
 في الحوكمة والمساءلة

ضرورة  المؤسسات االجتماعية

 حتمية
 الكويت –ورقة صالح الغزالي 

 م2015أكتوبر  18



 تعريف - الحوكمة

 مجموعة القوانين واللوائح والسياسات والعمليات والممارسات  هي

التي تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدار فيها الجهة، تربط بين  

توقعات أصحاب المصالح وأهداف الجهة، من خالل استخدام  

 .الموارد بروح من المسئولية والمساءلة
 



الحوكمة 



 أصحاب المصالح - الحوكمة

 في الجهة الحكومية في الشركة التجارية
 السلطة التشريعية ن  والمساهم

 الموظف -اإلدارة  الموظف -اإلدارة 

 طالبو الخدمة –المراجعون  المشتري - نوالزب

 دالموّر دالموّر

 وزارة المالية –ل الممّو البنوك –ل الممّو

 مقاول الباطن مقاول الباطن

 الجهات الرقابية الجهات الرقابية

 اإلدارة العليا مجلس اإلدارة

 المجتمع المحلي المجتمع المحلي



 (الشركات)أطراف الحوكمة  - الحوكمة
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 القيم - الحوكمة

الشفافية 

المؤسسية 

 األمانة/ النزاهة 

العدالة وتكافؤ الفرص 

المساءلة واحترام القانون 

المصداقية/  الثقة 

تبادل المعرفة 

  االنتماء 



المساءلة 



 تعريف - المساءلة

 من المسؤولين تقديم التوضيحات الالزمة ألصحاب المصلحة حول كيفية استخدام  الطلب

صالحياتهم وتصريف واجباتهم، واألخذ باالنتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات  

المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع  ( بعض)المطلوبة منهم وقبول 

 .والغش

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المواطنين ذوي العالقة من األفراد أو المنظمات الحكومية أو غير  كما يقصد بها تمكين

الحكومية من محاسبة ومراقبة العاملين في القطاع العمومي، يتم بواسطة اإلجراءات  

 .واألدوات واآلليات المالئمة التي ال توقف العمل أو تعطله أو تسيئ إليه



 تعريف – المساءلة

واجب المؤسسات والموظفين؛ تقديم تقارير دورية عن نتائج   فالمساءلة هي

 .عملهم وكفاءاتهم ومدى تحقيقهم لألهداف المقرة لوظائفهم

  ويتمثل الهدف من وراء المساءلة معرفة الجهة المسؤولة ونوع المسؤولية

وطبيعة السلوك الذي يعد غير قانوني، والمحافظة على حقوق المواطنين في  

مختلف   فىمواجهة تعسفات اإلدارة وتمكينهم من مساءلة المسؤولين 

 ...مواقعهم



 الهدف - المساءلة

 الهدف

االلتزام 
 بالقانون

 من
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 والتحكم

 المساءلة

تحسين 
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 الهدف - المساءلة

فحسبللعقاب أداة حيث كانت كان عليه من قبل عما مجال المساءلة  اتسع  ،

 .والمسائل المساءلالفعالة وااليجابية بين   المشاركةحقيق اآلن لتيسعى حيث 

 وللمساءلة أهمية بالغة باعتبارها عامال محوريا في تحديد قدرة اإلدارة

تنفيذ البرامج العامة بكفاءة وفاعلية، مع بيان مدى استجابتها الحتياجات    على

 .المواطنين



 ليات  اآل - المساءلة

 غير الرسمية الرسمية اآلليات

 الخارجية
المساءلة البرلمانية والتنفيذية  

 .والقضائية
 –مساءلة الجماعات الضاغطة 

وسائل   –جمعيات المجتمع المدني 

 اإلعالم واالتصال

 الداخلية
األنظمة   –قواعد السلوك 

 –المرتبطة بالمسؤولية 
 .أجهزة المراقبة اإلدارية

 –مختلف أساليب الثقافة التنظيمية 
 .ضغط الزمالء  –أخالقيات المهنة 



 األنواع  - المساءلة

 المساءلة السياسية

 والعاملين فيها بمختلف مستوياتهم من الوزير لحكومية الجهات ا مسؤوليةهي

 .إلى الموظف، أمام الشعب وممثليهم في البرلمان

  في األنظمة البرلمانية، تعتمد الحكومة على دعم البرلمان، وهو ما يمنح

على سبيل المثال، قد تصدق بعض . البرلمان سلطة مساءلة الحكومة

 .البرلمانات على التصويت بحجب الثقة من الحكومة



 األنواع  - المساءلة

 المساءلة األخالقية

 تهدف مبادئ وممارسات المساءلة األخالقية داخل المؤسسة إلى تحسين كل

من السلوك المعياري الداخلي للفرد والمجموعة، فضاًل عن العوامل 

عالوًة على  . االقتصادية والبيئية المستدامة اإلستراتيجياتالخارجية، مثل 

ذلك، تؤدي المساءلة األخالقية دوًرا مهًما بشكل تصاعدي في المجاالت  

 .األكاديمية



 األنواع  - المساءلة

 المساءلة اإلدارية

  إن القواعد والمعايير الداخلية، إلى جانب بعض اللجان المستقلة، هي آليات

وداخل  . هدفها تقديم الموظف الحكومي للمساءلة في إطار اإلدارة الحكومية

القسم أو الوزارة، أواًل، يتقيد السلوك بالقواعد واللوائح؛ ثانًيا، الموظفون 

. الحكوميون هم مرؤوسون في إطار تدرج هرمي ومسؤولون أمام مديريهم

مستقلة إلجراء تحقيقات عن األقسام  " رقابية"وبرغم ذلك، توجد وحدات 

ومساءلتها، وتعتمد مدى قانونية هذه اللجان على استقاللها؛ حيث إنها تتجنب  

 .الدخول في أي تضارب في المصالح



 األنواع  - المساءلة

 المساءلة الفردية في المؤسسات

  نظًرا ألن العديد من األفراد في الجهات الكبيرة يسهمون بطرق عدة في اتخاذ القرارات

وهذه معضلة أمام  . والسياسات، فمن الصعب أحيانا تحديد من يتحمل مسؤولية النتائج

فإن األفراد الذين لم يتمكنوا من  -جميع األفراد  –فإذا تحمل األفراد المسؤولية . المساءلة

ولكن إذا تحملت الجهة عواقب المساءلة، فإن جميع . منع النتائج تكون معاقبتهم ظالمة

وقد قدمت العديد من الحلول لهذه  . األفراد في تلك الجهة يستثنون جميًعا من العقاب

 .  المشكلة

  أحد هذه الحلول هو توسيع نطاق معيار مسؤولية الفرد، بحيث يتحمل األفراد مسؤولية

 .  الفشل في التنبؤ باإلخفاقات

وحل آخر هو تحميل األفراد مسؤولية تصميم هيكلة الجهة الذي تسبب بتلك األخطاء. 



 األنواع  - المساءلة

 الخاص/تداخل القطاع العام

  مع زيادة تقديم الخدمات العامة من جانب شركات، فقد ظهر من يطالب

بتطبيق المزيد من آليات المساءلة السياسية على الجهات غير السياسية، كما 

تم تسليط الضوء مؤخًرا على القلق العام بشأن التعاقد لتقديم خدمات حكومية  

 .والفجوة الناتجة في المساءلة( بما فيها خدمات عسكرية)من الباطن 



المؤسسات االجتماعية 



 المؤسسات االجتماعية

  ،هي المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للمجتمع

سواء تقديم تلك الخدمة بشكل مباشر عبر مقرها وفروعها، أو من 

خالل وسطاء كالقطاع الخاص من مستثمرين محللين أو دوليين، أو 

من خالل تيسير تقديم بعض الخدمات من خالل المجتمع نفسه 

بواسطة تنظيم هذا العمل قانونيا ودعمه حكوميا حتى يحقق النجاح  

 .المنشود



 المؤسسات االجتماعية

 :رسميةمؤسسات ( 1

 (للمتقاعدين)المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

األمانة العامة لألوقاف 

 (لأليتام القاصرين)الهيئة العامة لشئون القّصر 

 (الزكاة والتبرعات لألسر واألفراد المحتاجين)بيت الزكاة 

الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة 

 (األندية الرياضية ومراكز الشباب)الهيئة العامة للشباب والرياضة 



 المؤسسات االجتماعية

 :رسميةمؤسسات ( 1
 للمعونات االجتماعية واالقتصادية )الكويتي للتنمية االقتصادية العربية الصندوق

 (.الخارجية

 (القروض الحكومية للسكن والزواج)بنك االئتمان 

 (.دعم مادي لمشاريع الشباب التنموية)وزارة الدولة لشئون الشباب 

التنمية االجتمـاعية من خالل نشاط مراكز تنمية : وزارة الشئون االجتماعية والعمل
المجتمع، وحدائق عامة لألطفال، وصرف المساعدات االجتماعية لألسر واألفراد 

 .المحتاجين

الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 



 المؤسسات االجتماعية

 الجمعيات الخيرية( 2
  جمعية التكافل لرعاية السجناء دفع ديون لبعض الحاالت 

  جمعية بشائر الخير لمعالجة مدمني المخدرات 

جمعية صندوق إعانة المرضى لخدم رسوم خدمات المرضى الفقراء 

جمعية الشيخ عبداهلل النوري الخيرية 

عمل خيري داخل وخارج الكويت 

  جمعية التكافل لرعاية السجناء 

  جمعية بشائر الخير 

جمعية صندوق إعانة المرضى 

جمعية الشيخ عبداهلل النوري الخيرية 



 المؤسسات االجتماعية

 هليةاألمؤسسات ال( 3
الجمعية الخيرية للتضامن االجتماعي الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

 جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين

 الكويتيين

 الجمعية التطوعية النسائية لخدمة

 المجتمع

جمعية العمل االجتماعي الكويتية الجمعية الكويتية لحماية الطفل 

الجمعية الكويتية الختالفات التعلم الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

لرعاية المعوقين الكويتية الجمعية الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة 

مركز تقويم وتعليم الطفل جمعية سلطان التعليمية 

الجمعية الكويتية لحقوق االنسان 
 الجمعية الكويتية للمقومات االساسية

 لحقوق اإلنسان



 المؤسسات االجتماعية

 المسؤولية االجتماعية -القطاع الخاص ( 4

 في الدول الغربية نالحظ أن قوانين الضريبة تشجع الشركات على دعم العمل

الديني والثقافي واالجتماعي، بينما في معظم الدول العربية  : الخيري

 .واإلسالمية ال يتم األخذ بتلك السياسات

 على الشركات حيث  " المسؤولية االجتماعية"ظهرت في منطقتنا ما يسمى

تقدم خدمات للمجتمع الذي تعمل فيه، وهنا تبرز أهمية تشجيع القطاع الخاص  

 .على القيام بهذا الدور الهام

 



توصيات ومقترحات 



 توصيات ومقترحات

 (1)التوصية 
عليهااااااااي  األاااااااااادة ا  خطيااااااااي  اااااااا    اااااااااي    ة   اااااااا   د ة    اااااااا  ة   ط اااااااااا  :الحكومةةةةةةةةة

 .د األيءةا، بدء ب  تهي د ن ال ي إلى كل م يصل  ةددةا

 املقترح
أن يك ن ملف  ل  ط ا د األيءةا ض ن أدة ييتهي، دأن يا    ععاالن عان ،ةاا، د ن 

ت صااااااج عاااااان إقي ء تهااااااي ة ام اااااات داااااا    ة ااااااد   ةألاااااايم ، دأن تاااااااد   األاااااااد  عاااااان 

 م يبعا  ع  ر  د ة      ة     الف



 توصيات ومقترحات

 (2)التوصية 
ت     تلا  الت ي  ا على  :UNCACاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 األ  ى  ة طني، د ة عيمل مع إقي ء ت  اي قعا  ةددريا ة       الت ي  ا بشكل 

 .قدي

 املقترح

د ئاا مكيحاااا  ة ألااي  / دز ر   ةعااد   – ن تنشاي  له ااا  اع  اا بذ   اا   الت ي  اا 

تميياااي  اي قعاااا  ةاااددري  ةااا ي ييحاااع ةخمااا   ا ااااد ، ماااع    هاااي  ااا    ااا   ي   –

 .ت ب ت  الت ي  ا



 توصيات ومقترحات

 (3)التوصية 
 ن تضع  ةددةا   تي ت ج ا له  ع  :استراتيجية وطنية للحوكمة واملساءلة

 .  يعيت  ةددةا، مع دضع   ا ت    يا دحت قدد  زمني

 املقترح
إ ااااااااي ر  اباااااااادأ  اااااااا  مجلاااااااا،  ةاااااااا زر ء أد   هلاااااااا،  خعلااااااااى ةل   اااااااا  ،  ألاااااااا  ق ااااااااا 

 ال  صااااااايي، دتادياااااااد  له اااااااا  اع  اااااااا بيا يبعاااااااا د ة    ااااااا ، علاااااااى أن  شااااااا ل تلاااااااا 

 . ال تي ت ج ا كيحا  ةألل يت دأق ز   ةددةا



 توصيات ومقترحات

 (4)التوصية 
ت ع ل د قبيته     عزيز  ل  ط ا د األيءةا  ةد  ل ا  تى ال  :املجتمع املدني

ت اي  عن أدد ح ي، د شه عه على  ةم يم بددره     عزيز  ل  ط ا د األيءةا    

 . ل ك ما د    ثميحا   ه  ع

 املقترح

 لاااى  شاااي مصاااي ر ق اااع  –أد تباااي ر بااا  تهي  – ن يااا   إةاااز م  له ع ااايت  ل  يياااا 
 ة ييعااااايت دأدقاااااه صااااايح ي بكااااال اااااا يح ا، د ن يااااا    ةألااااا ي  ة ه ع ااااايت  ة   ع اااااا 

 .بددردي     عزيز  ةش يح ا دمكيحاا  ة ألي       ه  ع



 توصيات ومقترحات

 (5)التوصية 
 ن تبي ر  له يت  ةي   ا  اع  ا بذ ظ   د    ةم يع إلى دضع  :القطاع الخاص

 .معيي ي ة   ط ا د األيءةا، دم يبعا ت    دي

 املقترح
 ن ي   مي قعا  ةذشييعيت  اع  ا بيل  ط ا     ةم يع  ل يي، د  ا   ية ي، ثا  

 .ت    دي بشكل صيرم


