ا وھولن راء فرنس

  .لدى الكویت

ي  مجالس إدارتھا منذ نشأتھا، شكرا لمتطوعي الجمعیة في كافة.. وأخیرا اركون ف والمش

  .                   لوسائل اإلعالم التي دعمتنا في مسیرتنا وما زالتشكرا ، ووأنشطتھا لجانھا

  .وللسیدات والسادة الحضور التوفیق والنجاحمتمنیا لكل اإلخوة واألخوات في الجمعیة 

  

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  


