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 تمهيد

قد  الجمعية العمومية التمعُُيعُُية لجمعية الشُُفافية 2005مارس  7في  ُُُُُُُُُع م عـ

اشُُُُُُُر القرار م 2006مُُُارس  26الكويتيُُُة وتم اات ُُُام لو  مجرس  دار   وفي 

 الوزاري في الجريد  الرعمية )الكوي  اليوم( بإشهار جمعية الشفافية الكويتية.

وقد اعُُُُُتااع  الجمعية  ك  ترت الفتر  لم تقدم لركوي  الكنير مم اااجازا  

في اشُُُُر وتعزيز قيم الشُُُُفافية والازااة والمعُُُُا لة والعدالة ومااا ُُُُة الفعُُُُاد في 

ز  اجازاتها او صُُُدور قااوم بإاشُُُا  الهياة العامة مجاال  عم  متاوعة  ولع  ابر

عدد مم  لمكافحة الفعُُُُُُُاد والحكام ال اصُُُُُُُة بالكشُُُُُُُإ عم ال مة المالية  و درا 

التشُُُُُُُريعا  عرا جدو  اعما  مجرس المة  تافي ا التفاقية المم المتحد  لمكافحة 

 .UNCACالفعاد 

يم ية الكويتية في تحعُُُُالمااعُُُُبة  اود التمكيد عرا دور جمعية الشُُُُفاف ه في او

صُُُُُور  الكوي   ارجيا  وفج ما جا  في لإراا  اشُُُُُا  الجمعية  مم  ك  تقديم 

رؤية حو  تعزيز الشُُفافية والازااة ومكافحة الفعُُاد لصُُحام القرار في العُُراتيم 

التشريعية والتافي ية  يكوم مم شمم ال   بها تحعيم مراكز الكوي  في المؤشرا  

الشُُُُُُُفُُافيُُة  عرا لم يرمس  لُُت المواام والمقيم مم  ك  جود  الُُدوليُُة المعايُُة بُُ

 .جهدا كبيرا في ا ا المجا ال دما  التي يحصروم عريها؛ وقد ب ل  الجمعية 

وفج  مكاايا  متوا ُُُُُُعة لرجمعية في وبمااعُُُُُُبة  تام عام حاف  باااجازا   

عقم  2015ديعُُُُُُُمبر  30لعقام عود  مجرس ادارتها باالات ابا  التي جر  في 

ُُُُُُؤوم االجتماعية والعم    ُُُُُُمي  دار  مجرس معيم مم وزار  الش لود لم لتوجه باع

ُُابُُة عم الزميك  والزمك  في مجرس اادار   بتقُُديم جزيُُ  الشُُُُُُُكر وع يم  واي

 عاام مع الجمعية في لاشاتها. االمتاام  لا ك  مم

 متمايا لك  اا و  وال وا  في الجمعية التوفيج والاجاح.

 . وشعبها مع  الص المايا  الايبة لركوي 

 مجلس اإلدارة
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 أعضاء مجلس اإلدارة

2016 - 2017 

 

 رايعا لمجرس اادار .  صكح محمد الغزالي 

 ااابا لررايس.  محمد حعيم الاصاري

 الميم العام  ماجد مفر  المايري 

 لمياا لرعر.  ماا  لحمد الكادري 

 لمياا لرصادوق.  صكح الديم اعمه الشمري

 لمياا لرنقافة والتعريم.  د.ماا عريمام بورعري

 لمياا لرشاوم القااواية.  يعقوم عري الهاشمي

 لمياا لإلعكم والعكقا  العامة.  راشد عيعا الهاجري

 ع وا.  الرشيديرشيد فالح 
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 مكافحة الفساد التشريعية لمنظومة الاستكمال  –أوال 

 جا   مم لاداإ جمعية الشفافية الكويتية التي اص عريها الا ام العاعي:

في مجال اإلصالح ومناهضة  ياقتراح معالجة نواحي القصور التشريعي والالئح"

 ".الفساد واستغالل السلطة للمنفعة الشخصية

شريعا   عها بمتابعة دعم  قرار ت عي شفافية الكويتية ما  تم ل لت ااتم  جمعية ال

و لت مم  ك    UNCACتربي متاربا  اتفاقية المم المتحد  لمكافحة الفعُُُُُُُُاد 

 الاشاة التالية:

 

  :2013المنتخب في  14الفصل التشريعي  (1

 تتحقج ليتم التواصُُُُُ  مع لكنر مم ااام اقرار عدد مم التشُُُُُريعا  لكم لم 

 اتااج.

 

 العامة لمكافحة الفساد:  الهيئة (2

 23/5/2016 بتاريخالمعُُُتشُُُار عبد الرحمم الام   الهياةرايس  مقابرةتم  

 بح ُُُور العُُُيد صُُُكح الغزالي والعُُُيد  ماا  الكادري والعُُُيد يعقوم الهاشُُُمي 

وقواعد العُُُُُُُروت العام  واقتراح  تعارا المصُُُُُُُالحاقتراح قااوم الحديث:  وتااو 

قااوم الشُُُُُُفافية وحج االاكا عرا المعروما   حيث لفاد العُُُُُُيد الام  بمم الهياة 

 .عترفعهما قريبا  لا مجرس الوزرا تبا  اقتراحي القااوم به ا الشمم و

 

  :2016المنتخب في  15الفصل التشريعي  (3

 لتباي اقتراحا  القواايمتم التواص  والتاعيج مع عدد مم لع ا  مجرس المة 

 التالية:

 قااوم تعارا المصالح وقواعد العروت العام 

 عرا المعروما  االاكاالشفافية وتا يم حج  قااوم 

في تباي اقتراحا  الجمعية  وعدد مشكوريم وقد قب  عدد إير قري  مم الاوام 

  الاوام في تزايد.
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 قانون التعيين في الوظائف القيادية -ثانيا 

بشُُُُُمم المصُُُُُادقة عرا  2006( لعُُُُُاة 47( مم قااوم رقم )7جا  في الماد  )

تعُُُُعا ك  دولة ارإ  )ما يري: ) UNCACاتفاقية المم المتحد  لمكافحة الفعُُُُاد 

حينما اقت ُُا المر ووفقا لرمبادا العُُاعُُية لا امها القااواي   لا اعتماد وترعُُيخ 

م مم المو فيم العمومييم إير وتدعيم ا م لتو يإ المعُُُُُُُت دميم المداييم  وإيرا

المات بيم عاد االقت ُُُُا   واعُُُُت دامهم واعُُُُتبقااهم وترقيتهم و حالتهم عرا التقاعد 

تتعم بماها: )ل( تقوم عرا مبادا الكفا   والشفافية والمعايير المو وعية من  الجدار  

ي لواااصاإ والارية )م( تشتم  عرا  جرا ا  مااعبة ال تيار وتدريم لفراد لتو

المااصُُم العمومية التي تعتبر عر ُُة لرفعُُاد بصُُفة  اصُُة و ُُمام تااوبهم عرا 

 .((المااصم عاد االقت ا 

ي التعييم فل لت لعد رايس مجرس االدار  العُُُيد صُُُكح الغزالي اقتراح قااوم 

  وفقا لف ُُُُُُ  المعايير الدولية  وقد عر ُُُُُُه عرا مجرس اادار  الو ااإ القيادية

ل ي لد   فيع عدد  را تم االتفاق عمم التعديك  ليتم الموافقة عريه بااجماا  نم ا

قديم االقتراح  يهم بهدإ مراجعة  لا تيار عدد مم جمعيا  واتحادا  الافع العام لت

 .م العراتيم التشريعية والتافي يةاالقتراح ومم نم التعاوم في دعمه لدى ك  م

ع  اجتم يعايها ا ا القااوم واالتحادا  التي جمعيا  ال عدد ممتم التواص  مع 

ُُُُُُُة االقتراح و د ا  تعديك   18/4/2016-10مرتيم يومي  وتم   كلهما مااقش

 نم لرع  لرمشاركيم العتماده مم مجالس اداراتها. معتفي ة بعد مااقشة 

 

 الجمعيات واالتحادات المشاركة هي: (1

جمعية الشفافية 

 الكويتية

االتحاد العام لعما  

 الكوي 

االجتماعييم راباة 

 الكويتية

الجمعية الكويتية لردفاا 

 عم الما  العام

 االقتصاديةالجمعية 

 الكويتية

الجمعية الكويتية 

 لحقوق االاعام

جمعية المهادعيم 

 الكويتية

عة لمتاب الكويتية الجمعية

 وتقييم األداء البرلماني

جمعية ال ريجيم 

 الكويتية

جمعية المحاعبيم 

 الكويتية والمراجعيم

جمعية المعرميم 

 الكويتية

االتحاد الوطني لطلبة 

 الكويت الهيئة التنفيذية
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 صُُُُُُحفي في مقر راباة االجتماعييم في يوم  مؤتمرتم تا يم  :مؤتمر صحححححححفي

ُُُد ولإلعكم عم اقتراح القُُُااوم   16/5/2016االنايم الموافج  تم تغايتُُُه ق

 .اوترفزيواي صحفيا   عكميا 

 

 :2013مجلس األمة  (2

قام رايس الجمعية العُُُُُيد صُُُُُكح 
الغزالي ولمياُُة العُُُُُُُر ماُُا  الكاُُدري 
بزيُُار  الاُُااُُم جمُُا  العمر في مكتبُُه 
بمجرس المة لمااقشُُُُُُُُة القااوم ولبدى 
اعُُُُُُتعداده لعر ُُُُُُه عرا لجاة الموارد 
البشُُُُُُرية البرلمااية والعُُُُُُعي اقراره  
وبعد التواصُُُُُُُُ  معه ات ُُُُُُُح بماه تم 

 لكم عرا القااوم  ك  اجتماا الرجاة
القااوم مبدل تعدي  الحكومة رف ُُُُُُُ  

ُُة.ب ُُااي ُُد ت جميع االقتراحُُا  البرلم م وق
االتفُُُاق عرا تحرت جُُُديُُُد مع الرجاُُُة 
ية  نم تم  ماا عد العارة البرل ية ب ماا البرل

 ح  مجرس المة.

 

 

 العامة لمكافحة الفساد:  الهيئة (4

م م وتعُُُُريمه اعُُُُ ةالمعُُُُتشُُُُار عبد الرحمم الام   الهياةرايس  مقابرةتم  

ُُة المم المتحُُد   ُُاقي ُُا مم التزامُُا  اتف ُُه اااكق ُُة لتباي ُُااوم  ودعو  الهيا اقتراح الق

 .لمكافحة الفعاد

 

  :2016مجلس األمة  (3

ا   وقد تم تقديمه رعُُُُُُميتم االتفاق مع عدد مم الاوام عرا تباي اقتراح القااوم

 لرمجرس.
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 حملة الشفافية أمان -ثالثا 

في ا امها  ُُُُُمم لاداإ الجمعية  كما جا  
 العاعي:

تنمية ثقافة المجتمع في مجال اإلصححالحو ونشححر "

المبادئ والقيم الداعية إلى إيجاد مجتمع خال من 

 . "جميع أشكال الفساد وسوء استعمال السلطة

العُُُُيد   لمياة العُُُُرومم ا ا الماارج لعد  
 ماا  الكادري اقتراحا لتافي  حمرة نقافية توعوية 

 

افحة ومكلمفاايم الشفافية 
 تم االتفاقحيث   الفعُُُُاد

عرا تقعُُُُُيم  اة العم  
  التافيُُُُ يُُُُة  لا جزليم

الو : يحتوي عرا عدد 
مم الاشُُُُُُُاُُُة التي ال 
  تُُحُُتُُُُا   لُُا تُُمُُويُُُُ 

لنُُُُااي: و عرا  يحتويا
عُُدد مم الفعُُاليُُا  التي 
تحتُُُا   لا تمويُُُ  الا 

 لرحمرة. حيم وجود راا  

 
 في إحدى المدارس الكندري تتوسط مجموعة من الطالبات واستاذتهم

 

موجه الا اربة المدارس بشُُُُك   اص مشُُُُروا توعوي  حمرة الشُُُُفافية لمام

يهدإ  لا اشُُُر نقافة الشُُُفافية والازااة ومكافحة الفعُُُاد  وتعزيز والجمهور عامة  

ة قواايم دولدعُُُُُُُتور ودور المجتمع لفهم ا ه النقافة المعُُُُُُُتمد  مم ديااا الحايإ  و

المجتمع الكويتي مم الفعُُُاد وشُُُروره مما يعُُُهم في الكوي   ودوراا في تحصُُُيم 

  اه ة البرد وتاميتها.

 

 إعالميات الحملة التمهيدية: (1

 ي ااا باااكق الحمرة  وشُُُُُُُرحا لمكوااتها ولادافها ووعُُُُُُُاارها. بيام  صُُُُُُُدور 

(23/3/2016) 
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 ُُُُُُُُُُة ومصُُُُُُُارحُُُاتهُُُا في مواقع التواصُُُُُُُُُُ  االجتمُُُاعي. اش ر اعكم الحمر

(27/3/2016) 

   رة لدار -ترفزيوم الكوي   معجرا  مقاب رة . نم براامج ا يوم ترفز معاجرا  مقاب

ترفزيوم  معاجرا  مقابرة ( نم 29/3/2016) .براامج شُُُُاي ال ُُُُحا - الكوي 

 .الراي

  عرا الح ُُُُُور لناا  عم  بروشُُُُُورا  ومابوعا   اصُُُُُة بالحمرة وتوزيعها

 . المحا را 

  وارعُُُُُاله لرصُُُُُحإ 15/4/2016تم اشُُُُُر البيام الصُُُُُحفي النااي في تاريخ  

 والمواقع اال بارية في وعاا  التواص  االجتماعي. 

 

 محاضرات مدرسية:  (2

لراربة اناا  الزيارا  الميدااية لرمدارس ت ررها عرا  محا ُُُُُُر  19 تقديمتم 

 الكترواي لام المفاايم وشرح مبعا لها في جو مم التواص  المباشر مع الاربة.

 
 

 السيد محمد االنصاري والسيدة منال الكندري
 

 د.منى بورسلي والسيد يعقوب الهاشمي
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  تكريم وزارة التربية: (3

قام العيد صكح الغزالي والعيد  ماا  الكادري والعيد يوعإ الشعيم بزيار  

الوكي  المعُُُُُُُاعد لقااا التامية مقر وزار  التربية في الشُُُُُُُويخ وااللتقا  بك  مم: 

لعُُيد ا الوكي  المعُُاعد لرشُُؤوم الماليةو  العُُيد فيصُُ  مقصُُيدالتربوية والاشُُاة 

وشُُكرا لجهوداما الايبة في ااجاح حمرة . وتقديم درعيم لهما تكريما يوعُُإ الاجار

 .الشفافية لمام

 

 

  :التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (4

قُام وفُد مم الجمعيُة بزيُار  رايس الهياُة العُامُة لمكُافحُة الفعُُُُُُُُاد العُُُُُُُيُد 

فاام عرا عم   عبدالرحمم قديم تقرير تفصُُُُُُُيري عم الحمرة  وقد تم الت الام   وت

عرا لم تتوعع لتشم   2017مشترت بيم الارفيم لجز  نااي مم الحمرة  ك  عام 

 .المعرميم في وزار  التربية )تدريم معرميم( وك لت جامعا  ومعااد تابيقية
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 األهلية للديمقراطيةمفوضية ال -رابعا 

 عية  كما جا  في ا امها العاعي: مم لاداإ الجم

العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة "

 . "لها لدى كافة القطاعات الحكومية واألهلية

ة ومراقبة الكويتي ةعاوا   لتتولا متابعة الديمقراايعد  تمعع  المفو ية ما  

 االات ابا  التشريعية والبردية.

 

 الدائرة الثالثة:  – 2013 االنتخابات التكميلية لمجلس األمة (1

  العُُُُيد ماجد المايري مم نكنة لع ُُُُا  برااعُُُُة الميم العاملجاة  تشُُُُكر 

د" بإعداد تقرير "رص قام والعيد رشيد الرشيدي  العيد يعقوم الهاشميوع وية: 

التقرير الو  صُُُُُُُُدر  .20/2/2016 التي تم  فيقب  وبعد االات ابا  التكميرية 

ُُا   ُُة االات ُُاب ُُاريخ لمراقب ُُااي التقرير   نم صُُُُُُُُُدر م13/2/2016بت ُُاريخ الاه بت

24/2/2016. 

 

  اليوم العالمي للديمقراطية: (2

 15/9/2016 في لصُُُُُُدر  الجمعية بيااا في  كرى اليوم العالمي لرديمقرااية

 وارعاله لرصحإ واشره  ك  وعاا  التواص  االجتماعي.

 

 : 2016انتخابات مجلس األمة  (3

  جمعية الشفافية الكويتية بيااا بعاوام "  27/10/2016بتاريخ الجمعية  لصدر

ية مان بات البرل خا قب االنت ل روإ  26/11/2016في  عُُُُُُُتجرىالتي " لن ترا

   معها.العربية تعام  الالجمعية واريقة 

  تم    كما 20/10/2016في وزار  الدا رية يوم  ادارة االنتخاباتزيار   تم

 زيارتها مر  ل رى مع وفد الشبكة العربية لديمقرااية االات ابا .



 
 

 11 (2016) التقرير االداري                                                                جمعية الشفافية الكويتية 

 

  دعوة لمرحلة جديدة مليئة بالشحححححححفافية المفو ُُُُُُُية بيام بعاوام " لصُُُُُُُدر

يج التاميُُة  في تحق دور البرلمُُام  تتاُُاو  15/11/2016" بتُُاريخ والنزاهححة

  وادا  لراا بيم وآ ر لرمرشُُُُُُُحيم بدعوتهم العم  البرلمااي و ُُُُُُُمااا  اجاح

 لتباي براامج  اص بتعزيز الازااة والشفافية ومكافحة الفعاد.

  واو بمنابة  رياة ارشادية معايـــير المرشـــح الصالـــحالمفو ية " لصدر "

اال تيار باا  عرا معايير محدد  واي:  الشُُفافية والازااة  تعُُاعد الاا م لحعُُم

واحترام القُُااوم. المؤاك  الشُُُُُُُ صُُُُُُُيُُة / ال بر  والكفُُا  . القيم ال كقيُُة 

 والعما  الش صية. الاروحا  الفكرية. البراامج االات ابي. 

  الشححححححححبححكححححة الححعححربححيححححة

لديمقراطية االنتخابات: 

وفد بالشُُُُُبكة  شُُُُُارك 

ر مُُم نُُكنُُُُة  مصُُُُُُُُغُُ 

اص ممنريم عم لشُُُُُُُ ُُ

الشُُُُُُُبكُُُُة عرا افقتهم 

ال ُُُُاصُُُُُُُُُُة لمتُُُُابعُُُُة 

اات ُُابُُا  مجرس المُُة 

الُكُويُتُي  وقُُُُد تُمُُُُ  

مرافقُُُُة الوفُُُُد وتا يم 

زيُُُُاراتهم الرعُُُُُُُميُُُُة 

والارية بهدإ االاكا 

عرا الممارعُُُة الكويتية 

ُُُد تم  ُُُة  وق ُُُديمقرااي لر

تا يم مؤتمر صُُُُُُُحفي 

 مشترت بعد االات ابا  

 

 

بايد القار واالعكم عم تقرير الشُُُُُُبكة  –في فادق العُُُُُُفير  29/11/2016في 

 وتقرير الجمعية.

  ما يري نتخابات مجلس االمةالالتقييمي التقرير  شم: 

آلية التبريغ عم الفعاد   المقااعة لوال: مكح ا  عامة عرا الموعم االات ابي:

 اعبة المشاركة.  االات ابا  الفرعية  جريمة شرا  لصوا   االات ابي
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  وزار  وزار  الدا رية دور الجها  الحكومية في تا يم االات ابا : –ناايا 

 .بردية الكوي   ااعكم

 التوصيا . –نالنا 

 

 اقتراح قانون الهيئة العامة للديمقراطية: (4

تم مراجعة اقتراح القااوم ال ي لعدته الجمعية في وق  عابج  و د ا  تعديك  

  2016تم عرا عرا عدد مم لع ُُُُُُا  مجرس المة في ديعُُُُُُمبر قريرة عريه  نم 

وا را لاميته التشُُُُُُُريعية فقد قرروا تبايه  وبالفع  تم تقديمه رعُُُُُُُميا الا مجرس 

 المة.

اقتراح القااوم يا م كنيرا مم المور االات ابية التي ال تا يم لها حاليا  كما لاه 

ُُا ولكم ُُا  يعيُُد تا يم بعا االجرا ا  الموجود  فعري ُُا وجود اقص فيه نبُُ  عمري

 لمعتجدا  العمرية االات ابية.

 

  :لبنان – بلديات واالنتخابات التكميلية للبرلمانالانتخابات  (5

حيث شُُُُُُارت ااام   ترق  المفو ُُُُُُية دعو  لرمشُُُُُُاركة في مراقبة االات ابا 

ُُُيد محمد الاصُُُاري رايس مجرس االدار    ويمتي 2016مايو   و لت في شُُُهر الع

با  لكاكا عرا التجارم  لت  بة االات ا ما مع ااتماما  الجمعية بمراق جا ااعُُُُُُُ

 العربية والدولية في  دار  االات ابا .

 

  :اعالن مبادئ المراقبة الدولية لمراقبة االنتخابات (6

 جواااعُُُُُُبر  -ترق  الجمعية دعو  لح ُُُُُُور اجتماا ياعقد في جاوم افريقيا 

ولم تتمكم المفو ُُُُُُُية مم المشُُُُُُُاركة    2016لكتوبر  19 -18 ك  الفتر  مم 

ما فيه ل –ممنرة بالجمعية  –لعبام مالية  عرما بمم ا ا االجتماا مهم لرغاية لركوي  

  مم تمكيد عرا ااتمام الكوي  بشفافية االات ابا  وازااتها.
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 أنشطة ثقافية -خامسا 

  مم لاداإ الجمعية  كما جا  في ا امها العاعي:

الفسحاد واقتراح وسحائل عالجها وتالفيها وإيصحالها إلى الجهات البحث في أسحباب "

 . "المختصة

 

  بيان )مطلوب وقفة جادة للحد من فساد العالج بالخارج(: (1

مقرقا لرغاية  فحجم الفعاد ال ي فيه كبير جدا  مرفا لقد با  مرإ العك  بال ار  

عرا المر ُُُا الحقيقييم المعُُُتحقيم لرعك  بال ار   وال عرا   ُُُررهال يقتصُُُر 

مكافم  لشُُ اص متمار ُُيم ال يعُُتحقوم ترت المكافم   ب  له آنار عُُربية عرا لدوار 

 رقابية اامة وماح عراا  وافو  لش اص يعتغرواها بشك   ار لردولة.

 1عاوا   3االافاق عرا العك  بال ار  آل ر  حجمبرغ فقد 

 نسبة الزيادة * (د.ك )مليون المبلغ ةالسن

2012/2013 198  - 

2013/2014 199 0.5 % 

2014/2015 463 132 % 

حيث شُُُرح المشُُُكرة تفصُُُيك  وقدم عكجا  7/3/2016البيام في  اصُُُدارتم 

 .عرا المعتوى العام  وعرا معتوى وزار  الصحة: العك  بال ار ادار  

 

  :الخصخصةمعايير الشفافية لعمليات  تقرير (2

التي تمترت  مم الشُركا مجموعة   صُ صُة لنير ا ا العام اقا  واعُع بشُمم

 لت في حا  حدونه  ام يتمعُُُع  الجمعية   ومم العُُُهمفيها الحكومة حصُُُة كبير  

والازااة لتحقيج لف   عااد لرما  العام وبما  ت مم الشفافيةوفقا ل وابا وشروا 

 . الدوليةاالعتفاد  مم لف   الممارعا  بيكف  اجاح  اة ال ص صة. 

                                                           
 .وفقا لرقام لعرم عاها ديوام المحاعبة واشرتها جريد  الجريد  1
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شُُُُُم : الرقابة عرا اعما  ال صُُُُُ صُُُُُة    و2/5/2016 في التقريرصُُُُُدر 

برامج ال ص صة  نمام توصيا    مقوما  اجاح برامج ال ص صة  عوام  فش

 يابغي االلتزام بها في ال ص صة.

 

 ":ندوة بعنوان " تعزيز النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة (3

ُُُة مع الهياُُُة  التاعُُُُُُُيجتم  العُُُام

  في مقر الهياة تهااقاملمكافحة الفعُُُُاد 

ادو  في  عقد حيث    م7/12/2016ال

رايس مجرس جمعية العم ايابة وتحدث 

  الا جاام العيد صكح الغزالياادار  

ية؛ وقد  اة ووزار  الترب ممنريم عم الهي

ادو  مباشُُُُُُُر  عرا صُُُُُُُفحة تم  بث ال

 الجمعية في فيعبوت.

 

 

 

  سبتمبر: 28اليوم العالمي للحق في المعرفة  (4

  لصُُُُدر  الجمعية بيااا بعاوام )حج اليوم العالمي لرحج في المعرفةبمااعُُُُبة 

المعرفة متارم دولي وحج  اعُُُُُااي( حيث تحتف  مع م دو  العالم به ه المااعُُُُُبة  

ُُُُُريعا  الدولية ف ي التحج الحصُُُُُو  عرا المعروما  التي لدى الدولة ت ُُُُُمم التش

  حماية باقي الحقوق وممارعتهالتعتدعيه الحاجة او حج   ورج بمصالح ك  فردتتع

ُُُفافية والمحاعُُُبة العامة  واو ا ا الحج ويكرس   بما فيها الحج في التعبير نقافة الش

يعزز مشاركة الموااايم كما م لعاعي في  اار الجهود الرامية لمكافحة الفعاد  مكو  

 .ةلمجتمع المداي في الحيا  العاموا

 

تااو  البيام مبادا حج المعرفة  تا يم حج المعرفة عبر التشريع  حج المعرفة 

مبادر  شُُُُراكة الحكومة معيار دولي وتشُُُُريع محري   ُُُُرور  اا ُُُُمام الكوي  ل

ل ي  قااوم حج االاكا( ا المفتوحة  دعو  مجرس المة والحكومة اقرار )اقتراح 

 لعدته الجمعية.
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 : 9/12/2016اليوم العالمي لمكافحة الفساد  (5

معالي رايس مجرس المة تح  رعاية 
ا مُُُ   العُُُُُُُيُُُد مرزوق عري الغُُُاام

ُُة  ُُام ُُة الع ُُاوم مع الهيا ُُالتع ُُة ب الجمعي
ليوم امااعُُُبة احتفالية بلمكافحة الفعُُُاد 

  في قُُاعُُة العُُالمي لمكُُافحُُة الفعُُُُُُُُاد
صُُُُُُُباح الحمد في مجرس المة  يوم 

د تحدث ك  صباحا  وق 26/12/2016
 مم:

 

 

 رايس مجرس المة  العيد مرزوق الغاام 

 رايس الهياة العامة لمكافحة الفعاد   العيد عبدالرحمم الام 

 رايس جهاز المراقبيم المالييم   العيد عبدالعزيز الد ي 

  رايس جمعية الشفافية الكويتية  العيد صكح الغزالي 
ت كاريا لرايس مجرس المة تقديرا وفي اهاية االحتفالية قدم  الجمعية درعا 

 لرعايته االحتفالية.
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 أنشطة أخرى: (6

 :العيد رشيد الرشيدي في حرقة اقاشية  ع و مجرس االدار  شارت حلقة نقاشية

في  اُُُادي القُُُااوم الُُُدعُُُُُُُتوريمع اربُُُة مم جُُُامعُُُة الكويُُُ  مم تا يم 

 .را المعارال عرا 19/11/2016

 

  تم التباحث مع عد  جها   :"درب السححححححنعالكرتوني "المسححححححلسححححححل التلفزيوني

حرقة ترفزيواية  واي وزار   30حكومية لتافي  ا ا المعُُُُُرعُُُُُ  ال ي يتكوم مم 

 االعكم ووزار  الدولة لشاوم الشبام والهياة العامة لمكافحة الفعاد.

 

 

 المجرس الوااي لرنقافةك  مم مع تم التباحث  :مسحححححححابقات الشحححححححفافية الثقافية 

 ية.بشمم معابقا  الشفافية النقاف والهياة العامة لمكافحة الفعاد والفاوم واآلدام
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 عالقات محلية -سادسا 

 الهيئة العامة لمكافحة الفساد: (1

  بة بمااعُُ رايس ولع ُُا  مجرس الماا لرعُُر  الجمعية برقية تهااة  لا ك  مم

 .تعيياهمصدور مرعوم 

 بة مكافحة الفعُُاد بمااعُُالعامة لهياة رايس الكتام تهااة الا  كما لرعُُر  الجمعية

يم بروتوكو  تعاوم ب وت ُُُُُُما  دعو  لتوقيعصُُُُُُدور الكاحة التافي ية لرهياة  

 الهياة والجمعية.

 مقابلة رئيس جهاز متابعة األداء الحكومي:  (2

العُُُُُيد محمد ااام رايس الجمعية العُُُُُيد صُُُُُكح الغزالي و قام رايس الجمعية

  الشُُُيخ لحمد مشُُُع  الحمد رايس جهاز متابعة الدا  الحكومي بزيار  الاصُُُاري

 .وتم التباحث بشمم الحوكمة في الجهز  الحكومية

 :كيبكو ورشة تدريبية برعاية (3

د.ماا  والدكتور محمد االاصُُُُُاري  العُُُُُيدشُُُُُارت لع ُُُُُا  مجرس اادار   

ع مشُُاريشُُركة في ح ُُور الورشُُة التي ا متها يعقوم الهاشُُمي  والعُُيدبورعُُري 

بعاوام )شُُُُُُُراكة لمجتمع لف ُُُُُُُ : ورشُُُُُُُة عم  حو   الكوي  القاب ُُُُُُُة )كيبكو(

 22/3/2016-12( يومي المعؤولية االجتماعية اعتراتيجية

  :قانون جمعيات النفع العامتعديل  اقتراحمعارضة  (4

بهُُدإ رفا جمعيُُة   78برغ عُُدداُُا تجمع عُُدد كبير مم الجمعيُُا  الاريُُة 

 وقد شُُُُُُُُارت في ا ا التجمع  قااوم جمعيا  الافع العامالحكومي بتعدي   االقتراح

 العيد ماجد المايري. الميم العام عم الجمعيةممنك 

ُُُُُيقية لرجمعيا  الارية وقد عقد   عد  اجتماعا  صُُُُُاإ   كلها الرجاة التاع

جمعية بكرمة الا الا م التجمع مهرجااا  اابيا شُُُُُُارت فيه ماعُُُُُُج عام  نمموقفها  

قام الميم العام بالتوقيع ايابة عم  حدنيم ايابة عم الجمعيا   كماالمتمم جاام عدد 

ُُُُؤوم االجتماعية والعم   ول يرا  الجمعية عرا م كر  الجمعيا  المقدمة لوزار  الش

وتم  االجتماعية والعم  وزير  الشُُُؤوممعالي قام  الرجاة التاعُُُيقية لرتجمع بمقابرة 

القااوم  وقد لمعُُُُُُ  الرجاة تفهما  مااقشُُُُُُة مكح ا  تجمع الجمعيا  حو  اقتراح

 .؛ نم صعرإ الا ر عم اقتراح القااوملرلي الجمعيا  مم قب  الوزار 
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 عالقات دولية -سابعا 

 :االنضمام الى منظمات دولية (1

 ُُُرور  االا ُُُمام الا عدد مم الما ما   اتفج لع ُُُا  مجرس اادار  عرا 

الدولية المعاية با تصُُُُُُُاص الجمعية  لما ل لت مم لامية كبير  في اق  لف ُُُُُُُ  

الممارعُُُُا  الدولية لركوي  وتكويم شُُُُبكة مم العكقا  مع الجمعيا  الممانرة عرا 

المعُُُُتوى الدولي لتعزيز جهود الشُُُُفافية والازااة بهدإ تحعُُُُيم صُُُُور  الكوي  

: ما مة الشُُُُُُُفافية الدولية  الشُُُُُُُبكة العربية لتعزيز الازااة والما ما  اي  عالميا

ام ؛ وتم التواصُُُ  اوا  العة العربية لديمقرااية االات ابا ومكافحة الفعُُُاد  الشُُُبك

مع وزار  الشُُُؤوم االجتماعية والعم . وعُُُيتمر التواصُُُ  الا حيم الحصُُُو  عرا 

 جوام حاعم بالموافقة او الرفا.

 

 :(CPI) 2015الفساد  مؤشر مدركات (2

اعتمادا  و لت 27/1/2016 لصُُدر  ما مة الشُُفافة الدولية اتااج المؤشُُر في

وقد قام ك  مم رايس   مم المؤشُُُُرا  التي تعداا مؤعُُُُعُُُُا  دولية مجموعةعرا 

الجمعية العُُُيد صُُُكح الغزالي وع ُُُو لجاة القيم بالجمعية العُُُيد  عُُُرما العيعُُُا 

ح اترتيم الكوي  الكبير في المؤشُُر واقتر لعُُبام تحعُُم شُُرحبيام مفصُُ  بإعداد 

 .يا  لتحعيم ترتيم الكوي  معتقبكتوص
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 شئون الجمعية -ثامنا 

 

 مراقب الحسابات:  (1

باا  عرا تفويا الجمعية العمومية لمجرس اادار  با تيار مراقم لرحعُُُُابا   

اك  ور الدكت)بيتت لتدقيج الحعُُُُابا ( لصُُُُحابه مكتم  تاوافقد تم الموافقة عرا 

 العهي  لرقيام بالمهمة  وتكريإ لميم الصادوق لرتاعيج معه.

 

 الذمة المالية لألعضاء:  (2

تم تقديم  قرار ال مة المالية لجميع لع ا  مجرس اادار   وفقا لكاحة الدا رية  

 .30/3/2016 ك  نكنة لشهر مم تاريخ الفوز بع وية مجرس اادار   لي قب  

 

 تبرعات: (3

  د.ت  350بمم دفع لرمحاعُُم العُُيد صُُكح الديم الشُُمري تبرا لميم الصُُادوق

  نم تم ااها   دماته 2016 وفبراير يااير يا ير  دماته لرجمعية  ك  شُُُُُُُهر

 بعبم عدم الحاجة لوجود مو إ محاعم.

  دياُُار( لحمرُُة  300التبرا المقُُدم مم العُُُُُُُيُُد عبُُدل الكاُُدري بمبرغ ) قبو تم

وتم ايداعهم في حعام بي  التموي  الكويتي ال اص بالجمعية  وقد الشفافية لمام 

 شكر المجرس العيد عبدل عرا تبرعه.

   تكف   الميم العام ماجد المايري بقيمة تافي  فيرم فيديو تم ااتاجه وعر ُُُه  ك

 دياار. 150احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفعاد  بقيمة 

 

 سجل المصالح: (4

 ( 6  الاحة تعارا المصُُُُالح  بإ ُُُُافة فقر  ل ير  عرا الماد  )تم اعتماد تعدي

واي: )كما يقدم لع ُُُا  مجرس االدار  كشُُُفا بشُُُمم عُُُج  المصُُُالح  لا لجاة 

 القيم  ويعاشر في الموقع االكترواي لرجمعية )مرفج امو  (.

   ُُُفا بعُُُج  المصُُُالح الا رايس مجرس اادار رايس  –قدم جميع الع ُُُا  كش

 لجاة القيم.
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 مقر الجمعية:  (5

بإ ك  مقر الجمعية وبيع مع م موجوداته   7/5/2015قام المجرس المعيم في 

مبادر  جمعية المقوما  العُُُُُُُاعُُُُُُُية  قبو ا را لعدم وجود مقر لرجمعية  فقد تم و

ُُُُفافية الكويتية في مقرام الكاام في  ُُُُام العُُُُت ُُُُافة جمعية الش ااقة ملحقوق االاع

بعداا تم ترت المقر مع توجيه شُُُُُُُكر لرايس   هرلنكنة لشُُُُُُُ   دوم مقاب الجابرية

إ توقال ي تم تشُُُُُغي  الموقع االلكترواي لرجمعية  كما .ولع ُُُُُا  جمعية المقوما 

شهور  ك  فتر   دار  المجرس المعيم   شغي  م ترإعد    مواقع التواص  وك لت ت

 .لرجمعية االجتماعي

 

 متطوعين:تكريم  (6

مة بعُُاالاعُُة مهاد المعُُباح والعُُيد وعُُرما العيعُُا العُُيد  ك  مم: تم تكريم 

  حيث تم تعُُُريم درا 2015-2014العُُُيإ عرا جهودام في اعما  مجرس اادار  

 .لجهودام التاوعية الجمعية رمزي تعبيرا عم امتاام
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  مراجعة خطة الجمعية: (7

ُُُه التشُُُُُُُريعي  اات ُُُابُُُا بعُُُد  التي تمُُُ  في  15مجرس المُُُة في فصُُُُُُُر

تم مراجعُة  اُة عمُ  الجمعيُة  وتم االتفُاق عرا ام يعُاد لر اُة  26/11/2016

  درا  اقتراحا  الجمعية العابقة واي: 

  قااوم الجماعا  العياعيةاقتراح. 

  شفافية مجرس المة وازااتهاقتراح قااوم. 

  اة.قااوم الدواار االات ابية لر اقتراح  

 


