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 ندوة: الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول

 2017ابريل  17-16األحد واالثنين 

 

 توصيات الندوة

وزير شؤون الديوان األميري في ختام أعمال هذه الندوة التي عقدت تحت رعاية 

ابريل  17 – 16يومي األحد واالثنين  ،ناصييير صيييحاد األحمد ال يييحادمعالي الشيييي  

، وبمشاركة قيمة من خحراء ومشتغلين في تعزيز الشفافية والنزاهة والتنافسية 2017

 ومكافحة الفساد، من داخل وخارج الكويت، مثلوا الجهات التالية:

  برنامج االنماء –األمم المتحدة 

 منظمة الشفافية الدولية 

 االقت ادي العالمي المنتدى 

 الحنك الدولي 

 مجموعة النزاهة العالمية 

 المنظمة العالمية للحرلمانيين ضد الفساد 

 التوصيات التالية:على  المنظموناتفق فقد 
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 التوصيات: –أوال 

i. لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية: توصيات عامة 

اإلرادة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية متطلب أساسي لنجاد جهود  -1

 الفساد.تعزيز الشفافية والتنافسية ومكافحة 

تطوير ركيزة )إدارة حكومية فاعلة( وهي إحدى الركائز السييييحعة لاطة التنمية،  -2

ة حوكمبال المعنية تشيييييتمل عل  عدد من الحرامج والمشيييييروعات االسيييييتراتيجيةل

هة ومكافحة الفسييييييياد ية والنزا فاف لك عل  الاططو، لتعزيز الشيييييي  أن ينعكس ذ

  السنوية.

د ، وتحديالمسييييييتهدفة في خطة التنمية )كويت جديدة( المؤشييييييرات الدولية ديتحد -3

 .ال يكون بعيدا، عل  أاألهداف التي ينحغي تحقيقها في كل مؤشر، والزمن

االتفييام مع واحييدة أو أكثر من المنظمييات األهلييية لقييياص درجييات اإلصيييييي د  -4

 ومستويات االنجاز عل  مستوى الجهات العامة. 

كافحة الفساد وم والتنافسية معنية بالشفافيةالدولية المنظمات الالع قة مع  تحسين -5

 .بإعداد المؤشرات الدوليةمعنية ال

كون ت  ت، حتجاه المؤشرات الدوليةخطط الدول العربية واإلقليمية  التعرف عل  -6

 فيما بينهم. الكويت في المرتحة األول 
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ii.  التنافسية: لتعزيزتوصيات 

 إلدارةاالقت يييياد من خ ل هيكل مؤسييييسييييي متكامل  إلدارةإيجاد جهة مركزية  -7

 وتوجيه األجهزة االقت ادية والمالية.

 حكومية.ال األجهزةاالعتماد عل  اإلدارة المهنية والمحترفة في إدارة  -8

االت المجكات االسيييتراتيجية في افي األبحاث والدراسيييات والشييير امكثف ابرنامج -9

  التي يححثها تقرير التنافسية.

مكثفا عدديا ونوعيا للحعثات الاارجية للعن ييير الحشيييري ال  جميع دول برنامجا  -10

فة المجاالت وعل  األخص التا يييييي يييييييات التكنولوجية  قدم في كا عالم المت ال

في سحيل خلق مجتمع معرفي ورفع مستوى التطحيق  ،والمعلوماتية واالت االت

ة   فئييواالسييييييتعييداد التكنولوجي في االقت يييييييياد الكويتي ليؤهلهييا ل نتقييال ال

االقت ييييييياديات التي تعتمد عل  التمييز واالبتكارات والمحادرات واالختراعات 

 تتناسب مع إمكانيات وخ ائص االقت اد الكويتي.

 :وتشملتحسيط اإلجراءات وفك التداخل بين الجهات الحكومية،  -11

  توثيق إجراءات كافة الادمات الحكومية بشييييييكل مترابط في دليل للادمات

تسييلسييل إجراءات الادمة وتحديد الجهة المعنية بالموافقة، الحكومية، يوضيي  

والوقت المسيييتغرم إلنجاز اإلجراء، مع تحديد سيييق  زمني إلنجاز الادمات 

 الحكومية.

 .تطوير فكرة مراكز الادمة لتشمل كافة الجهات الحكومية 

 تفعيل قانون المعام ت اإللكترونية وتطوير بوابة الحكومة اإللكترونية. 
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iii.  الفساد: لمكافحةتوصيات 

 استكمال منظومة التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد. -12

 تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 

 قانون تعارض الم ال  وقواعد السلوك. 

 قانون حق الح ول عل  المعلومة. 

 نظم توظي  تعتمد عل  الكفاءة والجدارة. 

 قانون شفافية الحرلمان ونزاهته. 

حزم قوانين محاربة الفسييييياد وتطحيق محادع قواعد المحاسيييييحة والثوا  تطحيق وب -13

 والعقا .

ناء الموجودة في النظم  -14 ية لحاالت االسييييييتث وضييييييع ضييييييوابط ومعايير إنسيييييييان

والتشييريعات، ومنع أي توسييع في من  االسييتثناءات حت  ال تكون بابا للم ييال ، 

 وشرعنة للفساد.

ومحاسيييييحة المتقاعسيييييين عن تنفيذ خطط مقاضييييياة المتجاوزين للقوانين والنظم،  -15

ومعاقحة كل من تسحب في هدر المال العام أو ساهم في تحقيق  وبرامج الحكومة،

 خسائر مالية بسحب اإلهمال أو القرارات غير المدروسة.

شفافية الميزانيات واإلنفام الحكومي وإتاحة المعلومات للعامة، وكذلك االف اد  -16

مة والقرارات الحكومية وذلك لتعزيز الشييييفافية عن التعاقدات والمناق ييييات العا

 والمساءلة والمراقحة عل  المال العام.
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iv.  الحوكمة اتاستراتيجيتوصيات: 

الجهات  ( وتعاونوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفسادال )االستراتيجيةانجاز  -17

لمجلس ا المعنية في ذلك مع الهيئة العامة لمكافحة الفسيياد، مثل اللجان المعنية في

 .األعل  للتاطيط والتنمية وغيرها

وضييييع وتنفيذ برنامج اصيييي د اقت ييييادي شييييامل بوتيرة متسييييارعة لتحقيق نمو  -18

شطة  شمل ترشيد االنفام ووق  الهدر المالي باإلضافة ال  تنويع األن مستدام وي

 االقت ادية وبالتالي م ادر الدخل.

 افية:انضمام الكويت إل  عدد من المحادرات المعنية بالشف -19

  ( محادرة شراكة الحكومة المفتوحةOGP لتعزز انفتاد العمل الحكومي )

 عل  الناص.

 ( محادرة الشفافية في ال ناعات االستاراجيةEITI .للقطاع النفطي ) 

 ( انضمام الكويت إل  محادرة الشفافية في قطاع الحناءCoST.) 

 مكافحة الفساد:االستفادة من الوثائق الدولية المعنية باستراتيجيات  -20

  خ صات الشحكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: االستراتيجيات

 (2010الوطنية لمكافحة الفساد ودور المعنيين بتفعيلها )

 ( 2013إع ن كوااللمحور ل ستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد) 
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 آليات العمل: – ثانيا

إلعداد  يتول  اإلشييييييراف عل  إدارة حوار وطني يفضييييييي (فريق عمل)تشييييييكيل  -1

اسييتراتيجية للنزاهة والشييفافية ومكافحة الفسيياد، بهدف تحسييين ترتيب الكويت في 

من  ، يتكون الفريقالمؤشرات الدولية، خاصة مؤشرات التنافسية ومكافحة الفساد

 .شا يات 3-5

 العدل وزاراتيدع  للحوار الوطني الجهات العامة المعنية في الحكومة منها:  -2

ة للمجلس األعل  ميياألمييانيية العييا ، وكييذلييكالتجييارة والتربييية واإلع م واألوقييافو

هيئة ومتابعة األداء الحكومي جهاز المراقحين الماليين وجهاز وللتاطيط والتنمية، 

 أعضاء، باإلضافة ال  وغيرهاالااص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و

، والقطاع الااص كغرفة منظمات أهلية متا ييييي ييييية ومهنيةو ،في مجلس األمة

 ن وسائل إع مية متنوعة.عوممثلين ، وصناعة الكويت تجارة

، نشيييهري (لنزاهة والشيييفافية ومكافحة الفسييياداالحوار الوطني السيييتراتيجية )مدة  -3

ندوة نبليرفع بعد ذلك تقرير  ،ينطلق بعد انتهاء أعمال ال تائج إل  راعي ال دوة الن

الشييي  ناصيير صييحاد األحمد ال ييحاد، ب ييفته عضييو في المجلس األعل  معالي 

لفة ب يييييفتها المك)نزاهة( الهيئة العامة لمكافحة الفسييييياد ل  إ للتاطيط والتنمية، و

جهات أخرى ذات الع قة ووسيييييييائل االسييييييتراتيجية، و إل  وتنفيذ قانونا بإعداد 

 االع م.

لدولة،  إلدراجوضييييييع جدول زمني  -4 هداف وبرامج للحوكمة في خطة التنمية ل أ

 .والتنميةبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعل  للتاطيط 

وطنية للنزاهة والشييييفافية ال االسييييتراتيجية) إلنجاز مناسييييب وضييييع جدول زمني -5

والاطط والحرامج المنفذة يات اآللالجدول ، واالع ن عنه، يشمل (ومكافحة الفساد

 .لها
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 :و في الختام

الشيييي  معيييالي وزيييير شيييؤون اليييديوان األمييييري نتوجيييه بجزييييل الشيييكر إلييي  

واهتمامييييه نييييدوة، هييييذه العمييييال عليييي  رعايتييييه أل ناصيييير صييييحاد األحمييييد ال ييييحاد

الشا ييييي بييييربط العمييييل الحكييييومي مييييع المجتمييييع المييييدني لتحقيييييق أهييييداف خطيييية 

 .الكويتفي بناء التنمية؛ باعتحارنا جميعا شركاء 

 

 كما نقدم الشكر لضيوف الندوة من خارج الكويت ومن داخلها، 

جميعييييا لتكييييون الكويييييت خالييييية ميييين  نيييياسييييائلين المييييول  عييييز وجييييل ان يوفق

 الفساد. 

 

 ورحمة هللا وبركاته. لس م عليكموا

 

 2017ابريل  17التاري : 


