
 
 

 1صفحة  كلمة جمعية الشفافية الكويتية -ندوة الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول  
 

 

 ندوة: الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول

 2017ابريل  17-16األحد واالثنين 

 

 رئيس جمعية الشفافية الكويتية كلمة صالح محمد الغزالي،

 

 وزير شؤون الديوان األميري معالي الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح راعي االحتفالية، 

 أعضاء مجلس األمة 

 رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد معالي المستشار عبدالرحمن النمش 

 ضيوف الكويت من المنظمات الدولية

 ضيوفنا الكرامواألخوات، اإلخوة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد

 

 أود أن أبدأ كلمتي بسؤال: 

 ؟قليل األهمية وليس أولويةأم  ؟هل مكافحة الفساد عمل هام

 قيمة الرشى عالميا تريليون دوالر، ذكر أن  2016ديسمبر في صادر ألمم المتحدة في بيان ل

من الناتج %5وهذا مبلغ يسرررراوي تريليونين ونصررررال دوالر   المسررررروقاتتعيد علىقيمة وأن 

 المحلي العالمي

 قرابةاو ما يعادل % 2تكلفة الرشوة سنوياً هي فإن ، 2016لصندوق النقد الدولي سنة  وفقاو 

 من الناتج المحلي العالمي. تريليون دوالر 2

  من %25ان تكلفة الفسرررراد قد تصررررل الى دراسررررة علمية نشرررررتها قالقبسا قبل أيام تشررررير كما

 . قعالمياااجمالي قيمة العقود الحكومية، 

 نجد ما يلي: على الكويت، المعدل العالميلو طبقنا و 
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  مليررررون  670 =سررررتكونالنرررراتج المحلرررري  إجمرررراليمررررن  2016سررررنة لالرشررررا تكلفررررة أن

 دينار، 

  مليررررارات دينررررار  4.7البررررالغ إجماليهررررا تكلفررررة الفسرررراد مررررن قيمررررة العقررررود الحكوميررررة

 .مليار دينار 1.18=

ينووتع عن ووا يكووون م وول  فموواوخطووورة هووألا األموور   تكموون بتلووا المةووال، ال وو مة ف وو ، 

سوووي    كووورة الووو لع التوووي تتووودارج مووون أعلووور الاةووول، تكةووور وتكةووور  فالمسوووؤول المرتشوووي

النظووور عووون التنفيوووأل الةطووويج أو قليووول الاوووودة أو اتووور منعووودم ا، وأق ووود انعووودام المشووورو  أو 

 انعدام الاودة في المشرو  

 

 : آخر وأود أن أطرح وس  كلمتي سؤا 

ن وعدم ال واني وإنفاذوالتشريع أم من خالل الت طي   ا؟تل ائيالفساد مكافحةتتح ق النزاهة وهل 

 ؟اإلفالت من الع اب والمتابعة والت ييم والمساجلة والتطوير

 ووول توجووود لووودينا فال اعووودة المعروفوووة ت وووول:  موووا  يمكووون قياسووو    يمكووون تطووووير    

 لنة  أدوات قياس؟ أق د مؤشرات وفق أسس علمية، ت وم ب ا ج ة محايدة، مع

سوووأع د م ارنوووة فوووي ذلوووا، لووويس بوووين الكويوووت والسوووويد أو النووورويع األولووور عالميوووا فوووي 

سووأع د م ارنووة مووع بوول الشووفافية ومكافحووة الفسوواد، و  مووع ا مووارات وقطوور األولوور عربيووا، 

الكويوووت،  مأموووا تألن وووا كانوووت خلوووف الكويوووت فوووي المؤشووورات وا ن صوووارالسوووعودية الشووو ي ة، 

قةووول أشووو ر قليلوووة، اوووم تةعناهوووا فوووي الكويوووت بووو طال   2030المملكوووة ألن وووا أطل وووت ر يوووة و

الم ارنووووة ليسووووت شوووواملة، بوووول فووووي إجووووراجات الحوكمووووة والشووووفافية   ر يووووة تكويووووت جديوووودة 

 مكافحة الفساد:ووالنزاهة 
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 المؤشرات في الكويت:

 

كتوب مفي موقع "كويت جديدة" الذي أطلقته الحكومة الكويتية ووضررررعت فيه خلة التنمية. 

 ما يلي: 

ا عالمياا رئيسووياا، باإللووافة إلر مؤشوورات فرعية أخرى، تعمل علر ت هناك عشوورون مؤشوورا

ع الدول م لق ب نااز وأداج ال طة بالم ارنةتتةع وقياس مدى الت دم الألي تحرز  الكويت فيما يتع

  2035بحلول  ال الاين األعلر بين الدوللمن  وت دف دولة الكويت إلر رفع ترتية ا األخرى

 

 :المالاظ هنا

  لك المؤشرات. تلم تحدد ما هي 

 فترتيب الكويت في مؤشر ؟  30الوصول الى ترتيب  هل نتعامل معها جميعا بنفس الهدف؟

 !!75مدركات الفسادمؤشر في والترتيب !! 39التنافسية العالمي 

  األوائل،  30ال  ان تكون الدولة منسنة!!  18أي بعد  2035الهدف في مؤشر التنافسية في

 39علما بأن الكويت االن في المركع 

 .البد أن نعرف ما هي خلط دول الجوار في هذه المؤشرات 
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 :2030في ر ية المملكة المؤشرات 

  

  
 

  األوائل 10الى ال 25مؤشر التنافسية العالمي من 

  10الى المرتبة  26مؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة 

  إقليميا 1عالميا الى  25الى  49الخدمات اللوجستية من مؤشر أداء 

  20الى  80مؤشر فاعلية الحكومة من 

  األوائل 5الى ال 36مؤشر الحكومة االلكترونية من 

 

 تمرفق عناوين الر ية : 2030في ر ية المملكة 

مالي من إجل د ولعت المملكة في ر يت ا ما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد 

 ما يلي:الر ية، 

  :29بنسبة  للرؤية، هدف  24من  7األهداف% 

  :33بنسبة التعام للرؤية،  18من  6االلتعامات% 

  :23بنسبة  برنامج للرؤية،  13من  3البرامج% 

 

 :والحوكمة ر ية المملكة لعناوينهنا نظرة شاملة 
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 :2035في ر ية  كويت جديدة  الحوكمة 

 

 ما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد ما يلي: الكويت في خطت ال د ولعت 
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 وأود أن ان ي كلمتي بسؤال: 

 ؟  مكافحة الفسادأهمية وجود تاستراتيايةشفافية وإلىانتة   ي  الكويتهل المشر  

 لأللا  هامةاإلجابة نعم، وهأل  فرصة ياب علينا است مارها، ولعل هأل  الندوة بداية 

 اختصاصات الهيئة كالتالي: ،الهيئة العامة لمكافحة الفسادقانون ا من 5فقد حددت مادة ق

  :وطنية شاملة للنعاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد  استراتيجيةوضع االختصاص األول

 اآلليات والخلط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

 :سة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية درااالختصاص التاسع

 المتعلقة بمكافحة الفساد واالطالع على وضع الكويت فيها واتخاذ اإلجراءات المناسبة حيالها.

 

 لأللا أختم بالتوصيات التالية:

وخلة ة الدول استراتيجيةوضع خلة حوكمة لتععيع الشفافية والنعاهة ومكافحة الفساد ضمن  -1

 التنمية الخمسية والخلط السنوية.

 .في كل مؤشر، والعمن تحديد المؤشرات الدولية، وتحديد األهداف التي ينبغي تحقيقها -2

شفافية ومكافحة الفساد خالل ستانجاز  -3 إعداد شهور، و ةإستراتيجية وطنية شاملة للنعاهة وال

تالية، ومتابعة تنفيذها مع الجهات  اآلليات والخلط والبرامج المنفذة لها خالل سررررررتة شررررررهور

 .، وإعداد ونشر تقارير تقييم ألطراف االستراتيجيةالمعنية بعد ذلك

االتفاق مع واحدة أو أكثر من المنظمات األهلية لقياس درجات اإلصررالح ومسررتويات االنجاز  -4

 على مستوى الجهات العامة. 

ومكافحة الفسرررراد وبإعداد المؤشرررررات ترميم العالقة فورا مع منظمات دولية معنية بالشررررفافية  -5

 الدولية، بعد حملة التشكيك فيها آخر سنتين.

 

 :ون اية الكالم

علرررى رعايتررره  الشررريخ ناصرررر صرررباح األحمرررد الصرررباحمعرررالي نتوجررره بجعيرررل الشررركر إلرررى 

واهتمامرررره الشخصرررري بررررربط العمررررل الحكررررومي مررررع المجتمررررع المرررردني نرررردوة، هررررذه العمررررال أل

 .الكويتفي بناء لتحقيق أهداف خلة التنمية  باعتبارنا جميعا شركاء 

 كما نقدم الشكر لضيوف الندوة من خارج الكويت ومن داخلها، 

 .الندوةلكل من شارك في تنظيم هذه الشكر موصول و

 لتكون الكويت خالية من الفساد. جميعا  ناسائلين المولى عع وجل ان يوفق

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 


