
خطيط التحديات التشريعية لحوكمة عمليات الت
الدولةالتنموي في 

إعداد وإلقاء 

هاشم مصطفى الرفاعي/ السيد
تنمية األمين العام السابق لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط وال



ىالمحتو 

المصطلحاتلبعضتوضيح•

.مويالتنالتخطيطمجالفيالكويتدولةلتاريخاألساسيةالمحطات•

ومفهومهاالحوكمةنشأة•

الحوكمةفوائدووأهدافأهمية•

المستدامةاإلنمائيةوالتنميةالحوكمةبينالعالقة•

مواجهتهاوسبلالحوكمةتواجهالتيالتحديات•



...الحوكمة فوائد من 

سكامةة مكافحةةالفسادةةا لرةة للرقةةةلفسرشااةةالوفسعةةاافقالوفسح فسةةالوف ف ةةا لف•

.وحماقالفسمالغق 

.فالدتخ فملفألمث لسموفر لمؤدداتلفس وسالفسخا الوفسحاما•

.ف نتاجقافالدتثمارفتلوتعجقعلجذبلوتحققةلفسنمولفسمدت فمل•

.ت رقملفسعرفكاتلاق لفسقلارق لفسحاملوفسخاص•

.فسمدؤوسقاتلوفسمهام قتح •

.رفرضما لفسمعاركالفساحاسالسجمقعلأفرف لفسمجتمعلفيلرملقالفتخاذلفسق•

.ضما لحرقالفسح و لرلىلفسمحلومات•



اهداف الحوكمة

الشفافية•

المساءلة•

المسؤولية •

المساواة •



نشأة الحوكمة 

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية 

ية، واألزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرقي آسيا، وأمريكا الالتين

قتصاد وروسيا؛ في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده اال

مالية ضائقات عن هذه األزمة نجم العالمي في اآلونة األخيرة من أزمة 

تحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة منإلى تقويض امكانيات جمة أدت 

ع ، مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جمي.يالنمو االقتصاد

.األطراف المعنية



مفهوم الحوكمة

وتناذلفقهالفستيلتُ نعلفقهالفسدقاداتهيلفسكقاقالادالالاك لفسحوكمالف

،فسقرفرفتلاعك لمتكام لقعم لك لم لفسقلاعلفسحاملوفسم نيلوفسخاص

ه عبر عرفته األوساط العلمية على انه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيق

.لقانونحزمة من القوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق ا

لالفيلال لم لفستقاسق لوفسمؤدداتلفستيلتَُمارسلم لخالسهالفسدلوتتكو ل

 هالما،لوقعم لذسكلفسحملقالفستيلقتملم لخالسهالفختقارلفسحكوماتلور 

اعك لوفدتا فسها،لوش رةلفسحكومالرلىل قاغالوتناقذلدقاداتلدلقما

التلفحا ،لوفحترفملفسموفلنق لوفس وسالسلمؤدداتلفستيلتحكملفستاار

.اقنهمفالشت ا قالوفالجتمارقال
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مؤعرفتل
فسحوكما

فسمعاركا
وفسمداءسا

فالدتقرفر
فسدقادي

فسحنفوغقاب

فاراقا
فسحكومال

فسجو ة
فستعرقحقا
وفستنظقمقا

فسقانو دقا ة

فسدقلرةلرلىل
فسادا 

مبادئ مفهوم الحوكمة



ي الحوكمة وضوابط
 
هااألطراف الرئيسية ف

فسحكملفسرعق لقتللب

مزق فًلم لفستاار لاق ل

فس وسالوفسقلاعل

فسخاصلوفسمجتمعل

فسم نيلم لأج لتح ق ل

فستوفز لفس حقحل

وفسمللوبلستحققةل

. فستنمقالفسمدت فما

فس وسا

فسقلاعلفسخاص

فسمجتمعل
فسم ني

ةواالستراتيجي



الحوكمة بالتنمية المستدامةعالقة 



يعية لحوكمة عمليات التخطيط الالتحديات  تنموي التشر
ي الدولة

 
ف

: فسمدت فمالقجبلرلىلفس وسالفستنمقالاه فلتحزقزل

فستأكق لرلىلدقا ةلفسقانو ( أ)

تهقئالاقئالمدتقرةلسالشت ا لفسكلي( ب)

فسحااظلرلىلأدوفقلتنافدقا( ج)

كااسالح و لفسائاتلفسحدادالم لفسمجتمعلرلىلرراقالخا ا(  )

رراقالفسعركاتلفستيلتوج لأكارلفسارصلسلحم ل( ه)

جذبلفالدتثمارفتلوفسمدار ةلرلىلنق لفسمحارفلوفستكنوسوجقاتل( و)

توفقرلحوففزلستنمقالفسموفر لفساعرقا( ز)

حماقالفساقئالوفسموفر لفسلاقحقال(  )



ي دولة 
 
الكويتالحوكمة ف

-الواقع والتحديات -



يعية لحوكمة عمليات التخطيط الالتحديات  تنموي التشر
ي الدولة

 
ف



ي المؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة ترتيب 
 
الكويت ف
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ي المؤشر الثانوي ترتيب 
 
لالبتكار والتطورالكويت ف
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الحكوميةاللوائح ءمؤشر عب
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ترتيب دولة الكويت في مؤشر عب  اللوائح الحكومية

:فسم  رل



فسقانونيمؤعرلكااءةلفاللارل
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يمؤشر كفاءة االطار القانونترتيب دولة الكويت في 

:فسم  رل



في مدركات الفسادنتائج ترتيب دولة الكويت 2.5
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خليجياالترتيبالترتيب دوليا100الدرجة من السنة

200353354

200446445

200547455

200648465

200743605

200843655

200941666

السنوات20104554

201146545

201244666

201343696

201444676

201549555

201641756

:فسم  رل



يعية لحوكمة عمليات التخطيط الالتحديات  تنموي التشر
ي الدولة

 
ف

فعلتحجزلفس وسالر لموفجهالخمدالأنورن مالأيلنظاملدقاديلتتآك لعررقال

:  م لفستح قاتلهي

.  فخترفقلماا  لفس وسالور ملتمادكها1.

.فز وفجقالفسوالءفتلوضحفلف ستزفملفسولني2.

.ر ملفسق رةلرلىلترعق لآسقاتلوأداسقبلفسمعاركالفسعحاقا3.

.ر ملفسق رةلرلىلاناءلفشت ا لولنيلرعق لوحماقتهلم لفسادا 4.

  لضحفلفس وسالور ملتمكنهالم لتوزقعلفسثروةلرلىلأدسلوماا ئلفسح5.

.  وفسمداوفة



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

ضمان سيادة القانون ودعم قطاع العدالة وترسيخ استقالل القضاء : التحدي األول

المعالجةتوصيات 
 :

وتردقخلفدتقال لفسقضاء،ل،ل رملنظملتحققةلفسح فسالودقا ةلفسقانو ل

قحاتلفسدللتق لفستناقذقالوفستعرقحقالفيلمجا لفدتكما لمظلالفستعرتحاو ل.

ااشقاتلفس وسقاتاحق لوتلوقرلفأللرلفستعرقحقالوفآلسقاتلفسمؤددقالامالقتوففةلمعلفالت.

فسقضائقا رملفسانقالفألدادقالسنظاملفستقاضيلوزقا ةلر  لفس وفئرل  .

وإجرفءفتهنظملفستقاضيلتادقلل.

فسقضائقادررالتناقذلفألحكامل.

لإضةةافالفسةةىلماةةا ئلوشةةقملفسحوكمةةالوفسحكةةملفسرعةةق ،لوتلاقةةةلفسقةةوفنق لاعةةاافقاتردةةقخ،

.فسحدملوفسحزملفيلتلاقةلفسقانو تأ ق لشقم



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

ضعف اإلدارة الحكومية والتنمية اإلدارية : التحدي الثاني

المعالجةتوصيات 
 :

يفسحكومف  فرقالس رملفسحوكمالفيلفسقلاعلسإل ال لوفستنمقالرؤقاللوقلالفألج لتاحق ل.

سل وساإرا ةلهقكلالتلوقرلفسهقك لفستنظقميلسلجهازلفستناقذيل  .

ىلرفةعلكاةاءةلفسةإضةافالإر ف لفدةترفتقجقاتلسلتنمقةالف  فرقةالتةرتاللارؤقةالفس وسةالوخلةللفستنمقةا،ل

اعلفسحةاملفأل فءلفالشت ا يلوكااءةلفالنااقلفسحكةومي،لوفسدةقرلفةيلف  ةال لفال فريلوتلةوقرلفسقلة

.وإرا ةلهن دالف جرفءفتلفسحكومقا

ةلفسعةاملالكافالفسوحة فتلفستنظقمقةالفةيلفس وسةالاارتمةا لوتلاقةةلماهةوملفسكاةاءةلوأنظمةالفسجةوإسزفمل 

.وتأهق لتعكقالتهالسلح و لرلىلفسموف ااتلفسحاسمقا

ىلأدةةسلوضةةعلآسقةةاتلوشوفرةة لج قةة ةلتةةنظملتحقةةق لوترشقةةالفسققةةا فتلفسحلقةةالااسقلةةاعلفسحكةةوميلرلةة

.فسحكومقافسج فرةلوفسكااءة،لوتاحق لفالهتماملات رقبلوتنمقالفسققا فتل



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

الفساد وضعف الشفافية: التحدي الثالث

المعالجةتوصيات 
 :

فس لافستعرقحاتلذفتلفسادا لوفدتكما لفستعرقحاتلفسمتحلقالامكافحالتاحق ل.

سخلةةللإرةة ف لفدةةترفتقجقالولنقةةالعةةاملالسلنزفهةةالوفسعةةاافقالومكافحةةالفسادةةا ،لوإرةة ف لفآلسقةةاتلوف

.  وفسارفمجلفسمناذةلسها،لومتااحالتناقذهالمعلفسجهاتلفسمحنقا

فسقرفرتاحق لفسمداءسالوفسرشااالوفسعاافقالوفسمتااحالوفسمحاداالسمتخذيل.

اسهةةالمخرجةةاتلفرمفرتمةةا ل،لوفس ةةالحقاتلفسممنوحةةالتحزقةةزلوفألجهةةزةلفسرشااقةةالالضةةما لفدةةتقالسق

.كإح ىلأ وفتلتقققملف  فرفت

وحماقالفسمالغق لر لوشائعلفسادا مكافأةل.

تلاقةلما ألف ف ا لفسكام لر لمحلوماتلرقو لومعترقاتلفس وسا  .

اتحمقملتلاقةلم وناتلشوفر لفسدلوكلوأخالشقاتلف  فرةلفسحامالفيلكافالفسجهاتلفسحكومق.



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

التخطيط التنمويتحديات : التحدي الرابع

المعالجةتوصيات 
 :

فسحاما ورلفسمجلسلفألرلىلسلتخلقللوفستنمقالفيل نعلفسدقاداتلتاحق ل.

رفمجلمتنادةقالسهةالتهقئالفساقئالفسدقادقالوفسمجتمحقالستانيلتوجهاتلوأوسوقةاتلتنموقةالودقادةاتلواة

.وفالدت فما االفالدتقرفرل

ستخلقلقاوفسمتااحا،لوتلوقرلفسمهارفتلفسانقالسلكوف رلفومنهجقاتلفستخلقللتح قثلتعرقحاتل  .

تنمقةالمة لجهةا،لتندقققالسلتوف  لفسمدتمرلاق لفسحكومالوفسمجلةسلفألرلةىلسلتخلةقللوفسوضعلآسقا

.  ومجلسلفألمالوفسقلاعلفسخاصلوفسمجتمعلفسم نيلوف رالملم لجهالأخرى

محاققرلفختقارلمعارقعلفستنمقافالدتمرفرلفيلتلوقرل.

لاةق لفألمانةالتلوقرلمؤعرفتلمتااحالمعارقعلخلللفستنمقةالونعةاللتققةقملفأل فءلفستنمةوي،لااستحةاو 

. صفسمتخفسحامالسلمجلسلفألرلىلسلتخلقللوفستنمقالوفسمؤدداتلفألكا قمقالوفالدتعارقال



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

ضعف المتابعة والرقابة االدارية : التحدي الخامس

المعالجةتوصيات 
 :

اافقالفسدقادةةةةقالوفالستةةةةزفملرلةةةةىلأرلةةةةىلفسمدةةةةتوقاتلفسدقادةةةةقالوفال فرقةةةةالااسعةةةةف رف ةل

.وفسمداءسا

فستنمقاركاءلفسحكومقالوعفألجهزةلسنقلالنورقالوفالدتح ف لسقاو لفستغققرلفيلفسجاهزقال.

اءلتوزقعلوتندقةلأ وفرلفسةوزفرفتلوف  فرفتلوفسمؤددةاتلوفألجهةزةلفسحكومقةالوعةرك

.فستناقذقاوخارتهلفستنمقالك لاحدبلفخت ا اتهلوش رفتهل

مةةالإنعةةاءلنظةةاملفسمحادةةاالوفسمدةةاءسالفسمةةرتاللاةةاأل فءلوفالنجةةازلسارنةةامجلرمةة لفسحكو

.  وستقققملفسمدؤوسق لوفسققا قق لوفال فرقق 



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

جة استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية ومعال: التحدي السادس

ضعف تنويع هيكل االقتصاد لصالح القطاعات غير النفطية

المعالجةتوصيات 

فسخ ماترلىلوفسردوملفسضرقاقالفيلجانبلف قرف فت،لفقجا لروفف لسلحائ فتل  .

هقمنةةالوتقةةوق فالدةةتثمارقالسلقلةةاعلفسخةةاص،لوفساةةرصلفالشت ةةا قالتودةةقعلفسقارةة ةل

.  قزلفقهافالشت ا يلفيلفسمجاالتلفستيلقمك لسلقلاعلفسخاصلفستمفس وسالرلىلفسنعالل

لقالوتة فخ لوكذسكلفسمحوشاتلف  فرقالوفساقروشرففسحم لرلىلتقلقصلفس ورةلفسمدتن قا،ل

.فالخت ا اتلاق لفألجهزةلفسحكومقا

فستركقاالفسدكانقامحاسجالفختالالتل   .



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

الخاصتحديات التميز المؤسسي وضعف دور القطاع : التحدي السابع

الصغيرة في التنميةوالمشاريع 

المعالجةتوصيات 
ارنامجلزمنيلمتكام لومت رجلسلتخ قصلفيلفالشت ا لفسولنيوضعل.

ارقعفسمخلللفسهقكليلسل وسالمعلخلللفستنمقالستوفقرلفألرفضيلفسالزمالسلمعرالل.

ارقاتوفقرلاقئالوآسقاتلفسمنافدالفسحا سا،لوفسعاافقا،لومنعلفسممارداتلفالحتك  .

ةلزمنقةالدقفلزمنيلسكافالفسجهاتلفسمحنقالااسموففقالرلةىلأيلمعةروعلخةال لفتةروضعل

.ر مح  ة،لتحّ لاح هالموففقالتلقائقا،لوتحمقلهالفسمدؤوسقالفيلحا لفستأخرلااس

نحةولمزقة لفسدقاداتلفسحامالفسمتحلقالاتحدق لنورقالفسخ ماتلفسحكومقا،لوفستوجهإر ف ل

ذلفسقةرفرفتلوتادقللف جرفءفتلوتقلق لفس ورةلفسمدتن قالوفسدررالفةيلفتخةام لفسمرونا

.فسحكومقا



ي تواجه الحوكمة وسبل التحديات 
مواجهتهاالت 

التحديات المجتمعية: التحدي الثامن

المعالجةتوصيات 
قةةوقلرلةةىلأ لفسموفلنةةالفستةةزفملااألنظمةةالوفسقةةوفنق ،لوفستأكقةة لرلةةىلفحتةةرفملحفستأكقةة ل

.  ف ندا لوفالاتحا لر لفسلائاقالوفسقالقالوفسمذهاقالوفسائوقا

جمقعفسح لفس رفراتلر للرقةلتاحق لسغالفسحوفرلفسرفشيلوتلاقةلفسقانو لرلىل.

سحمةة لتحمةةقملماهةةوملفستنمقةةالفسمدةةت فمالوحماقةةالفسممتلكةةاتلفسحامةةالو ةةونها،لوتعةةجقعلف

.سألفرف لاإنعاءلجمحقاتلناعلراملسلمدار ةوفسدما لفستلوري،ل

فسحااظلرلةىلتحزقزلمااهقملفسمعاركالفسمجتمحقالوفسدقادقا،لامالقحززلفالنتماءلفسولنيلو

النتخااقةالمة لفسمماردةاتلفستةيلتدةيءلإسةىلفسحملقةاتلفوفسح ل.فسققملفأل قلالفيلفسمجتمع

.ضماناًلسو و لأفض لفسحنا رلفسمعهو لسهالااسنزفهالوفسعاافقا

وأعكاسهفسادا لاك لفنوفرهلمكافحال.



خطيط التحديات التشريعية لحوكمة عمليات الت
الدولةالتنموي في 

إعداد وإلقاء 

هاشم مصطفى الرفاعي/ السيد


