
برنامج عمل الحكومةمحاور

محتى
أ
ة انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس ال

2020يناير 



مقدمة

تعزيز 
النزاهة

التحول الرقمي 
للخدمات الحكومية

تطوير 
األداء 
الحكومي
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ميرالسموصاحبلحضرةالساميالتكليفصدر
 
للنهوض–ورعاههللاحفظه–البالدا

داءوعقبالغالي،وطنناتاريخمنالهامةالمرحلةهذهفيالوزاري العملبمسئولية
 
القسما

مامالدستوري 
 
منالهواستئصالفسادعلىالقضاءبضرورةالحكومةسموهوجهسموه،ا

شكالهبجميعمجتمعنا
 
نواعها

 
.وا

طاراإلمتضمنا  عملهابرنامجبتقديمالدستور من(98)للمادةتنفيذا  الحكومةمنوالتزاما  
والجهاتولةالدوزاراتخطاهفيتسيرالذيالعملتوجيهفيلهانهجا  تتخذهالذيالعام

خذومعجميعها،الحكومية
 
ظلفيالحكومةلستمرارالزمنيةالمدةالعتبارفيال

لمجلسالحاليشرعالخامسالتشريعيالفصلانتهاءعلىالمترتبةالدستوريةالستحقاقات
مة
 
ربعبانقضاءال

 
ولتاريخمنميالديةسنواتا

 
مرله،اجتماعا

 
علىبيستوجالذيال

نالحكومة
 
مرجسيدتمقوماتعلىالتركيزاستهدفتقليديغيرعملببرنامجتتقدما

 
ال

مينمباشر،وغيرمباشربشكلالفسادعلىبالقضاءالسامي
 
خاللمنكذلمتطلباتوتا

داءوتطويرالحكوميةللخدماتالرقميوالتحولالنزاهةتعزيز
 
بالوقتتزما  وملالحكومي،ال

نودونالمحدد
 
سيرسنبحالمرتبطةالمشروعاتبتنفيذالحكومةالتزاممعذلكيخلا

السنويةلخطةاومشاريعاإلنمائيةالخطةسياساتوتنفيذواضطراد،بانتظامالعامةالمرافق
الموقرسكممجلإلىسنويالربعالتقريرورفعالجادةالدوريةبالمتابعةوالقياموغيرها،
.الخطةلقانونتنفيذا  



المحور األول

اهةتعزيز  ز النز
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اهة ومكافحة الفساد ز اتيجية النز تنفيذ اسنر

أهداف متابعة تنفيذ 
الفسادومكافحةلنزاهةالكويت لتعزيز ااستراتيجية 

فةاء  حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعاليةة وك•
الخةةةدمات العامةةةة التةةةي ف يقةةةدمنا فةةةي  طةةةار مةةة  

الشفافية والمساءلة

زيةز تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تع•
النزاهة ومكافحة الفساد

ة تمكةةةي  المجتمةةةع مةةة  المسةةةاهمة فةةةي بنةةةاء  قافةةة•
حاضنة للنزاهة ضد الفساد

ة بتعزيز تعزيز كفاء  وفعالية النيئات المتخصص•
النزاهة ومكافحة الفساد

طالق الحملة  
التوعوية

فبراير 
2020
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:الجنة المنسقة

اللجنة العليا لتعزيز النزاهة

(نزاهة)الهيئة العامة لمكافحة الفساد -

:جنات التنفيذ
جميع جهات الدولة

حة الفسادمرفق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكاف* 



اهة  ز مبادرات تعزيز النز

ق بي  خلق منصة للتعاو  والتنسي
األجنز  الرقابية

ة  نشاء وحد  متخصصة لمكافح
احث الفساد في اإلدار  العامة للمب

الجنائية

التعاو  مع مؤسسات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص

ي دعم وتفعيل أدوات للمحاسبة أل
مقصر ومكافأ  كل مجد
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لحوكمة المؤسسيةدعم ا

اإلطار الوطني 
للحوكمة 
المؤسسية

نظام مؤسسي 
وفعال

 قافة واعية 
ومواط  ممك 

عائد وقيمة 
مضافة على 
االقتصاد 
الوطني

جناز  داري 
حكومي لرفاهية 

المواط 

متطلبات تطبيق الحوكمة

قياد بناء 
داخل

المؤسسات
ةالعام

وضع 
خطة 

إلصالح 
الجناز 
اإلداري

نشر 
الوعي 
داخل 
الجناز 
اإلداري 
بالدولة

توظيف 
المداخل 
السلوكية 
لتحقيق 
التغيير

6

يةةة مجموعةةة األطةةر التشةةريعية والمؤسسةةية واألخالق

داء التةةي تنةةدف  لةةى تحقيةةق الجةةود  والتميةةز فةةي األ
لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة



المؤسسيةالحوكمة

عداد االطار الوطني للحوكمة المؤسسية 

مدرب وطني معتمد م  الجنات الحكومية100

مدرب20–تم االنتناء م  الدفعة األولى •

4عدد الدفعات القادمة •

اعداد دليل لكل جنة حكومية

المؤسسيةالحوكمةمتابعة تنفيذ 

مدرب 100
معتمد

حوكمةدليل 50
خاص بكل جنة

مارس 
2020

:الجنة المنسقة

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية 

:جنات التنفيذ
جميع المؤسسات الحكومية
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مرفق اإلطار الوطني ودليل الحوكمة المؤسسية* 



  
المحور الثانز

التحول الرقم  
للخدمات الحكومية
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يةاألهداف الرئيسية للتحول الرقم  للخدمات الحكوم

تعزيز الشفافية في التعامالت الحكومية والحد م  مظاهر الفساد

تسنيل وتسريع خدمات المواطني  والمقيمي  ورفع مستوى رضائنم

الحد م  التدخل البشري في المعامالت لضما  العدالة والمساوا 

تعزيز كفاء  األداء الحكومي ورفع مستوى الوعي وال قافة التقنية
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منصة الخدمات الرقمية الحكومية 

الحد م  مظاهر الفساد. 1

الدخول الموحد  لى كافة الخدمات الحكومية. 2

تحس  في تقديم الخدمات العامة  لكترونياً  ل. ى 3

كفاء المواطني  وتمكي  وصولنم بأقل تكاليف وأعلى

رفع الكفاء  وترشيد اإلنفاق. 4

تغيير جذري في الخدمات المقدمة لألفراد في مج. االت 5

الصحة والتعليم والسالمة واألم 

تحس  في األداء م  خالل وضع مؤشرات قياس أدا. ء6

تسديد كافة المستحقات الحكومية م  خالل تطب. يق 7

واحد

قنا  موحد  الستالم اإلشعارات واإلخطارات م  . 8
الجنات الحكومية

عدم الحاجة لتقديم أي نسخ أو و ائق حكومية، حي. ث 9

لحكوميةسيتم بناء آلية لتبادل البيانات بي  الجنات ا

الحصول على مواعيد ألي خدمة حكومية تتطلب . 01
الحضور شخصياً، و مكانية متابعتنا م  خالل 

المسؤولي 

Kuwait App. طالق 
للخدمات الحكومية على 
األجنز  الذكية

أبريل 
2020
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:الجنة المنسقة

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

:جنات التنفيذ
جميع المؤسسات الحكومية

.Kuwait Appمشروع تطبيق 

: التحول الرقمي للخدمات الحكومية يحقق



المحور الثالث

تطوير األداء 
الحكوم  
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تطوير اإلدارة الحكومية

عداد خارطة الطريق لتطوير اإلدار  الحكومية 

متابعة تنفيذ الخارطة الجديد 

اعتماد خارطة 
الطريق

بدء التنفيذ

مايو 
2020
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:الجنة المنسقة

مية األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتن

طيط و لجنة السياسات في المجلس األعلى للتخ

والتنمية 

:جنات التنفيذ

جميع المؤسسات الحكومية



آليات تطوير الجهاز اإلداري

 عداد خطة لتحقيق 
التواز  بي  أعداد العمالة 
الوطنية بالقطاعي  العام 

والخاص

وضع آلية للتشجيع 
والترغيب بالعمل في 

القطاع الخاص

دمج أو خصخصة أو 
تقليص النياكل اإلدارية

الحد م   نشاء أي جنة 
حكومية جديد  يمك  

 ضافة منامنا  لى جنات 
حكومية قائمة

التنسيق مع مجلس األمة 
بشأ   صدار قانو  
البديل االستراتيجي
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استمرارية العمل
ابعة عىل تنفيذ ومت

..المحاور اآلتية 
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آلتيةتنفيذ المحاور امتابعة 
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تطوير المنطقة 
الجزر )الشمالية 

(ومدينة الحرير

بناء بيئة االقتصاد 
االمعرفي والرقمي

مال تحسي  بيئة األع
اع وتفعيل دور القط

الخاص

تنمية المشروعات 
الصغير  
والمتوسطة

تطوير منظومة 
التعليم و سوق 

العمل

االستراتيجية 
الوطنية للطاقة

تطوير منظومة 
النقل البري 

والبحري والجوي

ة تفعيل استراتيجي
 دار  النفايات 

الشاملة
الرعاية الصحية

توفير بدائل سكنية 
مستدامة



المتطلبات 
يعية التشر
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يعات ذات األولوية التشر
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مشروعات قوانين 

مشروع قانو  الفتوى والتشريع

مشروع قانو  حق االطالع على المعلومات العامة

مشروع قانو  إلعاد  هيكلة نظام األجور في القطاع العام

مشروع قانو  اإلفالس و عاد  هيكلة المديونيات واالستقرار المالي

المنافسةمشروع تعديل قانو  حماية 

مشروع قانو  منع تضارب المصالح

مشروع تعديل قانو  المرور

2025/2024–2021/2020مشروع قانو  الخطة اإلنمائية 



newkuwait.ku.gov
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