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حتـــــــــت رعـــــايــــــة

ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
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فهــــرس
8-10املحاور الرئي�سية للمنتدى 

12-13كلمة ممثل ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري الكويت 

14-15كلمة رئي�س الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد  

قليمي ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية  كلمة مدير امل�سروع ا�إل

نمائي  مم املتحدة ا�إل التابع لربنامج ا�أ

17-16

18-20كلمة رئي�س جمعية ال�سفافية الكويتية 

اجلل�صة الأولى )نزاهة التعليم: مكامن الف�صاد واآليات معاجلتها (  
23-28ال�سيدة / مورييل بويزون 

29-43ال�سيدة اأولغا �سافران

45-62د. اأحمد دويدار  

63-77د. يا�سمني خ�سري 

اجلل�صة الثانية  )نزاهة التعليم: العتماد الأكادميي كدرا�صة حالة ( 
81-89اأ.د.حممد املقاطع 

91-92د. فيا�س الق�ساة 

93-94د. مي�سرة الفالح 

95-96ال�سيد / عمر الغرير 

اجلل�صة الثالثة  )تعليم النزاهة: املناهج واملهارات ( 
99-102اأ�ستاذة / اأروى ح�سن  

103-110ال�سيد /  اأمني الب�سري 

111-121د. وليد مراد الكندري 

123-126ال�سيدة/ عبري م�سلح 

اجلل�صة الرابعة    ) تعليم النزاهة: الثقافة ال�صبابية ( 
129-139ال�سيد / متعب العتيبي 

141-150ال�سيد / �سريجيج مورافجوف 

151-153ال�سيد / اأحمد ال�سميط 

155-156ال�سيد / جا�سم املطوع  

157-163التو�صيات 
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ملحة عن املنتدى ال�صابع :

برعاية �سامية من ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري الكويت ال�سيخ �سباح ا�أحمد اجلابر ال�سباح - حفظه 

اهلل ورعاه، تنظم جمعية ال�سفافية الكويتية »منتدى الكويت لل�سفافية« ال�سنوي حتت �سعار »حوكمة 

التعليم: نزاهة التعليم وتعليم النزاهة«، وذلك بالتعاون مع امل�سروع ا�إلقليمي ملكافحة الف�ساد وتعزيز 

النزاهة يف البلدان العربية التابع لربنامج ا�أمم املّتحدة ا�إلمنائي. 

واملنتدى يف دورته ال�سابعة لهذا العام ي�سّلط ال�سوء على »نزاهة التعليم وتعليم النزاهة« متا�سيًا مع 

اأهداف اجلمعية الرامية اإلىل تعزيز ال�سفافية و مناه�سة الف�ساد وحتقيق ا�إل�سالح املن�سود يف جميع 

قطاعات الدولة ومبا يتوافق مع املعايري الدولية واملمار�سات اجليدة يف هذا املجال التي يعمل برنامج 

ا�أمم املّتحدة ا�إلمنائي على تعميمها يف املنطقة العربية.

اإلن اهتمام املنتدى بحوكمة التعليم ياأتي انطالقا من ا�إلميان ب�سرورة العمل على و�سع وتنفيذ برامج 

واخلا�س  العام  التعليم  موؤ�س�سات  يف  النزاهة  ولتعزيز  العمرية،  املراحل  جميع  يف  النزاهة  لتعليم 

مبختلف مراحله، وذلك يف �سياق العمل على  ن�سر وتفعيل قيم النزاهة وربطها بقيم الو�ء واملواطنة .

يتزامن طرح مو�سوع املنتدى مع تنامي ا�هتمام يف املنطقة العربية بالبعد القطاعي يف جهود تعزيز 

النزاهة ومكافحة الف�ساد، وقد �ساهم برنامج ا�أمم املتحدة ا�إلمنائي يف اإلر�ساء ا�أ�س�س الالزمة لدعم 

الوطنية يف املنطقة و�سركائهم )بريوت،  اإلقليمي عقده ملمثلي مكاتب الربنامج  لقاء  التوجه يف  هذا 

لالألفية«،  ا�إلمنائية  ا�أهداف  اأجل حتقيق  من  النزاهة  »تعزيز  بعنوان   )2010 يونيو   29-28 لبنان، 

2011( رّكز ب�سكل  اإلقليمي مو�سع )قمرت، تون�س، �سبتمرب  اأهمها موؤمتر  الن�ساطات  اأتبعه بعدد من 

التعليم وال�سحة واملياه، ون�ساطات وطنية خمتلفة مّكنت املعنيني يف عدد من  حمدد على قطاعات 

الدول العربية من بلورة واإلطالق عدد من املبادرات القطاعية، يذكر منها على �سبيل املثال مبادرات 

لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد يف قطاع ال�سحة يف ا�أردن ويف قطاعي ال�سحة والتعليم يف املغرب، 

ويف قطاعات التعليم وال�سحة واملياه وال�سرف ال�سحي يف م�سر.

يهدف املنتدى اإلىل ت�سجيع املعنيني على اتخاذ خطوات اأكرث تاأثريا لتعزيز نزاهة قطاع التعليم وتقوية 

والنزاهة  ال�سفافية  معايري  على  امل�ساركني  تعريف  خالل  من  وذلــك  النزاهة  قيم  اإل�ساعة  يف  دوره 

وال�سباب،  ا�أو�سع، للطالب  املعايري، مب�سامينها  تعليم هذه  و�سبل  الهام،  القطاع  وامل�ساءلة يف هذا 

حيث �سيتم ا�ستعرا�س جانب من املمار�سات اجليدة يف هذا املجال ودور خمتلف ا�أطراف املعنيني يف 

اعتمادها مبا فيهم املجتمع املدين. 

ي�سارك يف املنتدى نخبة من امل�سوؤولني واخلرباء الكويتيني با�إل�سافة اإلىل خرباء وخمت�سني من عدة 

وجهود  التعليم  قطاع  ب�سوؤون  معني  اأو  مهتم  لكل  مفتوح  وهو  ودولية،  اإلقليمية  ومنظمات  عربية  دول 
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ال�سابع  لل�سفافية”  الكويت  “منتدى  حول  املعلومات  من  ملزيد  بينهما.  والعالقة  الف�ساد  مكافحة 

يرجى مراجعة جدول ا�أعمال ادناه. وملزيد من املعلومات حول الدورات ال�سابقة لـ “منتدى الكويت 

لل�سفافية”.

نبذة عن منتدى الكويت لل�صفافية : 

بكرم  حظي  وقد  عام  بعد  عاما  لل�سفافية  الكويت  منتدى  بتنظيم  الكويتية  ال�سفافية  جمعية  قامت 

هذا  منتدى  ا�أول، ليعد  عامه  منذ  رعايته  على  الكويت  اأمري  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  موافقة  و�سرف 

العام املنتدى ال�سابع من املنتديات التي تقام �سنويا على التوايل.

تعزيز 	  يف  جديدة  كويتية  مرحلة  ميثل  حيث   ، 2007م  يناير   - ا�أول  لل�سفافية  الكويت  منتدى 

ال�سفافية ومناه�سة الف�ساد، و كان يهدف اإلىل مناق�سة ا��سرتاتيجيات �سد كافة اأ�سكال الف�ساد 

وكيفية تنفيذها ومتابعتها ب�سكل جيد.

»اإل�سالح 	  ب�سعار  يتعلق  ما  كل  ناق�س  حيث   ، 2008م  فرباير   - الثاين  لل�سفافية  الكويت  منتدى 

اخلدمة العامة« مثل م�سببات الف�ساد ا�إلداري والتحديات يف ا�إل�سالح واآلية احلد من هذا الف�ساد، 

ودور ت�سيي�س اخلدمة العامة يف تف�سي الف�ساد، وقيا�س ا�أداء يف القطاع العام وامل�ستوى ا�إلداري 

ملقدمي اخلدمة العامة.

وجتاري”، 	  مايل  مركز  “الكويت  �سعار  حتت  2009م  اأبريل   - الثالث  لل�سفافية  الكويت  منتدى 

ماليا  مركزا  الكويت  جلعل  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  توجيهات  من  ا�ستوحي  والــذي 

وجتاريا يف املنطقة .

منتدى الكويت لل�سفافية الرابع - اأبريل 2010 م وحمل �سعار »ال�سفافية يف ال�سناعات النفطية« 	 

لي�ساهم يف و�سع خارطة طريق للو�سول اإلىل متكني قيم ال�سفافية والنزاهة وامل�ساءلة يف القطاع 

النفطي الكويتي، وذلك متا�سيا مع اخلطة التنموية للدولة باعتباره ع�سب ا�قت�ساد الكويتي.

منتدى الكويت لل�سفافية اخلام�س - اأكتوبر 2011 م والذي عقد حتت �سعار »ال�سفافية يف القطاع 	 

وتطبيق  اعتماد  ومعاجلة  الف�ساد  وحماربة  ال�سركات  حوكمة  تطبيق  اإلىل  يهدف  الذي  اخلا�س« 

القوانني يف القطاع اخلا�س با�إل�سافة اإلىل ت�سليط ال�سوء على املعاهدات الدولية ذات ال�سلة.

ا�أمــن 	  يف  “ال�سفافية  �سعار  حتت  عقد   ،  2012 اأكتوبر   - ال�ساد�س  لل�سفافية  الكويت  منتدى 

والدفاع”، من حيث العمليات وامليزانية واتخاذ القرار اخلا�س با�إلنفاق العام واملناق�سات العامة 

املعنية با�أمن العام و�سوؤون القوات امل�سلحة، وجعل جميع القطاعات ا�أمنية خا�سعة للم�ساءلة، 

من دون اأن يتعار�س ذلك مع ا�أمن القومي.
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املحاور الرئي�صية للمنتدى
حفــل الفتتــاح:

اجلل�صــة الثانيـــة:

اجلل�صــة الرابعــة:

اجلل�صـــة الأولى:

اجلل�صــة الثالثـة:

اجلل�صــة اخلام�صـة:

املحور الرئي�صي : حوكمة التعليم - اإطار 
�صامل لنزاهة التعليم وتعليم النزاهة

 - التعليم  ــة  ــزاه ن الــرئــيــ�ــصــي:  ــور  ــح امل
العتماد الأكادميي كدرا�صة حالة 

 - الــنــزاهــة  تعليم  الــرئــيــ�ــصــي:  ــور  ــح امل
الثقافة ال�صبابية

املحور الرئي�صي: نزاهة التعليم - مكامن 
الف�صاد واآليات معاجلتها

املحور الرئي�صي: تعليم النزاهة - املناهج 
واملهارات 

التو�صيات  مناق�صة  الرئي�صي:  املــحــور 
وامل�صادقة عليها

يتناول حفل ا�فتتاح اأهمية حوكمة التعليم  من املنظور 

الب�سرية،  بالتنمية  التعليم  حوكمة  عالقة  و  الر�سمي، 

وروؤية جمعية ال�سفافية الكويتية �أهمية حوكمة التعليم 

ودوره ا�أ�سا�س يف تعزيز النزاهة واإل�سالح الدولة.

قطاع  يف  ا�إل�سالح  مدركات  اإلىل   اجلل�سة  هذه  تتطرق 

تقييم  واآلــيــات  لالعتماد،  الدولية  واملعايري  التعليم، 

البيئة  يف  تقوميها، واجلودة  و�سبل  التعليمية  املوؤ�س�سات 

التعليمية كاإلطار اأ�سمل لالإل�سالح.

تتناول هذه اجلل�سة الن�ساطات الطالبية خارج املناهج، 

واملجتمعية،  ال�سبابية  واملــراكــز  ال�سيفية،  وا�أنــديــة 

والروابط ال�سبابية/الطالبية للنزاهة.

تتناول هذه اجلل�سة  الف�ساد يف قبول الطالب، وت�سريب 

ا�ختبارات، والتالعب بالنتائج، والف�ساد يف م�سرتيات 

يف  الب�سرية  املــوارد  اإلدارة  يف  والف�ساد  التعليم،  قطاع 

قطاع التعليم، ومظاهر اأخرى للف�ساد يف قطاع التعليم 

مثل بيع البحوث ودرو�س التقوية وغريها.

النزاهة  وممــار�ــســات  قيم  اإلدراج  اجلل�سة  هــذه  ت�ستعر�س 

مقررات  الدرا�سية، وو�سع  املراحل  جميع  يف  املقررات  �سمن 

برامج  وتقدمي  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  لتعليم  �سة  خم�سّ

تدريبية لتمكني املعلمني والعاملني من تعليم النزاهة، واإلعداد 

مواد متخ�س�سة بتعليم النزاهة وترجمة مواد مقارنة.

تقدم هذه اجلل�سة خال�سة املناق�سات يف يومي املنتدى، 

حيث �سيتم ا�ستعرا�س التو�سيات يف اجلل�سات ا�أربع ، 

ثم �سيتم مناق�سة م�سودة البيان اخلتامي.
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كلمات االفتتاح

املتحدثون :

• معايل الدكتور/ نايف احلجرف  - وزير الرتبية والتعليم العايل.	

• امل�ست�سار عبدالرحمن النم�س  - رئي�س الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد يف الكويت.	

• ال�ســــيد اأركان ال�سبالين - مدير امل�سروع ا�إلقليمي ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية 	

التابع لربنامج ا�أمم املتحدة ا�إلمنائي.

• ال�سيد/ �سالح حممد الغزايل - رئي�س جمعية ال�سفافية الكويتية.	
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كلمة وزير الرتبية والتعليم العايل

معايل الدكتور/ نايف احلجرف

يف البداية ي�ســـرفني با�سم راعي املنتدى ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري 

البالد ال�ســـيخ �ســـباح ا�أحمد اجلابر ال�ســـباح حفظه اهلل ورعاه اأن 

اأرحب بكم يف حفل افتتاح فعاليات منتدى الكويت لل�ســـفافية ال�سابع 

والذي تقيمه وتنظمه جمعية ال�سفافية الكويتية بالتعاون مع امل�سروع 

ا�إلقليمي ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية، التابع 

لربنامج ا�أمم املتحدة ا�إلمنائي حتت �سعار » حوكمة التعليم : نزاهة 

التعليم وتعليم النزاهة« ، كما يطيب يل اأن اأنقل اإلليكم متنيات  راعي 

املوؤمتر ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح ا�أحمد اجلابر ال�سباح 

حفظه اهلل ورعاه ودعواته بالتوفيق والنجاح �أعمال املنتدى.

لقد اأ�ستوقفني كثريًا �سعار املنتدى » حوكمة التعليم : نزاهة التعليم وتعليم النزاهة » فاإلذا كان علماء 

اللغة يرجعون احلوكمة اإلىل كلمة )احلاكمية( فعلماء ا�إلدارة واملال هم اأول من ت�ســـارع لتبني مفاهيم 

احلوكمة ملعاجلة الكثري من اأوجه الق�سور واخللل الذي اأ�ساب اإلدارات كثرية من املوؤ�س�سات املالية يف 

اأعقاب ا�أزمات ا�إلقت�سادية، واإلن كانت احلوكمة يف اإلطارها العام ومبادئها ا�أ�سا�سية هي فن ا�إلدارة 

الر�سيدة فاإلنني متاأكد من اتفاقكم معي باأن ا�إلدارة الر�سيدة هي اأ�سا�س النجاح �أي عمل بغ�س النظر 

عن جماله.

و فيمـــا يتعلـــق  مب�ســـرية التعليم يف دولة الكويت فـــاإلن احلوكمة يف هذا املجال ترتكز يف �ســـمان وجود 

اآليات وا�ســـحة �تخاذ القرار الرتبوي و التعليمي ي�ســـمن بذل اجلهد الالزم يف الدرا�ســـات والبحوث 

لتتبلـــور بذلك روؤية واأهداف يتم اتخاذ قـــرارات تنفيذية ترتجم تلك الروؤية على اأر�س الواقع لتحقيق 

ا�أهداف املرجوة.

ويف هذا ال�ســـدد ول�ســـمان تفعيل مبادئ احلوكمة وهي فن ا�إلدارة الر�ســـيدة فقد مت اإلعادة هيكلة اتخاذ 

القـــرار يف وزارة الرتبيـــة يف دولة الكويت بحيث يكون املجل�س ا�أعلـــى للتعليم هو اجلهة العليا املناط بها 

اتخـــاذ القـــرارات التي توؤثر على املنظومـــة الرتبوية والتعليميـــة يف الدولة  ويكـــون دور وزارة الرتبية هو 

تنفيذ هذه القرارات يف حني يكون دور املركز الوطني لتطوير التعليم رقابيًا ي�ســـمن تنفيذ وزارة الرتبية 

لقرارات املجل�س ا�على للتعليم ويرفع تقارير دورية بذلك اإلىل املجل�س.

اإلن وجود  هذا الهيكل التنظيمي وهو املجل�س ا�على للتعليم ووزارة الرتبية واملركز الوطني لتطوير التعليم 

يعمل على ايجاد اإلدارة ر�سيدة من حيث اتخاذ القرار وتنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه وبالتايل يكون هناك 

ف�ســـل بني متخذي القرار واملنفذ له واأي�ســـا يكون هناك ف�ســـل بني املنفذ للقرار واملقيم لنتائج التنفيذ، 
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كل ذلـــك يف م�ســـعى من الدولة �إليجاد ا�أ�ســـلوب ا�أمثل يف ا�إلدارة الر�ســـيدة وللنـــاأي بالقرارات الرتبوية 

والتعليمية بالذات  باأن تكون هناك فردية تتاأثر با�أ�سخا�س.

واإلن  كان اختيـــار التعليم مو�ســـوعا للمنتدى يف دورته ال�ســـابعة فاإلنه اختيار لـــه د�لته الهامة حيث اإلن 

ا�إل�ســـالح مبفهومه ال�ســـامل ينطلق بل يرتكز على اإل�سالح املنظومة التعليمية، فهي ا�أ�سا�س يف تر�سيخ 

وتعزيز املفاهيم ال�ســـليمة يف نفو�س اأبنائنا الطلبة واملتعلمني يف مراحلهم الدرا�ســـية املختلفة وبالتايل 

ياأتي يف مقدمة تلك املفاهيم مفاهيم ال�سفافية والنزاهة والتي تكت�سب و� تعلم، فالنزاهة وال�سفافية 

لي�ســـتا منهجًا درا�ســـيًا يدر�س بل هي اإلميان را�ســـخ ترتجمه قناعات ومبادئ ويتبلور على اأر�س الواقع 

�ســـلوكًا جمتمعيًا نبياًل تت�سافر فيه اجلهود ل�سمان ا�ستمراره ودعمه فاملدر�سة وحدها لن تكون قادرة 

على غر�س مفاهيم ال�ســـفافية والنزاهة دون دعم وم�ســـاندة من ا�أ�ســـرة وموؤ�س�ســـات املجتمع املدين 

وكافة اجلهات املعنية، ولعل هذا املنتدى ياأتي كمثال وا�سح لت�سافر اجلهود الر�سمية مع جهود املجتمع 

املدين لبلورة روؤية متطورة للدولة تعزز ال�ســـفاهية والنزاهة، كما تاأتي الرعاية ال�ســـامية لهذا املنتدى 

تاأكيدًا على اإلميان الدولة بدور موؤ�س�سات املجتمع املدين و�سرورة م�ساركتها يف حماربة الف�ساد وتعزيز 

ال�ســـفافية والنزاهة، واإلنني على يقني باأن احللقات النقا�سية التي �ستعقد علي مدى اليومني القادمني 

وما �ســـيخرج عنها من توجيهات ومقرتحات �ست�ساهم يف تعزيز ال�سفافية والنزاهة كفكر وثقافة لدى 

ا�أفكار واملوؤ�س�سات على حد �سواء.

ا�أخـــوات وا�أخـــوة : لعلي اغتنم هذه الفر�ســـة �وؤكد علـــى حر�س الدولة على دعم وتعزيز ال�ســـفافية 

والنزاهـــة ��ســـيما واأن هناك خطـــوات عديدة مت اتخاذها يف جمـــا�ت خمتلفة كتوقيـــع الكويت على 

اتفاقية ا�أمم املتحدة ملحاربة الف�ســـاد يف 2003 وت�ســـديق جمل�س ا�أمة عليها يف عام 2006، كما اأن 

�ســـدور مر�ســـوم بقانون رقم 24 ل�سنة 2012 باإلن�ســـاء الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد وا�أحكام اخلا�سة 

بالك�سف عن الذمة املالية وت�سكيل جمل�س ا�دارة برئا�سة �سعادة امل�ست�سار عبدالرحمن النم�س املعني 

باإلدارة هذه الهيئة، دليل اأي�سًا على حر�س الدولة على ا�ستكمال هذه ا�إلتفاقية.

جلمعية ال�ســـفافية الكويتية كل ال�ســـكر على تنظيم هـــذا املنتدى ولّلجنة املنظمة التقدير على ح�ســـن 

ا�إلعداد، وجلميع امل�ساركني التوفيق و�أعمال املنتدى النجاح ..
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كلمة رئي�س الهيئة العامة ملكافحة الف�صاد يف الكويت

امل�صت�صار عبدالرحمن النم�س:

لقد تلقيت وبكل �ســـرور دعوة جمعية ال�سفافية الكويتية حل�سور هذا 

املنتـــدى ويطيب يل اأن تكون هذه هي امل�ســـاركة ا�أوىل للهيئة العامة 

ملكافحة الف�ســـاد بعد اأن ظهرت للوجود ب�ســـدور قانون اإلن�سائها رقم 

24 ل�ســـنة 2012 ثم تال ذلك �سدور املر�ســـوم رقم 164 ل�سنة 2013 

بتعيني رئي�س ونائب رئي�س واأع�ساء جمل�س ا�أمناء يف الهيئة. 

ومازالـــت الهيئـــة يف مرحلة ا�ســـتكمال مقومـــات بنيانهـــا، و�بد اأن 

يح�ســـرين يف هـــذا املقـــام اأن اأتقـــدم بخال�س ال�ســـكر اإلىل ح�ســـرة 

�ســـاحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �ســـباح ا�أحمد حفظه اهلل ورعاه 

لرعايتـــه الكرمية لهذا املنتدى والتي ��ســـك اأنها متثـــل اإلحدى ثمار 

توجيهات �ســـمو اأمري البالد امل�ســـتمرة نحو �ســـرورة ا�إل�ســـراع يف تنفيذ وتفعيل ا�أحكام والت�ســـريعات  

املنظمة ملكافحة الف�ساد.

اإلن م�ساركتنا بهذا املنتدى تر�سيخًا وا�سحًا لهدف هام من اأهداف الهيئة ن�ست عليه الفقرة ال�سابعة 

من املادة الرابعة من قانون اإلن�ســـاءها اأ� وهو  ت�ســـجيع وتفعيل دور موؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين 

يف مكافحة الف�ســـاد وتوعية اأفراد املجتمع مبخاطره وتو�ســـيع نطاق و�سائل واأ�ساليب الوقاية منه ويجد 

منتداكم الكرمي �ســـداه اأي�ســـا يف اإلحدى مهام واخت�سا�ســـات الهيئة الواردة يف املادة اخلام�ســـة من 

القانون التي ن�ســـت على اأن تتخذ الهيئة التدابري الكفيلة مب�ساركة منظمات املجتمع املدين بالتعريف 

مبخاطر الف�ساد واآثاره على املجتمع وتو�سيع دوره يف ا�أن�سطة املناه�سة للف�ساد ومكافحته.

واذ ن�ســـاركم اليوم دوركم البارز يف مكافحة الف�ســـاد الذي نثمنه ون�سيد به دائما فانه ي�سرنا ان نوؤكد 

اإلن امل�سرع الكويتي  يف قانون اإلن�ساء الهيئة حثنا يف املادة 21 منه على اأن نتعاون  مع املوؤ�س�سات العلمية 

ودور العبادة لن�ســـر قيم ال�ســـفافية والنزاهة واملواطنة ال�ســـاحلة واأن نتعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية 

واخلا�ســـة �إلعـــداد برامـــج توعوية عامة تتعلق بن�ســـاط الهيئة مبـــا يوؤكد على اأن امل�ســـرع اأدرك اأهمية 

املوؤ�س�ســـات التعليمية ودور العبادة يف التعاون مع الهيئة يف مكافحة الف�ساد نظرًا ملا لها من دور وطني 

يف ت�ســـكيل الوعي وتثقيف ال�ســـمري لدى املواطن بقيمة النزاهة وال�ســـفافية واملواطنة ال�ساحلة على 

كافة امل�ستويات لدى املجتمع الكويتي.

ال�ســـيدات وال�ســـادة : � اأحد ينكر منا انت�ســـار ظاهرة الف�ســـاد يف العديد من قطاعات املجتمع ولكن 

اأخطرها هو تغلغل هذه الظاهرة يف قطاع التعليم وذلك �أن التعليم من اأهم و�ســـائل مكافحة الف�ســـاد 



: ¿ƒ``````ª¶æŸG

التعليم وتعليم النزاهة
ة 

اه
نز

م : 
لي

تع
 ال

حوكمة

2013

ية
اف

شف
لل

ت 
منتدى الكوي

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘15

ومن دونه لن يكون يف الو�ســـع حما�سرة الف�ساد والق�ساء عليه، ومن هنا فاإلننا اليوم ن�ساطركم  اأهمية 

مو�ســـوع منتداكـــم الكرمي وجند يف مو�ســـوع نزاهة التعليـــم وتعليم النزاهة ما يوؤكد ملعنى وا�ســـح هو 

اأن تعليـــم النزاهـــة �أبنائنا الطالب لن يكون اإل� من خالل تعليـــم نزيه ياأخذ باحلوكمة التي تقوم على 

مبدئني اأ�سا�ســـيني متالزمتني هما مبداأ ال�سفافية ومبداأ امل�ســـاركة وكالهما يحتاج اإلىل اإلرادة �سيا�سية 

واجتماعية من اأجل تكري�سهما ولعل ا�سارتنا ال�سابقة عن توجيهات ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد 

ما يطمئن اأن القيادة ال�سيا�ســـية الكويتية جادة يف ا�ســـتكمال ما بداأته يف جمال مكافحة الف�ســـاد اأما 

ا�رادة ا�جتماعية والتي تقوم على م�ساركة جميع املواطنني مبا يف ذلك موؤ�س�سات املجتمع املدين ويف 

اإلطار منظومة فاعلة ملكافحة الف�ســـاد فاإلن هذا لن يتحقق اإل� بتهيئة البيئة املنا�سبة للوقاية من الف�ساد 

وتعزيز مفهوم النزاهة وتر�ســـيخ الثقافة املجتمعية املناه�سة للف�ساد وذلك عن طريق التعليم باعتبار 

اأن اأهميته � تقت�سر على جمرد تزويد الفرد باملعلومة فقط واإلمنا متتد لتوؤدي دورًا يف  منو املجتمعات 

وتطورها من خالل قدرة موؤ�س�ســـات التعليم على غر�س املزيد من قيم امل�ســـاواة وال�ســـفافية والعدالة 

ا�إلجتماعية والنزاهة لدى اأبناءنا الطالب واإلذا متكنا من ذلك خا�ســـة يف ال�ســـن ال�سغري  ما بني �سبع 

ال�ســـنوات واخلم�سة ع�سر عامًا لكان لدينا بنية اأ�سا�ســـية للمجتمع ولدينا القدرة على حماربة الف�ساد 

ومن ثم  خلق جيل جديد من ال�سباب يتمتع باحل�سانة �سد الف�ساد والوعي مبفهوم املواطنة احلقة.

اإلننا نتطلع معكم اإلىل قيام دور العلم يف الكويت بدور فعال يف التثقيف  مبخاطر الف�ساد وتاأثريه ال�سلبي 

على حقوق املواطنني واتخاذ التدابري الالزمة على كافة امل�ستويات حلماية النزاهة وا�أمانة ومكافحة 

الف�ســـاد وكل ما من �ســـاأنه توعية الطالب لتعزيز ال�ســـلوك ا�أخالقي وتنمية الوازع يف النفو�س وكذلك 

ر�ســـد ا�أمناط ال�ســـلوكية التي تعد مناذج للف�ســـاد يف املجتمع مثل ا��ســـتهانة باملال العام والوا�ســـطة 

واملح�ســـوبية والو�ءات ال�سخ�ســـية وا�ستغالل النفوذ، واإل�سراك ال�ســـباب يف اإلبداء احللول لها وتعريف 

اأبنائنا الطالب بالهيئة العامة ملكافحة الف�ساد والهيئات واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة  ودور كٍل منها يف هذا 

اخل�سو�س خللق جمتمع خال متامًا من الف�ساد وتبعاته.
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كلمة مدير امل�صروع الإقليمي ملكافحة الف�صاد وتعزيز النزاهة يف 
البلدان العربية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

ال�صيد اأركان ال�صبالين:

 بداية اأود اأن اأ�ســـيد باجلهود املبذولـــة يف دولة الكويت خالل الفرتة 

املا�ســـية من اأجل اإلر�ســـاء املزيد من ا�أ�ســـ�س الالزمة لتفعيل التوجه 

نحـــو حتقيق املزيد من ال�ســـفافية وامل�ســـاءلة والنزاهة على خمتلف 

امل�ستويات.

ينعقـــد  هذا املنتـــدى يف فرتة هامة من تاريخ الكويـــت وتاريخ املنطقة 

العربية ب�سكل عام،  حيث اإلن هناك طلبًا واهتمامًا متزايدًا نحو املزيد 

من امل�ســـاركة املجتمعية وال�ســـفافية وامل�ســـاواة والعدالـــة ا�إلجتماعية 

والتنمية ، وجميع تلك ا�أمور ذات عالقة جدلية مب�ساألة الف�ساد، اإلذ اإلن 

الف�ساد ينتق�س منها جميعا وب�سعفها يزدهر الف�ساد وينت�سر ،

مو�ســـوع هذا املنتدى له اأهمية خا�ســـة بالن�ســـبة جلهـــود التنمية، فمن ناحية هـــو  يتحدث عن نزاهة 

التعليـــم و مـــن ناحية اأخرى يتحدث عن تعليـــم النزاهة، وفيما يخ�س نزاهة التعليـــم يوؤكد لنا اأهمية 

التعليم بالن�سبة جلهود التنمية وهو القطاع الذي من خالله تتم تنمية القدرات الب�سرية �أولئك الذين 

مـــن املفرت�س بهم اأن يقودوا جهود التنمية ومن دون نزاهـــة يف هذا القطاع فاإلن النتائج املتحققة من 

خالله تكون �سعيفة وبالتايل فاإلن نزاهة التعليم اأمر �سروري لتحقيق التنمية.

وفيما يخ�س تعليم النزاهة فهو قيمة اأ�سا�ســـية �بد منها لتحقيق املواطنة ال�ساحلة اجليدة ولرت�سيخ 

ما يلزم من قيم و�ســـلوكيات لدى اأفراد املجتمع ليطلعوا باأدوارهم �سواء يف حياتهم اليومية كمواطنني 

اأو كم�ســـئولني يف مراكز امل�ســـئولية يف خمتلف امل�ســـتويات، وبدون تعليم النزاهة �سنخ�سر عن�سرًا من 

عنا�ســـر التنمية وبالتـــايل  فاإلن تعليم النزاهة ونزاهة التعليم لهما عالقـــة وطيدة بجهود التنمية وهو 

لب عمل برنامج ا�أمم املتحدة ا�إلمنائي الذي ينت�سر يف اأكرث من 177 مكتب يف دول العامل واأي�سا على 

امل�ســـتوى ا�إلقليمي فتوجد لدينا مكاتـــب يف خم�س مناطق بالعامل من بينهـــا املنطقة العربية وحتديدًا 

امل�سروع ا�إلقليمي ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية.

فاهتمامنا بهذا املو�سوع منبثق عن اهتمامنا مبو�سوع التنمية، وعليه فاإلن برناجمنا يقوم باأربعة اأمور 

اأ�سا�سية يف املنطقة، ا�أمر ا�أول اأنه يدعم تقييمات النزاهة ومكافحة الف�ساد بحيث ميكن من خاللها 

حتديد احتياجات ا�إل�ســـالح ب�ســـكل مو�ســـوعي،  ومراقبة مـــدى التقدم يف حتقيق تلك ا�إل�ســـالحات 

با�إل�ســـافة اإلىل اأنـــه يدعـــم  تنفيذ اتفاقيـــة ا�أمم املتحدة ملكافحة الف�ســـاد من خالل تقـــدمي التدريب 

وامل�سورة الفنية والدعم يف ال�سياغة الت�سريعية.
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ثالثًا: ندعم مبادرات لتعزيز النزاهة يف قطاعات اأكرث عر�سة للف�ساد، اأو ذات اأولوية بالن�سبة جلهود 

التنمية ومنها على �سبيل املثال قطاع التعليم.

رابعًا : نوفر م�ســـاعدة فنية متخ�س�ســـة يف الدول التي متر مبراحل انتقالية يف املنطقة العربية اأو متر 

بظروف جتعل من مكافحة الف�ساد اأكرث ح�سا�سية بالن�سبة ��ستقرارها.

ومن خالل تلك املحاور ا�أربعة ن�ســـعى اإلىل دعم الدول العربية يف و�ســـع وتنفيذ ور�ســـد ا�سرتاتيجيات 

وطنية ملكافحة الف�ساد من�سقة وفعالة حترتم مبادئ امل�ساركة يف املجتمع و�سيادة القانون وح�سن اإلدارة 

ال�ساأن العام واحلد من اإلهدار املال العام.

وكان لنـــا تعاون مع �ســـركائنا يف املغرب وهنـــاك ممثلون عنهم يف هذا املنتدى ملتابعة مو�ســـوع نزاهة 

التعليـــم وتعليـــم النزاهة،  وهناك تعـــاون يف ا�أردن وهناك ممثلون عن �ســـركائنا يف اململكة ا�أردنية 

الها�ســـمية بالن�سبة ملو�سوع مكافحة الف�ساد يف قطاع ال�ســـحة وكان هناك اأي�سا جهود يف هذا املجال 

والعديد من ا�أمثلة ا�أخرى ، 

واحلقيقـــة اأنـــه عندما نتكلم عن مقاربة قطاعية يف مكافحة الف�ســـاد فذلـــك � يعني اهمال املقاربات 

ا�أفقية التي تتناول قطاعات خمتلفة، ولكن التجربة الدولية اأظهرت اأنه اإلذا مت تركيز اجلهود واملوارد 

واملهارات يف قطاعات ذات اأولوية فاإلنه ميكن حتقيق نتائج اأف�سل ي�سعر بها املواطن يف حياته اليومية 

��سيما اإلذا مت اختيار قطاعات ذات اأولوية بالن�سبة للحياة اليومية للمواطن، وهي تلك القطاعات التي 

تقدم اخلدمات ا�أ�سا�سية له كقطاع ال�سحة والتعليم.

واأهميـــة البعـــد ا�إلقليمي والدويل يف هذا املجال اأمر �بد من التاأكيد عليه ومن هنا كان حر�ســـنا على 

دعم م�ســـاركة زمالء و�سركاء من عدد من الدول العربية يف هذا املنتدى لكي ي�ستفيدوا ويفيدوا اأي�سا 

يف النقا�س الهام الذي يوؤ�س�س وير�سخ هذا املنتدى على اأمل اأن يخرج بتو�سيات جتعل من الطريق اإلىل 

ا�أمام اأكرث و�سوحًا وتوؤ�س�س ملزيد من العمل يف هذا املجال.
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كلمة ال�صيد/ �صالح حممد الغزايل
رئي�س جمعية ال�صفافية الكويتية

ممثل راعي احلفل ح�ســـرة �ســـاحب ال�ســـمو ال�ســـيخ �ســـباح ا�أحمد 

اجلابر ال�سباح اأمري الكويت.. 

معايل وزير الرتبية ووزير التعليم العايل، الدكتور نايف احلجرف

رئي�س الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد، امل�ست�سار عبدالرحمن النم�س.

امل�ســـوؤول عن امل�سروع ا�إلقليمي ملكافحة الف�ســـاد وتعزيز النزاهة يف 

البلـــدان العربيـــة التابع لربنامـــج ا�أمم املّتحدة ا�إلمنائي ال�ســـيد / 

اأركان ال�سبالين.

اأ�سحاب ال�سعادة �سيوف دولة الكويت وال�سفراء املوقرين.

ال�سيدات وال�سادة الكرام.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد

برعاية �سامية من ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري الكويت ال�سيخ �سباح ا�أحمد اجلابر ال�سباح - حفظه 

اهلل ورعاه، تنظم جمعية ال�ســـفافية الكويتية »منتدى الكويت لل�ســـفافية« ال�ســـنوي منذ �ســـنة 2007م، 

واملنتدى يف دورته ال�ســـابعة لهذا العام ي�سّلط ال�سوء على مو�سوع هام جدا وهو التعليم، حتت �سعار » 

حوكمة التعليم: نزاهة التعليم وتعليم النزاهة » وذلك بالتعاون مع امل�ســـروع ا�إلقليمي ملكافحة الف�ساد 

وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية التابع لربنامج ا�أمم املّتحدة ا�إلمنائي.

و�صع الكويت يف املوؤ�صرات الدولية
ابتداًء ، �بد من التعرف على و�ســـع دولة الكويت يف موؤ�ســـر مدركات الف�ســـاد الذي ت�ســـدره منظمة 

ال�سفافية الدولية �سنويا لرتتيب دول العامل يف هذا املوؤ�سر، ن�ستعر�س معكم اجلدول التايل :

الرتتيب خليجياالرتتيب عربياالرتتيب دولياالدرجة من 10

20035.33544

20044.64475

20054.74575

20064.84665

20074.36065

20084.36575

20094.16686

20104.55476

20114.65455

 5 مكرر6 مكرر20124.466
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اجلهود الكويتية ملكافحة الف�صاد
الإخوة والأخوات الكرام

يف هذا العام - وللمرة ا�أوىل - نقيم منتدانا ال�سنوي بعد اأن تاأ�س�ست »الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد« 

، وهـــو مطلب ا�ســـتمرت جمعية ال�ســـفافية الكويتية باملناداة به منذ املنتـــدى ا�أول الذي اأقيم يف يناير 

2007م، بل منذ انعقاد اجلمعية العمومية التاأ�سي�ســـية للجمعية يف 2005/3/7م، حيث ن�ســـاأت الهيئة 

من خالل مر�ســـوم بقانون رقم )24( ل�ســـنة 2012 باإلن�ســـاء الهيئة العامة ملكافحة الف�ســـاد وا�أحكام 

اخلا�ســـة بالك�ســـف عن الذمة املالية، ونحن بهذه املنا�سبة نقول حل�ســـرة �ساحب ال�سمو ا�أمري �سكرا 

على تلك ا��ســـتجابة ملطلب هام يف طريق اإل�ســـالح ا�أجهزة احلكومية، بعد اأن تعرث �سدور القانون يف 

جمل�س ا�أمة ل�سنوات عدة.

اإلن امل�ســـوؤولية املوؤ�س�سية ملكافحة الف�ســـاد وتعزيز ال�سفافية والنزاهة وامل�ســـاءلة مهمة حتملتها جمعية 

ال�ســـفافية الكويتية طوعا، اإلىل جانب عدد من اجلهود الفردية هنا وهناك وم�ســـاندة مل�ساعي اجلمعية 

من جانب جمعيات نفع عام ، وا�آن، وبعد تاأ�سي�س الهيئة ، فاإلن اأع�ساء اجلمعية يتطلعون اإلىل اأن تتحول 

جهـــود مكافحة الف�ســـاد من جهود تطوعية ، وم�ســـاٍع فردية تزداد وتقل بني فـــرتة واأخرى .. اإلىل عمل 

موؤ�س�سي ممنهج وفق خطة ا�سرتاتيجية؛ فامل�سوؤولية باتت على الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد بالدرجة 

ا�أوىل، والنا�ـــس ينتظـــرون منها الكثري ، وجمل�ـــس ا�أمناء يف الهيئة اأهل لذلك، و�ســـيكون دور جمعية 

ال�سفافية الكويتية م�ساندًا ومعاونًا للهيئة لتحقيق ر�سالتها ال�سامية.

اأما جمعية ال�ســـفافية الكويتية، فاإلىل جانب دعمها وم�ســـاندتها ا�أهلية للجهود الر�ســـمية، واإلىل جانب 

اأن�ســـطتها املتعددة يف مراقبة نزاهة ا�نتخابات ويف جائزة الكويت لل�ســـفافية وا�إل�ســـالح، ويف اإلعداد 

اقرتاحات القوانني �إل�ســـالح العملية الدميقراطية والعمل الربملاين، ويف ن�ســـر الثقافة العامة ب�ســـاأن 

ال�سفافية والنزاهة، فاإلن اجلمعية �سوف ت�ستمر باإلذن اهلل يف الدفع نحو ا�ستكمال تطبيق اتفاقية ا�أمم 

املتحدة ملكافحة الف�ساد، وهذا ي�سمل �سرورة اإلقرار وتعديل عدد من القوانني، وهي على النحو التايل:

اإل�سدار قانون تعار�س امل�سالح وقواعد ال�سلوك العام.

اإل�سدار قانون حق ا�طالع، واملعني بحرية الو�سول اإلىل املعلومات.

كما ينبغي اإل�ســـدار وتعديل قوانني اأخرى، ومنها: اإل�ســـدار قانون قواعد التعيني يف الوظائف القيادية، 

وتعديل قانون املناق�سات العامة، وغريها.

و� باأ�ـــس هنـــا من التذكري مبا جـــاء يف املادة )21( من قانون اإلن�ســـاء الهيئة العامة ملكافحة الف�ســـاد: 

“تتعـــاون الهيئـــة مـــع خمتلف اجلهـــات يف مكافحة الف�ســـاد وعلى ا�أخ�ـــس ما يلـــي: )1( التعاون مع 
املوؤ�س�ســـات التعليمية ودور العبادة لن�ســـر قيم ال�سفافية والنزاهة واملواطنة ال�ساحلة )2( التعاون مع 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة �إلعداد برامج توعية عامة تتعلق بن�ساط الهيئة«.

حوكمة التعليم 
الإخوة والأخوات الكرام

اإلن اهتمام املنتدى بحوكمة التعليم ياأتي انطالقا من ا�إلميان ب�ســـرورة العمل على و�سع وتنفيذ برامج 
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لتعليم النزاهة يف جميع املراحل العمرية، وكذلك تعزيز النزاهة يف موؤ�س�سات التعليم العام واخلا�س 

مبختلف مراحله، وذلك يف �سياق العمل على  ن�سر وتفعيل قيم النزاهة وربطها بقيم الو�ء واملواطنة .

واملنتدى ي�سّلط ال�سوء على “نزاهة التعليم وتعليم النزاهة” متا�سيًا مع اأهداف اجلمعية الرامية اإلىل 

تعزيز ال�سفافية ومناه�سة الف�ساد وحتقيق ا�إل�سالح املن�سود يف جميع قطاعات الدولة ومبا يتوافق مع 

املعايري الدولية واملمار�سات اجليدة يف هذا املجال.

فاملنتـــدى يهـــدف اإلىل ت�ســـجيع املعنيني علـــى اتخاذ خطوات اأكـــرث تاأثريا لتعزيز نزاهـــة قطاع التعليم 

وتقوية دوره يف اإل�ساعة قيم النزاهة وذلك من خالل تعريف امل�ساركني على معايري ال�سفافية والنزاهة 

وامل�ســـاءلة يف هذا القطاع الهام، و�ســـبل تعليم هذه املعايري، مب�سامينها ا�أو�ســـع، للطالب وال�سباب، 

حيث �ســـيتم ا�ســـتعرا�س جانب من املمار�ســـات اجليدة يف هذا املجال ودور خمتلف ا�أطراف املعنيني 

يف اعتمادها. 

من اأجل ذلك ي�ســـارك يف املنتدى نخبة من امل�سوؤولني واخلرباء واملخت�سني من الكويت ومن عدة دول 

عربية ومنظمات اإلقليمية ودولية يف اجلل�سات العلمية للمنتدى.

اآملني اأن يحقق املنتدى، من خالل حماوره، و�سيوفه، وامل�ساركني فيه، وكذلك جل�سات احلوار اجلانبية 

وا�جتماعات الثنائية، ما ن�سبو  اإلليه من اأهداف قد و�سعناها عند التخطيط للمنتدى.

�صكر وتقدير
الإخوة والأخوات الكرام

يف ختام هذه الكلمة، � ي�ســـعنا اإل� اأن ن�ســـجل �سكر وتقدير جمعية ال�سفافية الكويتية، حل�سرة �ساحب 

ال�ســـمو ال�ســـيخ �ســـباح ا�أحمد اجلابر ال�ســـباح اأمري الكويت حفظه اهلل ورعاه علـــى رعايته الكرمية 

للجمعيـــة وملنتدياتها ال�ســـنوية عاما بعد عام، واإلىل معايل وزير الرتبية ووزيـــر التعليم العايل الدكتور 

نايف احلجرف على م�ساركته الطيبة، واإلىل رئي�س الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد امل�ست�سار عبدالرحمن 

النم�س على ح�سوره ال�سخ�سي، ولكل املحا�سرين واخلرباء من داخل الكويت، واملحا�سرين من خارج 

الكويت الذين تكبدوا عناء ال�ســـفر لي�ســـاهموا معنا يف اإلثراء جتربتنا الوطنية.. مع توجيه �سكر خا�س 

لل�ســـيد / اأركان ال�ســـبالين امل�سوؤول عن امل�ســـروع ا�إلقليمي ملكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة يف البلدان 

العربية التابع لربنامج ا�أمم املّتحدة ا�إلمنائي.

واأخريا.. �سكرًا �أع�ساء اللجنتني الفنية والتح�سريية والعاملني يف املنتدى، و�سكرا ملتطوعي اجلمعية 

يف كافة جلانها، ولو�سائل ا�إلعالم التي دعمتنا يف م�سريتنا وما زالت.                   

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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الجلســة األولى

املتحدثون :
رئي�س اجلل�صة   :  د. عبداللطيف البدر مدير جامعة الكويت 

• 	 UNISCO ال�سيدة / مورييل بويزون -  منظمة ا�أمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

• ال�ســــيدة / اأولغا �ســــافران، م�ست�ســــار رئي�س مكافحة الف�ســــاد لدى برنامج ا��ســــتثمار ملنطقة ال�سرق 	

 OECD  ا�أو�سط و�سمال اإلفريقيا التابع ملنظمة التنمية والتعاون ا�قت�سادية

• د. اأحمد دويدار  -  كبري اخت�سا�سيي التعليم - البنك الدويل	

• د. يا�سمني خ�سري - من�سق فريق احلكم الر�سيد وم�سئولة عن احلوكمة لقطاع التعليم، مركز العقد 	

ا�جتماعي، م�سر
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  UNISCO ال�صيدة / مورييل بويزون -  منظمة المم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

 هي اأخ�ســـائية الربامج يف املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي )IIEP-UNESCO(. منذ عام 2002، تولت اأي�ســـا 

اإلدارة املهام يف م�ســـروع املعهد عن ›ا�أخالقيات والف�ســـاد يف التعليم «. هي امل�ســـوؤولة عن اأن�ســـطة البحث والتدريب يف 

هذا املجال، مبا يف ذلك موا�سيع مثل الغ�س ا�أكادميي، ومدونات قواعد �سلوك املعلم ، كما اأجرت اأبحاثا على التعليم 

غري النظامي يف اآ�سيا. وعملت على تو�سيات �إل�سالح املناهج الدرا�سية للمكتب الدويل للرتبية يف جنيف، و�ساركت يف 

اليون�سكو ملتابعة موؤمتر داكار العاملي حول التعليم للجميع. 
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ال�صيدة / اأولغا �صافران، م�صت�صار رئي�س مكافحة الف�صاد لدى برنامج ال�صتثمار ملنطقة 
 OECD  ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا التابع ملنظمة التنمية والتعاون القت�صادية

مديرة �ســـبكة مكافحة الف�ســـاد �أوروبا ال�ســـرقية واآ�ســـيا الو�ســـطى )ACN( يف اإلدارة مكافحة الف�ســـاد يف منظمة 

التعاون ا�قت�ســـادي والتنمية )OECD(. وهي اأي�ســـا كبري م�ست�ســـاري مكافحة الف�ســـاد لربنامج ا��ســـتثمار يف 

OECD-MENA، حيث ين�ســـب عملها على نزاهة العمل يف الـــدول العربية. بداأت حياتها املهنية مع منظمة 
التعاون والتنمية يف عام 1996، وخالل ال�سنوات املا�سية عملت يف جمال ا�إلدارة الر�سيدة وا�سالحات ا�إلدارة العامة 

يف الدول ا�أع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية وكذلك يف ا�قت�ساديات املتحولة . 
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Ethics Training 
for Public Officials 

Olga Savran
Senior Anti-Corruption Advisor
MENA-OECD Investment Programme

28 October 2013, Kuwait

• OECD, its work on anti-corruption and 
integrity and cooperation with the MENA 
economies

• Findings and recommendations of the 
OECD/ACN Study on Ethics Training for 
Public Officials

Outline

1
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OECD: basic facts

Headquarters in Paris, France 

Established in 1961; 34 members; annual budget EUR 347 million; 
governed by Council, Secretary General, Committees; Secretariat 
of 2 500 staff; 250 new publications per year

• Evidence based analysis to support policy making, 
intergovernmental policy dialogue and standard setting, 
peer reviews and pressure

OECD: working methods

SECTORS
• Economics
• Financial and Enterprise Affairs
• Public governance
• Tax
• Social affairs
• Statistics
• Science and technology
• Trade and agriculture
• Energy
• Education
• Environment
• Development 
• Transport

3
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OECD work on corruption and governance

• MENA-OECD initiative for governance and 
investment for development

• Governance pillar: integrity, open governance, 
financial management, regulatory reform

• Investment pillar: promoting investments, SME 
development, level playing field for business, 
integration of women
MENA Business Integrity Network: a regional forum for 

governments and private sector for policy dialogue, 
training, review and monitoring

MENA-OECD Cooperation

5
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A study prepared by 

the OECD Anti	Corruption Network for Eastern 
Europe and Central Asia (ACN) 

and 
SIGMA, a joint EU	OECD initiative, principally 

financed by the EU, 
in co	operation with the OECD Public Sector 

Integrity Network 

March 2013

Ethics Training for Public Officials 

 A regional programme of the OECD Working Group on Bribery
 Since 1998 for 25 countries in Eastern Europe and Central Asia + OECD members
 Secretariat at the OECD Anti-Corruption Division
 2013-2015 Work Programme: country monitoring, thematic reviews, law-enforcement network
 ACN Meeting, 23-25 September 2013, Paris

Anti-Corruption Network for Eastern 
Europe and Central Asia

7
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Ethics training for public officials in 
OECD and transition countries

• Expert seminar “Anti-Corruption Policy and 
Integrity Training”, 23-25 March 2011, 
Vilnius, Lithuania:

 “new and more advanced approaches, which 
include tailor-made practical ethics training about 
rules and values, delivered systematically by 
dedicated ethics official, using  interactive 
approaches” are needed

• Study how ethics training is provided in 
selected OECD and ACN/SIGMA countries 

• Advisory group
• Questionnaire to countries 
• Analysis of responses and identification of 

trends
• Development of recommendations
• Case studies on good practice
• Check-list for developing/improving ethics 

training systems

Study

9
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• Policy and legal framework
• Institutional setting
• Preparation of ethics training programmes
• Substance of the ethics training 

programmes
• Training methods
• Follow-up to training programmes

Policy Recommendations

• Ethics training as a part of a 
comprehensive anti-corruption and 
integrity policy/strategy

• Better programmes in countries with lower levels of 
corruption and stronger public administration

• Long-term investment, lack of resources/expertise
• Growing attention to training and its impact

Policy framework

11
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• Tone from the top: role of 
managers/ministers/senior officials

 leading by example
 allocating resources 
 enforcing anti-corruption and integrity norms 

among the staff

Political support

• Legal requirement to provide and 
receive ethics training

Mandatory or voluntary
Strategy and policy documents may or may not 

be insufficient to provide strong official basis
Balance  between formal basis and formalistic 

attitude 

Legal framework

13
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• Leading agency and coordination of 
ethics training

Anti-corruption/integrity agencies
Civil service agencies and academics
HR departments in sectoral/local agencies
 International programmes, private sector 

Institutional setting

• Ideally - all public officials 
• To prioritise resource allocation and to 

design tailor-make training - special 
groups:
new civil servants
officials in risk areas,
senior managers

Targeting the training for specific groups 
of public officials 

Target groups

15
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• Clarification of training objectives
• Needs assessment 
• Selection of participants
• Selection of trainers
• Training materials
• Logistical preparations

Designing the training programme

Needs assessment: issues
Graph 1. Attitudes Towards Ethically Questionable Practices in Estonia 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Work-related lectures in working hours 

Personal use of work-related resources 

Work-related lectures for extra compensation

Purposly extending performance of one's duties

"Revolving door"

Favouritism in performing duties

Critisising one's colleague in the media

Concluding transactions with relatives

Getting acquainted with information in restricted 
databases

Accepting gifts 

Leaking confidential information to the media 

Accepting reward for delivering public services

Very serious Somewhat serious Rather slight violation It isn't a violation Don't know

 

 Source: Government Office, 2009 Survey “Roles and Attitudes in Public Service”  
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Needs assessment: training methods

Graph 2. Expected Approaches for Ethics Training Programmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Government Office, 2009 Survey “Roles and Attitudes in Public Service”  
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• To develop practical ethical decision-
making skills among public officials: 

Contents: rules and values

Training methods: lectures, games and 
practical case studies

Making training practical

19
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• Compliance based, i.e. training about ethics rules to 
ensure that public officials know the rules and 
sanctions for non-compliance established by laws 
such as:

– Civil service legislation 
– Conflict of interest law 
– Anti-corruption legislation 
– Administrative code 
– Public procurement law 
– Laws on access to information 
– Criminal code 

• Formal/traditional method can be appropriate, 
including lectures and presentations, but modern 
interactive methods are more effective

Training about ethical rules

Module Title Content Duration 
(teaching units)

1 Team building Round of introductions; participants get to know each other 4

2 Psychology Psychological aspects of corruption, integrity, leadership behaviour and
managerial responsibility

12

3 Ethics Administrative ethics, codes of conduct, and ethical guidelines 4

4 Criminal law Abuse of authority, corruption offences in the public and the private sector 12

5 Public service law Provisions of public service law concerning conflicts of interest, rights and
obligations of employees and superiors

12

6 Corruption and 
corruption 
prevention

Background information on corruption phenomena, risk factors regarding
corruption, and preventive measures

12

7 Fight against 
corruption

Presentation of national and international anti	corruption organisations and
instruments

8

8 Criminological 
aspects of the fight 
against corruption

Investigation measures and techniques applied in the questioning of witnesses 8

Ethics training course at Austrian Police

21
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US Office of Government Ethics: 
Baseball game 

• Values based, training to develop practical 
decision-making skills and behavior patterns 
based on values established for public 
administration, including
– Impartiality
– Responsibility
– Transparency
– Legality
– Integrity
– Efficiency
– Equality
– Justice
– „grey areas‟ or un-regulated issues

• Pro-active, tailor-made, dilemma-based role-play 
training is most appropriate method

Training about ethical values

23
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• Mr. Suleyman, a newly appointed 
commissioner at the central police station 
in Ankara, has to develop an action plan 
for modernisation

• A district police station has little resources 
and enjoys help from local shops and 
hotels, and serves well their clients

• An old couple of local residents is waiting 
in the hall for many hours

Case study for ethics training in Turkey

Evaluation and follow-up

• Evaluation of impact – little experience
• Follow-up for participants (e.g. Catalonia)

25
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THANK YOU

WWW.OECD.ORG/MENA

WWW.OECD.ORG/CORRUPTION/ACN

WWW.OECD.ORG/CORRUPTION/ETHICS

WWW.SIGMAWEB.ORG

WWW.CLEANGOVBIZ.ORG
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د. اأحمد دويدار  -  كبري اخت�صا�صيي التعليم - البنك الدويل

هو كبري اخت�سا�سيي التعليم يف البنك الدويل ، ال�سرق ا�أو�سط و �سمال اأفريقيا - قطاع التنمية الب�سرية . كما عمل 

يف �ســـمان اجلودة وم�ست�ســـار التقييم للعديد من الوكا�ت ا�إلمنائية الدولية مبا فيها البنك الدويل ، الوكالة الكندية 

للتنمية ، وا�حتاد ا�أوروبي ، واليوني�سيف وغريها .  

وبا�إل�ســـافة اإلىل ذلـــك ، هـــو اأحد  املعلمني املدربني وامل�ســـرفني و�سامل�ســـاعدين واملتخ�س�ســـني يف التنمية الب�ســـرية و 

اأع�ســـاء هيئة التدري�س باجلامعة على مهارات التدري�س الفعال ، و�ســـمان اجلودة و تقييم ا�أداء . حا�ســـل على درجة 

البكالوريو�ـــس و ED مـــن جامعة القاهرة ) امتياز مع مرتبة ال�ســـرف ( ، و�ســـهادة املاج�ســـتري TEFL من اجلامعة 

ا�أمريكية يف القاهرة )مع مرتبة ال�ســـرف ( و�ســـهادة الدكتوراه يف ا�ختبار و التقييم من جامعة ا�إل�ســـكندرية ) مع 

مرتبة ال�سرف ا�أوىل ( .
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"نزاهة التعلمي وتعلمي الزناهة : حومكة التعلمي" منتدى الكويت للشفافية السابع 

ا اجل ا آل ا ال ماكمن الفساد وآليات معاجلهتااك
أمحد دويدار. د

التعلميخبري أول مي 
ادلويلالبنك   

م2013أكتوبر  28الاثنني 
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العرض اط ق نـقـــــــــــاط العرضن
ريتعريف الفساد•
م هل سوء الاداره أو عدم الكفاءه يعترب فسادا؟•
تلكفهتامظاهر الفساد يف التعلمي و•
 الفساد يف التعلمي  ليـات لعالجآ•
 يف التعلمي اجراءات للوقايه من الفساد •

4

“Child A“Children... Are
our legacy. 

.مه تراثنا... األطفال "  
g y

Our
ibili

. مسؤوليتنا   
responsibility.
They are our

قدران مه   
y

destiny and we
h ”

 ". قدرمهوحنن 
are theirs.” 

Di k B di t

 
Dirk Benedictبنديكتديرك

2

بنديكتديرك
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الفسادتعريف الفسادتعريف
ا‘‘ لطا ال ا ةا ا ال العامة اسـتخدام السلطه ءاساءة‘‘

جل ‘‘خاصمكسب حتقيقمن أجل صبيقن
منظمة الشفافية العاملية  

5

رب هل سوء الاداره أو عدم الكفاءه يعترب فسادا؟ ي ء م و ر الا وء ل

الادا الكفا د ف خط اك هناك خط رفيع بني عدم الكفاءه و سوء الاداره ه
لكن ي أخ هجه ن اد الف هجه من هجه و الفساد من هجه أخري و لكن سوء ن

الوان من لوان حا يص الكفاءه عدم و األداره و عدم الكفاءه يصبحا لوان من الوان األداره
معاجلهتام تمت مل اذا .  الفساد اذا مل تمت معاجلهتام.الفساد

6
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7
2013التعلمي : تقرير الفساد العاملي

التعلميمظاهر يف املدارس-الفساد تعلميمظاهر ساد يف ا  املدارس ا
ياملشرتاايت احلكوميه• و رتاي

8
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التعلميمظاهر يف املدارس-الفساد تعلميمظاهر ساد يف ا  املدارس ا
ل• ال ا جت ا ادل الك الكتب ادلراسـيه و جتهزيات التعلمي•
ا• ابمل الطال ل ق يف ال التحزي يف قبول الطالب ابملدارس•
ل• ال ل امل املعلمون الغري مؤهلون•
ال• ل ا(لامل )قاغ  )تقاعس–غياب(ملزتموناملعلمون الغري•

9

غياب املعلمني

10
2013التعلمي : تقرير الفساد العاملي
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مي املدارس -الفساد يف التعلميمظاهر يف

ادلروس اخلصوصيه•

11

مي املدارس -الفساد يف التعلميمظاهر يف
وخلل يف التقيمي و • يمي يف ل

جئ التالعب يف النتاجئ
اسـتغالل الطالب و•

أولياء األمورملصاحل 
خشصيه

12
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العايلمظاهر التعلمي يف الفساد تعلمي العايلمظاهر ساد يف ا  ا
زي• لالت الق اق أاللت يف يف أاللتحاق و القبولالتحزي•
يف• زي اجلاال ك ال السكن اجلامعيالتحزي يف•
ه• اجلا املشرتاايت  املشرتاايت اجلامعيه•

13

العايلمظاهر التعلمي يف الفساد تعلمي العايلمظاهر ساد يف ا  ا
التعل• جتهزيات ه اس ادل الكتب ادلراسـيه و جتهزيات التعلميالكتب
ه• العل ث ح ال اجتاهات عيل ادلامعه ئات اله  تأثري الهيئات ادلامعه عيل اجتاهات البحوث العلميهتأثري
عثات• ال ه اس ادل املنح زيع ت يف  التحزي يف توزيع املنح ادلراسـيه و البعثات التحزي
ي• التد ئات ه ني تع يف زي التحزي يف تعيني هيئات التدريسالت

14
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العايلمظاهر التعلمي يف الفساد تعلمي العايلمظاهر ساد يف ا  ا
يرسقه البحوث العلميه• و ب رس
بيع درجات علميه للبيع• ي رج
زت )تقاعس–غياب(هيئات تدريس غري ملزتمه• ري ريس ب(ي )سي
يادلروس اخلصوصيه• و دلروس

15

العايلمظاهر التعلمي يف الفساد تعلمي العايلمظاهر ساد يف ا  ا
اجئ ال ال ال ال لل خلل يف التقيمي و التالعب يف النتاجئ•

خش احل مل أل ا ل أ لطال الل  اسـتغالل الطالب و أولياء األمورملصاحل خشصيه•

16
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ناللك يدفع مثن الفساد ع

17

التعلمي يف الفساد  تلكفه الفساد يف التعلمي تلكفه
ل• ابلت اق الالت ف احلد احلد من فرص الالتحاق ابلتعلمي•
اته• خم ل ال د قا الان الانتقاص من جوده التعلمي و خمرجاته•
ا• ال املال دا ا  اهدار املال العام•
رشة• ال الطاق ا ا اهدار الطاقه البرشية•

18
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التعلمي يف الفساد  تلكفه الفساد يف التعلمي تلكفه
دلالاطفال• دل ت اد الف ب ق ق ه الضائ الضائعه حقوقهم بسبب الفساد يتودل دلهيم الاطفال•

عيل ينعكس مما الكرامه امهتان و ابلنقص شعور ابلنقص و امهتان الكرامه مما ينعكس عيل شعور
اميسلوكهم اكطفال مث ككبار فامي بعد ر مث م و

واألطفال املسـتفيدون من الفساد ينشـئون و مه يألفونه • مه و ون ن ون ي
و يعتربون الفساد شيئا عاداي ميكهنم من المتزي مما هيدد 
 العداهل الاجامتعيه مكفهوم أسايس للسالم الاجامتعي

19

مي تلكفه الفساد يف التعلمي  يف

20
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التعلمي يف الفساد  تلكفه الفساد يف التعلمي تلكفه

21

يف التعلميليـات لعالج الفساد يف آ ميج

22
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يفآ الفساد لعالج التعلميليـات ساد يف آ تعلمييـات لعالج ا  ا
ه• الشفاف تض احضه حمدد ات ا ا ان ق قوانني و اجراءات حمدده و واحضه تضمن الشفافيه و •

القانون سـياده القانونسـياده

القانون• حاميه حتت ابلرقابه يقوم قوي مدين  جممتع مدين قوي يقوم ابلرقابه حتت حاميه القانونجممتع
و• كرقيب رشف مليثاق طبقا يعمل مستقل اعالم مسـتقل يعمل طبقا مليثاق رشف كرقيب و اعالم

ميرشيك اجيايب يف التوعيه و التعلمي و ي و يف يب رش
23

 ليـات لعالج الفساد يف التعلميآ
ه• م احلك شرتايت لل ه حماسب اجعات م

مي يف الج ت ي
 مراجعات حماسبيه للمشرتايت احلكوميه

اد• الف عن ن لغ ي من حاميه األدا ه اق  مراقبه األداء و حاميه من يبلغون عن الفسادم
يف• ده اجل ق حتق ن ايس ا ز اد الف به حماربه الفساد جزء اسايس من حتقيق اجلوده يف حما

يلالتعلمي و ابلتايل تسـتوجب احملاسـبه عيل اكفه  ب وجب يل اب و مي
املسـتوايت

24
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تـقيمي التعلمي و اجلوده

25
2013التعلمي : تقرير الفساد العاملي

يفآ الفساد لعالج التعلميليـات
ال• الت ققت اليت الامنذ اكفأ

ساد يف آ تعلمييـات لعالج ا  ا
ماكفأه الامنذج اليت حققت معدالت عاليه من •

الشفافيهالشفافيه
اجملمتع• حتفزي و للتوعيه النجاح قصص  نرش قصص النجاح للتوعيه و حتفزي اجملمتعنرش

26
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ميليـات لعالج الفساد يف التعلميآ يف ج

27
2013التعلمي : تقرير الفساد العاملي

مي اجراءات للوقايه من الفساد يف التعلمي  يف ن

28
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التعلمي يف الفساد من للوقايه تعلمي اجراءات ساد يف ا  اجراءات للوقايه من ا
يفان الوقايه من الفساد يف التعلمي تمكن يف الاساس يف • س يف ن مي يف ن و ن

 نفسهالتعلمي 
 عاما 24و  15من ساكن العامل بني سن % 20•
جيب متكني الطالب مكواطنني و قاده املسـتقبل من •

ق أل افضا األخالق ا امل يل اب لزت ل تعلمي يلزتم ابعيل املعايري األخالقيه رافضا ألي قدر ت
ونمن التسامح مع اي لون من ألوان الفساد ن ون ي ع ح ن

29

املدرسه كأساس لتعزيز الزناهه و الشفافيه 

30
2013التعلمي : تقرير الفساد العاملي
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التعلمي يف الفساد من للوقايه تعلمي اجراءات ساد يف ا  اجراءات للوقايه من ا
 

حلك اي مل ا ل ل ا هل أ توفري أدهل ارشاديه لعمليات املشرتاايت احلكوميه و •
ا ل الاكيف التدريب الاكيف علهياالتد

ل• للك ه األخالق ه ن امل الكفا التأكد التأكد من الكفاءه املهنيه و األخالقيه للك من يعمل •
لعمهل مبارشته قبل ابلتعلمي قبل مبارشته لعمهلابلتعلمي

31

“It is up to us to "لنااألمر يفمرتوك
live up to the 
legacy that was 

نااألمر يف مرتوك 
نرىق مسـتوىأن gإىل y

left for us, and 
to leave a legacy

سـتوىأن نرىق إىل 
 to leave a legacyلنااذلي تركه املرياث

that is worthy of 
our children and

رري ي
أابءان و أجدادان، و أن

our children and 
of future 

ti ”
يليق بأطفالنا إراث نرتك 
”.generationsأل ."واألجيال القادمة

ا غ ك
Christine Gregoire 

32

كريسـتني غريغوار



: ¿ƒ``````ª¶æŸG

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ 62



: ¿ƒ``````ª¶æŸG

التعليم وتعليم النزاهة
ة 

اه
نز

م : 
لي

تع
 ال

حوكمة

2013

ية
اف

شف
لل

ت 
منتدى الكوي

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘63

د. يا�صمني خ�صري - من�صق فريق احلكم الر�صيد وم�صئولة عن احلوكمة لقطاع التعليم، 
مركز العقد الجتماعي، م�صر

تعمل يا�ســـمني منذ عام 2003 على م�ســـروعات التنمية املختلفة خا�سة يف جما�ت التعليم والبيئة والدميقراطية. يف 

عـــام 2010، بداأت العمل كمن�ســـق لربنامج احلوكمة يف مركـــز العقد ا�جتماعي وهو مبادرة م�ســـرتكة بني الربنامج 

ا�إلمنائـــي لـــالأمم املتحدة وجمل�س الوزراء يف م�ســـر. وقد قادت يا�ســـمني جهـــود مركز العقـــد ا�جتماعي نحو تقييم 

احلكم الر�ســـيد يف ثالث قطاعات خدمية �أول مرة يف م�ســـر بطريقة مبنية على موؤ�ســـرات وطنية للحكم الر�ســـيد 

وبهدف تعزيز احلكم الر�ســـيد يف تلك القطاعات. ح�ســـلت يا�سمني على ماج�ستري يف التنمية من اجلامعة ا�أمريكية 

ثـــم دكتـــوراه يف التنميـــة الدولية من اجلامعـــة ا�أمريكية يف لندن ودكتـــوراه يف العالقات الدولية من كلية ا�قت�ســـاد 

والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة.
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يم:  قياس الحكم الرشيد في التعليم ي ي ر م س ي
مدخل إلعمال مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد

ياسمين خضري. د

مرآز العقد االجتماعي
2013أآت 2013أآتوبر

الرشيد :الحكم
 

 
ةإ ال الف ة ا ف ال ة الشفاف لة ا ال ا غ

ي ر :  م 
سمات عقد اجتماعي جديد

غي��اب الم���اءلة والش��فافية، وت��د�ي الكف��اءة والفعالي��ة، إن
ع��د� ا�لت���ا� بالق��ا��ن، إل��� ����ر� م��ن    ا�تش��ار الف���اد و و

ا غ ا شظ ال اطال ال يح��ر� الم���اطن م��ن   الحك��م الرش��يدمظ��اهر تعك��� غي��اب
�ق�����، وينته��� �ق��� ف��ي الح����� عل��� ���دمات عام��ة       

ف ض ة نا ة لف ة ال ةة ا الن ف  -ف��ي النهاي��ة   - بج���دة عالي��ة وتكلف��ة مناس���ة، ويض��عف
.درجة الثقة بين أطراف المجتمع
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الرشيد :الحكم
 

 
ي ر :  م 

سمات عقد اجتماعي جديد

  �بح�ا� عم�ل  في هذا السياق، ق�رر مرآ�� ال�ق�د ا�جتم�اعي     
با����افة إل���  ف��ي م���ا� الحك��م الرش��يد ومكافح��ة ال�س��اد

لت���يم  ه�ي ا �يوي�ة  ف�ي ��ال� قطاع�ات    الحكم الرشيد  قياس
م����ايير باس���ت�دا�  والص���حة والمي���ا� والص���ر� الص���حي   

الئم خصوصية آ�ل  ُيكل تشارآي يتم إعدادها بش مؤشراتو
.قطاع

المحتوىالمحتوى

الهدف من قياس  وتقييم الحكم الرشيد في قطاع التعليم

د ش ال ك ال تق ات ة(خط ت ال ة ن )ال المنهجية المتبعة(خطوات تقييم الحكم الرشيد(
الرشيد الحكم تقييم نتائج التعليمفيأهم ي ر م  ييم  ج  يميم 
 التعليمفي أثر تقييم الحكم الرشيد
الخطوات القادمة
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الرشيد الحكم وتقييم قياس من الهدف من قياس وتقييم  الحكم الرشيدالهدف
في قطاع التعليم

لمبادئ التعليمية الخدمة مقدمي تطبيق مدى وتحليل تقييم 
يواجهونهاالتيوالمشكالتالثغراتورصدالرشيدالحكم .يواجهونها التيوالمشكالتالثغرات ورصدالرشيدالحكم

وسبلوالمشكالتالثغراتتلكحولمشتركإيجابحوارخلق وسبل والمشكالت الثغراتتلكحولمشتركإيجابيحوارخلق 
.مجابهتها

على باالعتماد مصر في دوري بشكل الرشيد الحكم حالة تقييم  
أيًضاالمواطنينولكنالخدمةمقدميفقطليسآراء  .أيضا المواطنينولكنالخدمة مقدميفقطليسآراء

لحكم الرشيد يتضمن مؤشرات عامة مالئمة للحالة المصريةإطار عام لإعداد)1 مإ) ر ريإ ر ؤ ن ي ي ر م

6
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القطاعات الثالثة في لحكم الرشيد لؤشرات عايير ومإعداد م) 2
العام باإلطار اقتداء باإلطار العاماقتداء

للقطاعات  والمؤسسية القانونية لخلفيةا دراسة - 1
ااغة2 االش قاةالثالثةالقطا مستقاةالثالثةالقطاعاتتالئممؤشراتصياغة-2

:وتتضمن ،الرشيد الحكم لتقييم العام اإلطار من
،االستجابة،المشارآة،الشفافية،الفعالية،لكفاءةا ،االستجابة،المشارآة،الشفافية،الفعالية،لكفاءةا

.المساءلة ،الفساد مكافحة ،القانون ردو ،العدالة
 للتأآد المعنية والجهات األطراف آافة مع التشاور - 3

ل شق قطل .وقطاعيامجتمعياالمؤشراتقبولمن

ل ال مجموعات العمل ات
القطاعية

    

الكفاءةالكفاءة
أمثلة من المعايير والمؤشرات التي تم مناقشتها    

الكفاءةالكفاءة
آفاءة المدرسة البنيوية والتعليميةآفاءة المدرسة البنيوية والتعليمية  - - 11

)آفاءة المبنى ومرافقه(الكفاءة البنيوية للمدرسة 
ة الفن ة ة(الكفا ل ة)الت د ةلل ش ال ات تلز ال ة آفا آفاية المستلزمات البشرية : للمدرسة)التعليمية(الكفاءة الفنية

والمادية وغيرها من مستلزمات العمليةالتعليمية
غياب  المشكالت التي قد تؤثر سلبا على آفاءة  غياب  المشكالت التي قد تؤثر سلبا على آفاءة    - - 22

مثل التالميذ التسرب إلى بالنهاية تؤدي أو مثلالمدرسة التالميذ التسرب إلى بالنهاية تؤدي أو ل::المدرسة ي  رب  ى  ي إ ه ي ب ؤ و  لر  ي  رب  ى  ي إ ه ي ب ؤ و  ::ر 
المشكالت المتعلقة بالبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة

والمشكالت المتعلقة  ) غالء المصروفات(المشكالت المالية 
بالمدرسين وغيرهم من العاملين بالمدرسة

ة ال ةالف ال الفعاليةالفعاليةالف
جودة وفعالية األدوار التعليمية للمدرسةجودة وفعالية األدوار التعليمية للمدرسة  - - 11
تشجيعهم على االعتماد على  (فعالية دور المدرسين  -
ة/أنف الخ لل )ل )عدم لجوئهم للدروس الخصوصية/أنفسهم
)الصيفية وغير الصيفية(فعالية األنشطة المدرسية  -
فعالية الكتاب المدرسي -فعالية استخدام التكنولوجيا  -
المدرسة--22 عن الطالب المدرسةرضا عن الطالب رضا ر22 ن  الب  رر  ن  الب  ر 
/  الفصول(رضا الطالب عن المبنى المدرسي ومرافقه -

)الكافيتريا أو الكانتين/ دورات المياه/ الحوش
رضاء الطالب عن أداء المدرسين -
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المشارآة    
سماح المدارس  للطلبة بالمشارآة بالتقييم وإبداء الرأي  سماح المدارس  للطلبة بالمشارآة بالتقييم وإبداء الرأي    --11
بجوانبهافف ة بجوانبهاالمد ة ه//البنيويةالبنيوية((المد وغي هالتعليمية وغي ))التعليمية ))التعليمية وغيرهالتعليمية وغيره//البنيويةالبنيوية((المدرسة بجوانبهاالمدرسة بجوانبهافيفي
مشارآة الطلبة في تقييم المبنى المدرسي ومرافقه -
مشارآة  الطالب في تقييم الجوانب التعليمية واإلدارية -
يمشارآة الطلبة في انتخابات اتحاد الطلبة -
سماح المدارس   ألولياء األمور بالمشارآة بالتقييم وإبداء سماح المدارس   ألولياء األمور بالمشارآة بالتقييم وإبداء   --22

..)..)التعليمية التعليمية //البنيوية البنيوية ((الرأي في المدرسة بجوانبها الرأي في المدرسة بجوانبها 
مشارآة  أولياء األمورفي تقييم المبنى المدرسي ومرافقه-

واإلدارية التعليمية الجوانب تقييم ف مشارآتهم

الشفافيةالشفافية

مشارآتهم في تقييم الجوانب التعليمية واإلدارية-
مشارآة أولياء األمور في انتخابات مجالس األمناء -

الشفافيةالشفافية
الشفافية الطواعية للمدرسةالشفافية الطواعية للمدرسة  - - 11  
الشفافية  الطواعية  فيما  يتعلق باألمور المالية - 

التعليمية باألمور يتعلق فيما الطواعية الشفافية الشفافية الطواعية فيما يتعلق باألمور التعليمية-
المعلوماتالمدرسة لطرق مختلفة  إلتاحة استخدام  -
الطلبالطلبالمالية والتعليمية عند المالية والتعليمية عند إتاحة للمعلومات إتاحة للمعلومات   - - 22  
يياستجابة المدارس ألي طلبات إتاحة للمعلوماتاستجابة المدارس ألي طلبات إتاحة للمعلومات--
إتاحة للمعلومات خالل وقت  استجابة المدارس لطلبات استجابة المدارس لطلبات   --

مناسب

     
ًا)3 ل ش ال ك ال               تق

بوهو تتعلق قرارات عدة اتخاذ تطلب ما
تقييم الحكم الرشيد عمليا)3

:ما تطلب اتخاذ عدة قرارات تتعلق بـوهو
مسـتقبل هو الرشـيد”ما احلمك الاسـتدامة“تقيمي خيارات واملأسسة؟ سـتقبل واملأسسة؟ خيارات الاسـتدامة تقيمي احلمك الرشـيدما هو 
 متعددما يه مصادر البياانت؟ مصدر واحد أم
رشكة اانت؟ ال ال ك أ ةك أا حمل ظف أ أم موظفون حمليون أو خاصة من ميكن أن يكون مسـئوال عن مجع البياانت؟ رشكة

حكوميةمنظمة غري 
ظا حملا اان ل ك أ ظىل ا ووحدات ... حمافظة واحدة ...عىل أي مسـتوى ميكن مجع البياانت؟ مجيع احملافظات

حملية
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دور القانوندور القانون/ / مكافحة الفسادمكافحة الفساد            
القطاع؟بهل هناك مواثيق شرف ألخالقيات العمل - •
العاملين-• أداء على رقابة توجد مدى أي إلى إلى أي مدى توجد رقابة على أداء العاملين -

داخل القطاع؟مالي وفني تفتيش دوري أو  بالقطاع
إلى أي مدى يلتزم العاملون بالقطاع بتطبيق  - •

والفصل؟ التعيين آليات التعيين والفصل؟آليات
آم عدد المنظمات العاملة في مكافحة الفساد في  - •

؟)ما(قطاع 
لمكافحة• مجتمعية مبادرات توجد مدى أي إل

انتشار الفساد من الناحية اإلدراآيةانتشار الفساد من الناحية اإلدراآية--11

إلى أي مدى توجد مبادرات مجتمعية لمكافحة -•
؟)ما(الفساد في قطاع 

ي ر إل ي ن ير ر إل ي ن ر
) الرشوة/ الواسطة/ اإلهمال(فى رأيك شايف أن 

 ... ؟ من وجهة نظرك، أى قطاع....منتشر فى 
أم الخاص القطاع أآثر الفساد فيه م ينتشر ص  ع  ر  ي   ر  ي

الحكومى؟
انتشار الفساد من الناحية الواقعيةانتشار الفساد من الناحية الواقعية  - - 22 
تبرعات- أو إآرامية، تدفع اضطريت ترى يا يا ترى اضطريت تدفع إآرامية، أو تبرعات-
أو جبت هدية أو واسطة او رشوة ) عينية أو نقدية(

؟)...ـال(تحصل على الخدمة علشان 

    
االستجابةاالستجابة

منالمدرسة/الوزارةهل تسمع طرق لك موفره موفره لك طرق تسمع من  المدرسة/الوزارةهل
خاللها شكوتك أو اقتراحاتك المتعلقة بأطفالك أو 

مثًال خط ساخن، صندوق شكاوى، (بدراستهم 
مسئول، قابلت اقتراحات، صندوق ...  باليد،  صندوق اقتراحات، قابلت مسئول،باليد،

؟)إلخ
هل سبق واستخدمت إجدى هذه الطرق؟ لو نعم 

الة؟ ف ة؟ ة ا ت اال آانت االستجابة سريعة؟ فعالة؟آانت

المساءلةالمساءلة
ة ة ةة ة ة معرفة المواطنين بجهات المسائلة الداخليةمعرفة المواطنين بجهات المسائلة الداخلية--11

والخارجية؟والخارجية؟
من وجهة نظرك ما هي الجهات التي تتقوم 

؟ ل الت ل ا ال ة اق ة بمحاسبة ومراقبة العاملين بالتعليم؟ا
قدرة الطلبة وأولياء األمور على المساءلة قدرة الطلبة وأولياء األمور على المساءلة   - - 22

عملياعمليا
ق ف ك أ ة ل ذ أ أ إلى أي مدى تأخذ المدرسة رأيك في االعتبار وتقومل

بمحاسبة موظف ما أو إعادة النظر في سياساتها إذا 
ما ثبت وجود خطأ بهم؟
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محافظة في الرشيد الحكم تقييم نتائج أهم نتائج تقييم الحكم الرشيد في محافظة أهم
:الفيوم قياًسا على التعليم األساسي

المحافظة 50علىحصلت نسب5% تعكس تعكس نسب   %50.5علىحصلت المحافظة
ونسب  ) التقليدية(عالية لبعض المعايير 

متدنية لمعايير أخرى جديدة تعكس جوهر 
الرشيد الحكم الرشيدالحكم

الرشيد الحكم قياس نتائج األساسيفيأهم التعليم التعليم األساسيفي أهم نتائج قياس الحكم الرشيد
محافظة الفيومب 

87.1
79 0

100

79.0
65.6

64.8
56.1

50.3 50.5
50

75

30.0

16.3
5.3

25

0
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في محافظة التعليم األساسيفيمؤشر الكفاءة
الفيوم

البنيوية والتعليمية للمدرسة الكفاءة -
)78.4(% 100

87 2 79 0)(
غياب  المشكالت التي قد تؤثر سلبا على  -

آفاءة المدرسة أو تؤدي بالنهاية إلى تسرب 
ذ 91(التال 1(%

50

75
84.8 87.2 79.0

%)91.1(التالميذ 
تقديم المديرية واإلدارات  (الكفاءة الزمنية  -

%87.2): خدماتهم في وقت مناسب 0

25

لفيومامحافظةفي  التعليم األساسيفيمؤشر العدالة

و ي )هم

عدم وجود تفرقة في المعاملة بين الطلبة-

المدارس المديرية
واإلدارات

إجمالي
المؤشر

75

100 79.9
96.0

87.1

ي م
القدرة / مكان السكن/ الدين/ بناء على النوع

%)78.2(الواسطة / على دفع رشوة
ات لقد ة ا الد فات ال ة ال

25

50 مالءمة المصروفات الدراسية لقدرات-
%)81.6(أولياء األمور 

عدالة المديرية واإلدارات التعليمية في-
0

المدارس المديرية
واإلدارات

المؤشرإجمالي

ي ي ي ر إل و يري
%)96.0(تقديم الخدمات التعليمية 

في محافظة التعليم األساسيفيمؤشر الكفاءة
الفيوم

84.8 87.2 79.0

في محافظة التعليم األساسيفيمؤشر المساءلة
100الفيوم

وجهات المساءلة سبل معرفة المواطنين ب
والخارجية والرأسية(الداخلية بشكل)األفقية 84.8

50

75

31.3

رجي  ي(ي و ر ل  ) ي و ب
%)31.3(ضعيف 

للمدرسة عمليا مساءلة الطلبة واولياء االمور 
المختلفة خارجية(بجوانبها بشكل)مساءلة

0

25

المدارس المديرية إجمالي

1.3
بشكل ) مساءلة خارجية(بجوانبها المختلفة 16.3

%)1.3(متدني 

المدارس المديرية
واإلدارات

إجمالي
المؤشر

في محافظة  التعليم األساسيفيمؤشر العدالة
لف

يري
واإلدارات

إجمالي
في محافظةالتعليم األساسيفيمؤشر المشارآةالمؤشر

100الفيوم 
المدارس  للطلبة بالمشارآة بالتقييمسماح

الفيوم

75

100
79.9

96.0
87.1

50

75

ييمح ب ر ب ب رس
وإبداء الرأي في المدرسة بجوانبها 

%4.2: المختلفة
بالمشارآة االمور ألولياء المدارس سماح

25

50
25

5.6
0.8 5.3

سماح المدارس ألولياء االمور بالمشارآة
%7.0: بالتقييم وإبداء الرأي في المدرسة

سماح المديرية واإلدارات التعليمية للطالب 
ف أ ل ة ش ل أل ل أ

0

25

المدارس المديرية
ات اإلدا

المؤشرإجمالي

0
المدارس واإلداراتالمديرية المؤشرإجمالي

وأولياء األمور بالمشارآة بإبداء الرأي في
%0.8: االمور المالية والتعليمية
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ق املت األثر املتوقعاألث

ك ال تق

تحسين جودة اخدمة
 إعادة بناء الثقة بين تقييم الحكم

الرشيد في 

بين ب إ
األطراف المختلفة

 المساهة في تحقيق
التعليم

يق ي
األهداف إلنمائية لأللفية

قطاع في الرشيد الحكم تقييم أثر تقييم الحكم الرشيد في قطاع أثر
التعليم
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تدريب خالل خاللمن من من خالل تدريب 
العاملين بمراآز  
حلية ال ات علو ال

من خالل 
التشاور مع 
ة ن ال اف األط األطراف المعنيةالمعلومات المحلية

من خالل جمع  الل
البيانات من 

من خالل إعداد
استمارات لقياس  

المواطنين واألسر 
المعيشية

الحكم الرشيد

6

تدريب خالل بناء قدراتمن خالل من
بناء قدرات

الوعي رفع

رفع الوعي

من خالل تدريب 
العاملين بمراآز  
حلية ال ات علو ال

التشاور مع 
المعنية األطراف

رفع الوعي

األطراف المعنيةالمعلومات المحلية

صوت توصيل

الحصول على بيانات خط  الحصول على بيانات خط  
األساس

ومنهجية أدوات ومنهجيةتوفير أدوات توفير

من خالل جمع  
من خالل إعداد

استمارات لقياس  

و   يل  و
المواطنين لتقييم الحكم الرشيد

توفير أدوات ومنهجية
رفع الوعيلتقييم الحكم الرشيد

البيانات من 
المواطنين واألسر 

الحكم الرشيد

المعيشية
6
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اخلطوات القادمة والتحدايت

الن تق
المجتمععمل حمالت توعية على  قدرات بناء االجتماعات عقد

حنو تأثري أكرب عىل صنع السـياسات
تقديم النصح
واإلرشاد

المستوى المحلي 
والوطني

بناء قدرات المجتمع 
المدني بناء قدرات الحكومة

المقابالت 

عقد االجتماعات
وورش العمل

بناء القدرات التوعية واالختراق والوصولالمناصرة والتأييد
Capacity Development

ر
AdvocacyOutreach activities

آيف يمكن الوصول والتوغل على 
مشكلة الوقت ... جميع المستويات 

د ا ال

مشكلة الوقت 
والموارد

آيف يمكن اقناع 
الحكومة بالفكرة 
بناء وببرنامج

ماهو المدخل المناسب؟ ما 
هو الموضوع المناسب، 
وببرنامج بناء والمواردالشخص المناسب،

القدرات االستراتيجية المناسبة
entry point

الشكر جزيل لكم جزيل الشكرلكم
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ات ل ال ن د ز المزيد من المعلومات  ال
ة ا اإلضافيةا

عملًيا)3 الرشيد الحكم تقييم                     
::ما تطلب اتخاذ عدة قرارات تتعلق بـما تطلب اتخاذ عدة قرارات تتعلق بـوهووهو                        

ي)3  ي  ر م ا ييم ا
و وو بو ق ر ر بب ق ر ر ب

 والرشاكةخيارات التعاون ؟ “تقيمي احلمك الرشـيد”ما هو مسـتقبل *
؟* اان ال ك أ ظاىل ااحملا ظة اا ووحدات ... حمافظة واحدة ...مجيع احملافظاتعىل أي مسـتوى ميكن مجع البياانت؟*

 حملية
أل متعددمصدر واحد أمما يه مصادر البياانت؟*

رشكة خاص أم موظفون حمليون أو منظمةمن ميكن أن يكون مسـئوال عن مجع البياانت؟* ع
غري حكومية
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االستبيان

هتصميم استمارات االستبيان وأقسامها• و ن بي ر يم
هيكل استمارة االستبيان الخاصة بمسح األسر المعيشية –
هيكل استمارات االستبيان الخاصة بمسح المسؤولين الرئيسين –

العينة وجمع البيانات•
اس��رة معيش��ية ع���ى مس��تو�   3000يب���� حج��� العين��ة  : المجتم��ع األول المس��تهدف–

طط .)عينة طبقية عنقودية احتمالية(قرية42مدن و 6مراآز الفيوم، وتغطى
وح�دات   5اس�رة معيش�ية تمث�ل    2500يب��� حج�� العين�ة    : المجتمع الثانى المستهدف–

طامي��ة، بمرآ��ز م��ي��ة500م��ي��ة وح��د� آ��ل م��ن احتمالي��ة(اس��رة طبقي��ة عين��ة عين��ة طبقي��ة احتمالي��ة   (اس��رة م��ن آ��ل وح��د� م��ي��ة    500م��ي��ة بمرآ��ز طامي��ة،
).بسيطة

قام الجهاز المر���� للتعب��ة العام�ة وا��ص�اء بس�ح� العين�ة الم�لوب�ة وإم�داد المر��� به�ا و�ل�� باس�ت�دام ق�وائم ا�س�ر               
عام تعداد من التعداد2006المعيشية إجراء منذ طويل وقت النقضاء نظرا الواقع أرض على منها والتحقق ،. م ن   ي  ء 2006ي ويل  إجر ء و  ر  ع  و رض  ى  ه  ق  . و

.وقد تم جمع بيانات استمارات استبيان المسؤولين الرئيسين من المبحوثين المعينين فى محافظة الفيوم

هيكل المؤشرات المرآبة لتقييم الحوآمة
االبعاد

المؤشرات المؤشراتاالبعاد الفرعية
الفرعية

م

الفعالية

العدالة

تق ل دل

الكفاءة

االستجابة دليل تقييم
الحوآمة

مكافحة الفساد

رالمشارآة

الشفافية

القانوندور ونور

المساءلة



: ¿ƒ``````ª¶æŸG

التعليم وتعليم النزاهة
ة 

اه
نز

م : 
لي

تع
 ال

حوكمة

2013

ية
اف

شف
لل

ت 
منتدى الكوي

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘

: ¿ƒ``````ª¶æŸG

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘77

أساليب تحليل البيانات  

االطار  
النظري

معالجة 
القيم  
دة فق ال

التحليل 
متعدد  
اد األ

توحيد  
وحدة  
ا الق

/ الترجيح
التجميعاألوزان

تقديرات  
المؤشرات 

أثر  (
التصميم نالقياساألبعاد  المفقودةري يم  وز
Design 
effect(
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الجلســة الثانيـة

املتحدثون :
رئي�س اجلل�صة : ال�صيد / غالب الع�صيمي - وكيل م�صاعد لل�صئون الإدارية واملالية - وزارة 

التعليم العايل

• اأ.د. حممد املقاطع - رئي�س كلية القانون الكويتية العاملية.	

• اأ.د. فيــا�س الق�ســاة - ع�سو جمل�س هيئة مكافحة الف�ساد - اململكة ا�أردنية الها�سمية.	

• ال�سيدة/ مي�سرة الفالح - الوكيل امل�ساعد ل�سئون البعثات واملعاد�ت - والعالقات الثقافية.	

• ال�سيد/ عمر الغرير  - رئي�س احتاد اأ�سحاب املدار�س اخلا�سة.	
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اأ.د.حممد عبد املح�صن املقاطع - رئي�س كلية القانون الكويتية العاملية
• اأ. د. حممد املقاطع، من دولة الكويت مواليد عام 1948، رئي�س وعميد كلية القانون الكويتية العاملية واأ�ستاذ 	

القانون الد�ستوري بنظام الدوام الكامل من بداية الف�سل الدرا�سي ا�أول للعام اجلامعي 2013-2012.

• ال�سهادات العلمية: 	

• دكتوراه فل�سفة يف القانون من جامعة وريك – اململكة املتحدة 1987	

• ماج�ستري يف القانون املقارن من جامعة �سان ديجو – 1984.	

• لي�سان�س حقوق و�سريعة من جامعة الكويت – 1981.	

• جائزة ا�إلنتاج العلمي لعام 1999 يف جمال العلوم ا�جتماعية و ا�إلن�سانية – موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي	

• التدرج الوظيفي:	

• اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية احلقوق ، جامعة الكويت 2001-1993 	

• اأ�ستاذ الدرا�سات العليا كلية احلقوق ،جامعة الكويت 1994-1993 	

• رئي�س ق�سم القانون العام بكلية احلقوق جامعة الكويت  1996-1993 	
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 :من ورقة مقدمة 
 محمد عبدالمحسن المقاطع. د.أ

 أستاذ القانون العام 
 رئيس كلية القانون الكويتية العالمية 

  
 

 
 2013اكتوبر -نزاهة التعليم وتعليم النزاهة : حوكمة التعليم –منتدى الكويت للشفافية السابع 

سؤال مشروع أن نستهل به حديثنا في هذا الموضوع الحيوي، وقبل •
 .أن نجيب عليه ال بد من أن نعرف أوال المفهومين

فاإلعتماد األكاديمي يعني إلتزام تحقيق معايير الجودة الوطنية 
والعالمية في تقديم التعليم وفي إدارة المؤسسة التعليمية ولذا نقول أن 

اإلعتماد يهدف إلستيفاء معايير جودة مؤسسية المنشأة التعليمية 
 .ومعايير جودة البرامج التعليمية

والنزاهة تعني تحقيق مجموعة قيم الخضوع للنظام والموضوعية •
الخدمة / والحياد والشفافية والمساواة والعدالة في أداء مسئوليات العمل

 .وفي تقديمها
إخضاع التعليم لمعايير اإلعتماد وأهدافه تؤدي / إذا إجابتنا أن إلتزام

 فما هي األهداف التي يسعى اإلعتماد لتحقيقها في التعليم؟. لنزاهته
 

 2013أكتوبر -نزاهة التعليم وتعليم النزاهة : حوكمة التعليم –منتدى الكويت للشفافية السابع 
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سالمة تضمن التي واالجراءات والنظم للحوكمة التعليم اخضاع 
 .مخرجاته ومتانة ادائه

في العلمية الثقة جوار الى والطالبية المجتمعية الثقة بناء 
 .التعليمية المؤسسة

ثابتة عالمية مؤسسية لمعايير وفقا الجودة لرقابة الخضوع 
 .ممارسات كأفضل ومستقرة

النزاهة مع المتالزمة التعليم قيم تكرس الجودة معايير 
المسار لتصحيح خارجية وأخرى ذاتية مراجعة آليات خلق 

 .تطويره او التعليمي
 
 
 

 2013اكتوبر -نزاهة التعليم وتعليم النزاهة : حوكمة التعليم –منتدى الكويت للشفافية السابع 

المسار شأن في والشفافية المكاشفة تنتهج سياسات اعتماد 
 .التعليمية المؤسسات في التعليمي

تدعيم في محفزا المستمر والتغيير التطوير فكر إرساء 
 .التعليمي المسار

رسالة ألداء الالزمة العلمية والتجهيزات المرافق تهيئة 
 .التعليمية المؤسسات

وتنميتها واإلدارية العلمية الكفاءات استقطاب فكر تعزيز 
 .التعليمي المسار في

االجتماعية المسؤولية بقواعد االلتزام ضمان 
 
 
 

2013اكتوبر -نزاهة التعليم وتعليم النزاهة : حوكمة التعليم –منتدى الكويت للشفافية السابع   
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التعليمية المؤسسات واهداف ورسالة رؤية تحديد. 
التعليمية للمؤسسات محددة ولوائح نظام على االرتكاز. 
لتحقيق التعليمية المؤسسات ادارة في واضحة تنظيمية هياكل وجود 

 .غاياتها
واجتماعاته بأعضائه االكاديمي القرار مؤسسات عمل فاعلية 

 مسئوليات – علمية اقسام – كليات مجالس – أمناء مجلس)وقراراته
 .(متعددة ادارية

المؤسسات مسار ترشيد في واضحة واجراءات سياسات وضع 
 .التعليمية

 
 2013اكتوبر -نزاهة التعليم وتعليم النزاهة : حوكمة التعليم –منتدى الكويت للشفافية السابع 

وعدم العلمية االصول على العلمية والدرجات التعليمية المناهج بناء 
 .بنائها في االرتجال

ادارة في المهني االحتراف ذات االكاديمية الخبرات على االعتماد 
 .العلمية المؤسسات

التعليمية العملية اطراف في العلمية المؤسسات تغرسها التي القيم تأكيد 
 .الخريجون وهم لها النهائي الناتج

استجابتها خالل من المؤسسات هذه في التعليمية العملية اعتبارية 
 .المطلوبة المجتمعية الثقة لبناء ومتطلباتها المجتمعية لالحتياجات

النقدي التفكير على وتعويدهم الطالب بناء في المنضبط العلمي االنفتاح 
 .البناء والحوار العلمي
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الناحية من وتطوراته ادائه ومتابعة التعليم جودة لرقابة معايير وجود 
 .الوطنية

تعزيز في وعالميا وطنيا الرفيعة السمعة ذات التعليم بمؤسسات االرتباط 
 .التعليمية المؤسسات مكانة

تقييم في ذلك في العالمية المهنية الجهات واشراك العالمية المعايير تطبيق 
 .التعليمية للمؤسسات والعلمي المؤسسي البناء

العملية تطوير في الدورية والمراجعات التقييم في الذاتية المعايير تحفيز 
 – النظراء مراجعة – الخبراء مراجعة – الذاتية الدراسات )التعليمية

 .(الطالبي التقييم
فعاال عنصرا والعملية النظرية بالدراسات واالسهام العلمي البحث اعتماد 

 .التعليمية المؤسسات اداء جودة تعزيز في
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التعليمية والعملية والطالب األستاذ في رئيسي غرس العلمية األمانة 
جوهرية قيم باألداء النتيجة وربط والمواظبة الجدية. 
المؤسسة حياد أساس على تمييز دون للتعليم مساوية فرص اتاحة 

 .والمدرس التعليمية
اكبر مجتمعية لقيم تؤهلهم الدارسين بين المنافسة قيمة غرس. 
ملحة قيمة التعليمية المؤسسات بها تلتزم التي والعقاب الثواب سياسة. 
واالطالع اليها الوصول وسهولة المعلومات إتاحة ثقافة تكريس. 
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او التدريسي الجمود وعدم التعليمية العملية في المستمر التطوير مفهوم تبني 
 .الخصوص هذا في المنهجي

القطاعات بين الداخلي العلمي البحث وحلقات والندوات العمل ورش اقامة 
 .وتطويرها ترشيدها بهدف التعليمية المؤسسات في العاملة

مناقشة إلعادة سنوات بضع كل دورية بصفة التدريسية للهيئة عام مؤتمر عقد 
 .التعليمية المؤسسات واهداف ورؤية رسالة

تطوير في حيويا مصدرا المماثلة التجارب من واالستفادة المحاكاة اعتماد 
 . التعليمية المؤسسات

التعليمية والمؤسسات العالمية العلمية والخبرة االستشارات بيوت من االستفادة 
 .التعليمية المؤسسة تطوير في عالميا النظيرة

الواقعية والتفاصيل التراكمية الخبرات لها تتوفر خاصة استشارية مجالس بناء 
 .التعليمية المؤسسات تطوير في لالسهام
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والسياسات واالنظمة اللوائح على والعاملين التدريس هيئة اعضاء كافة اطالع 
 تطرأ التي والتغييرات فيها منهم كل ودور التعليمية المؤسسة تتبناها التي

 .عليها
التعليمية العملية اضالع كافة تطلع التي واالنشطة والفعاليات البرامج اقامة 

 .التعليمية المؤسسات وتطورات وسياسات اعمال على وموظفين وطالبا اساتذة
في التعليمية العملية جوانب لكافة الشارحة والنشرات والكتيبات األدلة نشر 

 وطالبها وبرامجها بأساتذتها الخاصة االساسية والبيانات التعليمية المؤسسات
 .التعليمية ومناهجها

ومواجهة التعليمية المؤسسة على يطرأ ما لكافة المباشر االعالم سياسة اتباع 
 .والصحيحة الرسمية والمعلومات بالبيانات عنها تنشر التي الشائعات

المعلومات شبكة على الموقع خالل من االعالمي التواصل قنوات اعتماد 
 جوانب اظهار في ايجابية بصورة االجتماعي التواصل ووسائل العالمية
   .التعليمية بالمؤسسات والتنموي والعلمي المجتمعي االسهام
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 المؤسسة في التدريس وأساليب الدوري التطوير لعملية المناهج إخضاع 
 التعليمية

والتطورات السوق متطلبات لمواكبة التخرج صحف وتطوير مراجعة 
 .واخرى فترة بين تطرأ التي والحياتية العلمية

العلمي التطوير إدخال في رئيسا رافدا واعتبارها العلمية المؤتمرات اقامة 
 .التعليمية المؤسسات قدرات يعزز الذي المعرفي او

التعليمية المناهج بناء في المختلفة والتعليمية الفكرية المدارس على االنفتاح 
 .المقارن التعليم تحقق بصورة والمعرفية

المؤسسة انجاز على قياس كنقاط تعتمد استراتيجية زمنية خطط وضع 
 .وطبيعية متتابعة تطوير لمراحل وتمهد

هيئة ألعضاء واالمكانيات الوسائل كافة واتاحة االبداعي التعليم فكرة تبني 
 .ذلك في للتنافس التدريس

 2013اكتوبر -نزاهة التعليم وتعليم النزاهة : حوكمة التعليم –منتدى الكويت للشفافية السابع 

الالزمة العلمية التجهيزات بأفضل مرافقها في التعليمية المؤسسات اعداد 
 .التعليمية بالمسئوليات للنهوض

مؤسسة كل بها تمتاز خاصة طبيعة ذات بمرافق التعليمية المؤسسة دعم 
 تقنيات مراكز – صورية محاكم – الكمبيوترات مختبرات ) مثل تعليمية
 .(متطورة وبصرية سمعية تجهيزات – علمية

التكنولوجية تقنيات احدث على تعتمد التي الذكية للفصول نماذج اقامة 
 .المؤسسة في التعليمية واللقاءات المحاضرات تقديم في

وااللكترونية التقليدية بالمراجع التجهيز متكاملة علمية مكتبة اعتماد 
 البقاء في والباحثين للطالب استقطابها تيسر التي والمعدات وبالمرافق

 .معينها من والنهل فيها
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التدريسية الهيئة ضمن متميزة علمية كفاءات استقطاب في خاصة سياسة وضع 
 .التعليمية المؤسسات في والباحثين

اعضاء بين من الكفاءات استقطاب في التنافسية العلمية المؤسسة قدرة تعزيز 
 وبيئة وحوافز مرن مرتبات نظام خالل من االدارية والقيادات التدريس هيئة

 .جاذبة تعليمية
الهيئة ألعضاء والمهنية العلمية القدرات وتنمية تأهيل في وخطط برامج وضع 

 العلمية بالمؤسسات وربطها األكاديمية المؤسسة في والعاملين التدريسية
 .العالمية

اعضاء بين المبدع العلمي للتنافس المحفزة العلمية والمسابقات الجوائز وضع 
 في اإلدارية الهيئة أعضاء بين المتميز االداري واالداء التدريس هيئة

 .التعليمية المؤسسات
ايجابيا مدخال والموظفين والعاملين التدريس هيئة اعضاء تبادل برامج وضع 

 .واالدارية التدريسية الكفاءات استمرارية تعزيز في
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اخراج في العام المال باستخدام العامة التعليمية المؤسسات التزام ضمان 
 االنفاق حجم مع ويتوافق المطلوبة للمواصفات موافق تعليمي منتج
 .العام

الربحية عنصر تغليب بعدم الخاصة التعليم مؤسسات قيام ضمان 
 .المطلوبة للمواصفات موافق تعليمي منتج باخراج وااللتزام

احتياجات مع المستمر بالتجاوب التعليمية المؤسسات التزام ضمان 
 .التعليمية العملية خالل المبذول االنفاق استخدام لحسن كضمانة السوق

 .أبنائه ورغبات المجتمع اهداف وتحقيق
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 التعليمية المؤسسات األولويات قائمة على األهداف هذه وجود فإن   

 من المؤسسات هذه تنشد التي االكاديمي االعتماد برامج خالل من

 واللوائح للنظم والخضوع ومعاييرها الجودة تحقيق الى خاللها

 واألمانة النزاهة لتحقق البعض بعضها مع تتكامل انما والمؤسسات

 ومؤسسات علم منارات كونها لرسائلها العلمية المؤسسات أداء في

 وقوة وقدرات ودراية علم دون ننساها فال ، المجتمع في وريادة قيادة

 .تحقيقه الى وتؤدي ذلك تدعم
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اأ.د. فيــا�س الق�صــاة
ع�صو جمل�س هيئة مكافحة الف�صاد

اململكة الأردنية الها�صمية

ا��ســـتاذ الدكتور فيا�س الق�ساة حا�ســـل على درجة البكالوريو�س يف القانون من اجلامعة ا�ردنية 1985 واملاج�ستري 

والدكتـــوراه يف القانـــون من جامعة اإلدنربة يف بريطانيا عام 1993. عمل يف كلية احلقوق يف اجلامعة ا�أردنية من عام 

1993 ولغاية عام 2010 رئي�سا لق�سم القانون اخلا�س وم�ساعدا ونائبا لعميد كلية احلقوق وح�سل على رتبة ا�أ�ستاذية 

يف القانـــون التجـــاري. له العديد من ا�أبحاث باللغتني العربية وا�إلجنليزية يف جمال القانون التجاري واأعمال البنوك 

وامللكية الفكرية. عمل ا��ســـتاذ الدكتور فيا�س الق�ساة يف املحاماة م�ست�سارا قانونيا للجامعة ا�أردنية وجامعة العلوم 

والتكنولوجيا وم�ست�سفى امللك املوؤ�س�س عبداهلل اجلامعي والعديد من املوؤ�س�سات وال�سركات.

�سدرت ا�إلرادة امللكية ال�سامية بتعيينه ع�سوا يف جمل�س هيئة مكافحة الف�ساد ب�سهر ت�سرين ا�أول من عام 2010 وما 

زال.
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تعزيز النزاهه والوقاية من الف�صاد 

يف موؤ�ص�صات التعليم العايل

اأ.د. فيــا�س الق�صــاة
ع�صو جمل�س هيئة مكافحة الف�صاد

اململكة الردنية الها�صم�صة

مقدمة: 
اإلن تعزيـــز النزاهه وتدعيم اأ�ســـ�س ال�ســـفافية يف موؤ�س�ســـات التعليم العايل لي�ـــس اأمرا مرغوبا به فقط بل اإلنه و�ســـيلة 

للو�ســـول اإلىل غر�ـــس هذه املبـــادىء يف جيل كامل من خمرجات هذه املوؤ�س�ســـات �سي�ســـاعد يف تعزيزها يف املجتمعات 

املوجودة فيها هذه املوؤ�س�سات والذي �سي�ساهم ب�سكل كبري يف الوقاية من اأفعال الف�ساد.

حماور الورقة:

اأو�: تعزيز النزاهة وال�سفافية يف معايري قبول الطلبة )امل�ساواه املطلقة وامل�ساواه الن�سبية،  ا��ستثناءات(

ثانيا: تعزيز النزاهه وال�سفافية يف اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل.

• ا�عتماد العام )البنية التحتية واملباين واخلدمات(.	

• ا�عتماد اخلا�س )الربامج والدرجات(.	

ثالثا: تعزيز النزاهة وال�سفافية يف ت�سكيل اإلدارات موؤ�س�سات التعليم العايل.

رابعا: تعزيز النزاهة وال�سفافية يف التعيني والرتقية وباقي ال�سوؤون ا�إلدارية:

• اأع�ساء هيئة التدري�س )تعيني، ترقية، تاأديب، تويل منا�سب اإلدارية(	

• املوظفني )تعيني، ترقية، تاأديب(	

خام�سا: تعزيز النزاهة وال�سفافية يف العطاءات املحلية واملركزية )بنية حتتيه واإل�ستثمارات(.

)طلب حتديد احلاجة، ا�إلعالن عن العطاء، التقدم للعطاء و�سروطه وكفا�ته، التقييم  الفني، التقييم املايل، ا�إلحالة 

املبدئية والنهائية، ا�إلعالن، ا�إل�سراف واملتابعة، ا��ستالم، كفا�ت ح�سن التنفيذ وال�سيانة(

�ساد�سا: �سوؤون اأخرى )خطط درا�سية، تقييم الطلبة، اأن�سطه � منهجية(.
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د. مي�صرة الفالح  -  الوكيلة امل�صاعدة ل�صوؤون البعثات والعالقات الثقافية 
بوزارة التعليم العايل 

املوؤهالت العلمية 
بكالوريو�س اأدب اجنليزي 1984 

اخلربة الوظيفية 
• كبري اخت�سا�سي ادبي بادارة معادلة ال�سهادات العلمية – وزارة التعليم العايل 	

• م�ست�سار بادارة معادلة ال�سهادات العلمية ) بدرجة مدير ادارة ( – وزارة التعليم العايل 	

• رئي�س املكتب الثقايف يف مملكة البحرين – وزارة التعليم العايل 	

• مدير ادارة معادلة ال�سهادات العلمية – وزارة التعليم العايل 	

• م�ساعد مدير ادارة معادلة ال�سهادات العلمية – وزارة التعليم العايل 	

• رئي�س ق�سم معادلة ال�سهادات العلمية – وزارة التعليم العايل 	

• باحث بادارة البعثات – وزارة التعليم العايل 	

• باحث بادارة البعثات – وزارة الرتبية 	

• مدر�س لغة اجنليزية – وزارة الرتبية 	

• ع�سوة يف العديد من اللجان ال�سنوية منها والثايتة مثل : 	

• ع�سو ومقرر جلنة البعثات 	

• ع�سو ومقرر جلنة معادلة ال�سهادات العلمية 	

• ع�سو ومقرر جلنة تقييم املوؤهالت الهند�سية 	

• ع�سو ومقرر جلنة املوؤهالت الطبية 	

• ع�سو ومقرر جلنة تقييم موؤهالت �سهادات الطريان 	

• ع�سو يف جلنة بعثات ذوي ا�حتياجات اخلا�سة 	

• ع�سو جلنة ا�عتماد ا�كادميي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي – الريا�س 	

• مت تكليفهـــا عدة مرات للقيام باعمال ال�ســـيد وكيل الوزارة امل�ســـاعد ل�ســـئون البعثات والعالقـــات الثقافية فرتة 	

اخلدمة بوزارة التعليم العايل .
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كلمة الوكيل امل�صاعد ل�صئون البعثات واملعادلت والعالقات الثقافية 
ال�صيدة/ مي�صرة الفالح

اإلن اجلميع ين�ســـد النزاهة ولكن تلك التي تخلو من ال�سوائب، ووزارة التعليم العايل الكويتي حتر�س دائما على نزاهة 

التعليم من خالل التاأكد دائما من جودة اجلامعات التي تر�ســـل الطلبة للدرا�ســـة فيها من خالل الوفود التي تر�ســـلها 

ب�سفة دورية .

اإلن م�ســـئولية القياديـــني يف احلفـــاظ على م�ســـتوى التعليم من اأجل احلفـــاظ على بلدنا احلبيب وم�ســـوؤلون عن جودة 

خمرجـــات التعليـــم العـــايل،  اإلن نزاهة التعليم حتتاج اإلىل” يد � ترتع�س وقلم � يرجتف” من �ســـاحب قرار قادر على 

اتخاذ القرار ال�سليم يف الوقت ال�سليم.

اإلن وزارة التعليـــم العـــايل حري�ســـة على اإلر�ســـال الوفود اىل اجلامعات التـــي تدور حولها عالمات ا�ســـتفهام من اجل 

حتديد م�ستوى تلك اجلامعات، وتراجع مناهجها الدرا�سية ويف حال ر�سد اأي �سائبة حول تلك اجلامعات يتم حظرها 

فورا ويوقف ار�ســـال الطلبة اإلليها، لقد فوجئت بنتائج التقارير التي اأعدتها الوفود التي زارت بع�س اجلامعات ، فكان 

البع�ـــس منهـــا جامعات وهمية ولكن �بـــد اأن ننوه باأن هناك ف�ســـاد بالتعليم منذ عام 1882 فهـــو لي�س وليد اللحظة، 

ووزارة التعليم العايل بعدما راأت ان  هناك خمرجات �ســـعيفة امل�ســـتوى قررت عمل اختبار لتلك املخرجات يف جميع 

التخ�س�سات.

يف احلقيقـــة اإلن الطلبـــة اندفعوا للدرا�ســـة يف تلك اجلامعات ب�ســـبب الكـــوادر التي مت اإلقرارها موؤخـــرا يف العديد من 

موؤ�س�سات الدولة والتي مت و�سعها بدون درا�سة حمددة وتلك الكوادر اأدت اإلىل بحث الطلبة عن اجلامعات ال�سهلة التي 

يح�سل منها على �سهادة توؤهله للح�سول على وظيفة يف اإلحدى املوؤ�س�سات التي اأقرت لها كوادر يف الدولة.

اإلن من �ســـمن القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العايل �إل�ســـالح الو�ســـع �ســـدور قرار مبنع ح�سول الطالب على 

درجة بكالوريو�س يف �ســـنة واحدة فقط، فاحلفاظ على التعليم م�ســـئولية كل قيادي يف هذا البلد، اأود اأن اأحيي مملكة 

البحرين التي عندما ر�ســـدت �ســـبهة ف�ساد يف جامعة دملون اأ�ســـدرت قرارًا ب�سحب ترخي�س اجلامعة وحولت طالبها 

اإلىل جامعات اأخرى وفيما يخ�س خريجي تلك اجلامعة فق�ســـيتهم منظـــورة حاليًا اأمام النيابة مبملكة البحرين، اأما 

الطلبـــة الكويتيـــون الذين كان يدر�ســـون يف تلك اجلامعة، فتم حتويلهم اإلىل جامعات اأخرى وهم لي�ســـوا من الكويتيني 

فقط، فهناك 700 طالب �سعودي وبحريني واإلماراتي وغريهم.
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ال�صيد / عمر ابراهيم  عمر الغرير - رئي�س الحتاد الكويتي لأ�صحاب 

املدار�س اخلا�صة واملعاهد الثقافية 

اخلبــرات :

• عمل مدر�سًا مبدر�سة الرميثية امل�سرتكة عام 1968 .	

• حا�سل على ا�إل�سارة اخل�سبية بالك�سافة الدولية 1968 .	

• ناظر لعدة مدار�س اآخرها مدر�سة خالد بن الوليد .	

• رئي�س جمعية املعلمني الكويتية ملدة 10 �سنوات .	

• ع�سو باملجل�س ا�أعلى للتعليم 4 دورات . 	

• ع�سو ب�سندوق ا�أمانة العامة لالأوقاف ) دعم الطالب ( .	

• ع�سو جلنة ا�أ�سرى واملفقودين وحتى تاريخه .	

• ع�سو بهيكلة القوى العاملة والتدريب . 	

• ع�سو �سابق وموؤ�س�س ) جمل�س ا�مناء ( الهمم . 	

• نائب رئي�س اللجنة التعليمية بالهيئة العامة للمعاقني وحتى تاريخه . 	

• رئي�س ا�حتاد الكويتي �أ�سحاب املدار�س اخلا�سة واملعاهد الثقافية ملدة 24 عاماً  وحتى تاريخه .	

• م�ساركة عامة يف املجل�س ا�أعلى للتخطيط . 	

• م�ساركة فعالة يف املركز العربي للتطوير منذ �سنوات عندما يتطلب ا�أمر . 	
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كلمة رئي�س احتاد اأ�صحاب املدار�س اخلا�صة 

ال�صيد/ عمر الغرير

اأود ت�ســـليط ال�سوء على  انت�سار ظاهرة الدرو�س اخل�سو�ســـية  فتلك امل�سكلة اأ�سبحت تتمدد وتنخر يف ج�سد املجتمع 

الكويتي يومًا تلو ا�آخر، فاملدر�س يريد حت�ســـني م�ســـتواه املعي�سي وا�جتماعي وهذا حق مكت�سب له ويف املقابل يح�سل 

على رواتب زهيدة مبا يدفع املدر�س اإلىل التنقل من منطقة �أخرى وحمافظة �أخرى لتح�سني اأو�ساعه املالية  واملدر�س 

اخل�سو�ســـي موجود اليوم يف كل بيت كويتي من املرحلة ا�إلبتدائية وحتى املرحلة الثانوية والطالب اأ�ســـبح يعتمد على 

املدر�س اخل�سو�ســـي اعتمادًا كليًا لدرجة و�ســـلت اإلىل اأن يقوم املدر�س بحل الواجبات الدرا�سية للطالب دون اأن يبذل 

اأي جمهود.

اإلن  اأولياء اأمور الطلبة يتكبدون مبالغ مالية كبرية لدفع م�ساريف الدرو�س اخل�سو�سية، و�بد من اإلحداث اإل�سالحات 

يف املنظومة التعليمية ككل من اأجل �سمان النزاهة وال�سفافية .
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الجلســة الثالثــة

املتحدثون :
رئي�س اجلل�صة : ال�صيدة مرمي الوتيد - وكيل وزارة الرتبية 

• اأ�ستاذة / اأروى ح�سن  - منظمة ال�سفافية الدولية.	

• ال�سيد/ اأمـــني الب�ســـري - الهيئة املركزية للوقاية من الر�سوة - اململكة املغربية.	

• اأ.د وليد مراد الكندري - ا�أمني العام امل�ساعد ملجل�س اجلامعات اخلا�سة.	

• ال�سيدة/ عبيــــر م�سلـــــح - مديرة البحوث والتطوير يف  ا�ئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة 	

) اأمان  - فل�سطني(.



: ¿ƒ``````ª¶æŸG

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ 98



: ¿ƒ``````ª¶æŸG

التعليم وتعليم النزاهة
ة 

اه
نز

م : 
لي

تع
 ال

حوكمة

2013

ية
اف

شف
لل

ت 
منتدى الكوي

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘99

الأ�صتاذة / اأروى ح�صن  - منظمة ال�صفافية الدولية

حا�سلة على درجة املاج�ستري من جامعة كامربيدج يف اإلجنلرتا - متخ�س�سة يف التنمية الدولية مع 15 عاما اأم�ستها 

يف الرتكيز على منطقة ال�ســـرق ا�أو�ســـط و�ســـمال اأفريقيا. عملت ب�ســـكل وثيق مع منظمات املجتمع املدين، والقطاع 

اخلا�ـــس واحلكومات ل�ســـنوات عديدة. كما عملت مع الوكالة ا�أملانية للتنميـــة احلكومية، GTZ، وا�آن GIZ ملدة 

عامني، وا�آن تعمل مع  منظمة ال�سفافية الدولية . األقت حما�سرات عدة يف املوؤمترات  الدولية ب�ساأن ق�سايا مكافحة 

الف�ســـاد، واحلوكمة ، وا�إل�ســـالح املوؤ�س�ســـي. لديها مهارات قوية يف حل ال�ســـراعات وخربة طويلة لتعزيز جمموعات 

املجتمع املدين وتعزيز احلوار بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية. وهي حاليًا املدير ا�إلقليمي للتوعية يف  منطقة 

ال�سرق ا�أو�سط يف ا�أمانة العامة لل�سفافية الدولية يف برلني.
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 We at Transparency International take the issue of the integrity of educational 
systems so seriously, that we dedicated our Global Corruption Report this year 
to the issue of corruption in education. Corruption in education is particularly 
burdensome for the poor, who, according to the 2010/2011 Global Cor-
ruption Barometer, are twice as likely to be asked to pay bribes for basic ser-
vices as wealthier people. Transparency and strong accountability mechanisms 
make it harder for corrupt school officials and university staff to disguise this 
corruption. 

Identifying and eliminating corruption in the education sector is essential to en-
suring that learning opportunities are not undermined. Our national chapters 
have undertaken numerous initiatives to fight corruption in all levels of educa-
tion. Activities range from providing legal assistance to witnesses of fraud in 
higher education in Fiji, to initiating an intensive public expenditure monitoring 
project on school education in Rwanda, to helping universities create integrity 
plans in Bosnia Herzegovina. 

Transparency International also believes that a huge potential in combating 
corruption in education lies in education itself- that is, teaching an anti-cor-
ruption viewpoint  in the classroom and lecture hall. With nearly a fifth of the 
world’s population between 15 and 24 years old, young people have the po-
tential to stop corruption, both as citizens today but particularly as the leaders 
of tomorrow.

The education sector is particularly vulnerable to corruption; in many countries 
of the world, it constitutes the largest element in the public sector, in some 
cases accounting for over a fifth of total government public sector expenditure. 
Large sums of money are disbursed through complex administrative layers, 
inadequately monitored from central government to schools. In Nigeria, for 
example, this allowed at least 21 million USD to be lost over two years, and 
double that amount in Kenya over five years. Foreign aid to basic education of 
approximately 5.8 billion USD per year flows to countries that are often least 
equipped to manage those funds and ensure that it reaches those who most 
need it. 

Recent developments, such as the increase of higher education students 
worldwide from 32 million in 1970 to 159 million in 2008, have led to new 
challenges and risks. Public resources have not been able to keep pace with 
change, and increasing competition for university places has increased the 
pressures on institutions and staff, which in turn inevitably affects oversight and 
control. 2
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Integrity in Education
Arwa Hassan, Regional Outreach Manager, 
Middle East and North Africa, 
Transparency International Secretariat, Berlin

I would like to sincerely thank the organisers of this event, the Minister of Edu-
cation and my dear colleagues and friends at the Kuwaiti Transparency Society 
for this invitation. 

At the TI Secretariat, we are particularly proud of KTS, which is an active Chap-
ter of the TI movement, and of their tireless efforts to promote integrity and 
transparency in all spheres of life in Kuwait. 

I think it is particularly fitting that this conference focuses on this subject at 
this point in time here in the Arab world. For a long time, learning in the Arab 
world took the form of rote learning, where children learned and repeated 
things by heart, and were not encouraged to think creatively and critically. This 
is now changing; partly as a result of the internet and social media, but also 
because of the changes in the political landscape, where children are learning 
that many viewpoints exist around a subject and that in many cases there is 
not necessarily one single interpretation. It is essential that this development 
takes place, since it is this new approach, this new way of engaging, which 
will encourage the younger generation to take more initiative and more re-
sponsibility. It is only by taking responsibility for our actions that we can really 
bring about change. In my experience of more than fifteen years of working 
on the governance issue, I often encountered the attitude “Ah yes, we have 
corruption, but not right here.” Corruption was always somewhere else; in 
another ministry, another department, another part of the country or even in 
the neighbouring country. Very few people were ready to accept responsibility, 
and without that responsibility, there is no accountability. 

Good integrity education at an early age is an investment in the future of a 
country, just as fundamental as its physical infrastructure. Children who are 
confronted by corruption and a disregard for human rights in their early child-
hood and at school, may not develop an appropriate sense of integrity and 
a respect for human rights. They may become accustomed to corruption and 
the disregard of human rights, and consider corrupt practices a natural part of 
social interaction. 1
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There are many different types of corruption in education. Corruption in 
schools can include procurement in construction, ‘shadow schools’ and ‘ghost 
teachers’, bribery in access to education and nepotism in teacher appoint-
ments, private tutoring in place of formal teaching, and sexual exploitation in 
the classroom, to name just a few examples. 

So, what can be done to tackle all these challenges? As with any sector, cor-
ruption in education is less likely in societies in which there is broad adherence 
to the rule of law, where there are strong accountability mechanisms in place 
and where there is an independent media and an active civil society. One 
overarching recommendation of the Global Corruption Report: Education is 
the need to reach a better understanding of education as an essential tool in 
itself in the fight against corruption. The social role and value of the school 
and the teacher must be placed at the forefront of education policy and anti-
corruption efforts. Teachers are often the first targets of corruption allegations, 
but this is often the cause of corruption at the higher level. Leadership and po-
litical will, robust transparency frameworks, access to information laws which 
cover public education data, accountability systems in public institutions and 
codes of conduct in schools and universities are just a few elements which can 
help ensure greater integrity in education. 

Enforcement, such as enhanced powers of parliamentary committees in ensur-
ing preventive measures, and whistleblower legislation to protect those who 
speak out, are also imperative. Citizens also need to demand their right to an 
education free of corruption. There is no one single remedy for tackling the 
enormous challenge of corruption in the education sector. Strategies to fight 
corruption need to be tailored to national contexts, and all concerned stake-
holders need to work together in order to bring about genuine and sustainable 
change over the long term.

3
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ال�صيد/ اأمـــني الب�صـــري
مهند�س دولة رئي�س، خريج املعهد الوطني لالإح�صاء والإقت�صاد التطبيقي

ابتداًء من يونيو 2011 : رئي�س وحدة الدرا�سات بالهيئة املركزية للوقاية من الر�سوة :

تتمثـــل املهام الرئي�ســـية للوحدة يف اإلعـــداد جمموعة من الدرا�ســـات والتقارير والبحوث املرتبطة مبجال اخت�ســـا�س 

الهيئة. وترتكز ا�أهداف الرئي�سية لهذه الدرا�سات حول :

• تعميق املعرفة بظاهرة الف�ساد وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية التي تعمل فيها ؛	

• جتميع و حتيني قاعدة للمعطيات حول هذه الظاهرة ؛	

• اإلعداد ا�أن�سطة التي تنظمها الهيئة وتدخالت امل�سئولني خالل التظاهرات الوطنية والدولية ؛	

• امل�ساهمة باإلعداد و اإلغناء القاعدة املعرفية للهيئة وتطوير مهارات العاملني فيها.	

2009-2011 : امل�سئول عن اليقظة ا��سرتاتيجية للمعهد امللكي للدرا�سات ا�إل�سرتاتيجية:

و تتمثـــل املهـــام يف معاجلـــة املعلومات واملعطيـــات العمومية يف املجا�ت ال�سيا�ســـية وا�قت�ســـادية وا�جتماعية، على 

ال�سعيدين الوطني والدويل.

رئي�س م�سلحة البحوث الظرفية ال�سنا عية و البحث ال�سنوي حول ال�سنا عات التحويلية بق�سم ا�إلح�ساءات والتوثيق 

مبديرية الدرا�سات و التخطيط ال�سناعي.

 2000-2009  : رئي�س م�ســـلحة البحوث الظرفية ال�ســـنا عية و البحث ال�سنوي حول ال�ســـنا عات التحويلية بوزارة 

ال�سناعة والتجارة.

• حتليل تطور القطاع ال�سناعي و التحويلي ال�سنوي.	

• درا�سة مناخ ا��ستثمار باملغرب باملقارنة مع الدول ذات ا�قت�ساديات املنبثقة.	

• 	2002 مقاربة مقارنة تناف�سية املوؤ�س�سات ال�سناعية-درا�سة حتليلية تعتمد ا�قت�ساد اجلزئي)MICRO (-اإل�سدار 

• بحث اإلح�سائي حول املقاو�ت ال�سناعية الت�سديرية	

• تتبع حمددات ا��ستثمار ال�سناعي	

• درا�سة عن ا��ستثمار اخلارجي يف القطاع ال�سناعي.	

• اإلجناز قاعدة املعطيات ا�إللكرتونية املتعلقة بالقطاع ال�سناعي.	
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إدماج قيم النزاهة والتخليق في المناهج  
 الدراسية

 البصري أمين
المركزية للوقاية من الرشوةالهيئة   

 المحتويات
.Iالسياق العام 

 

.II اتفاقية الشراكة بين الهيئة ووزارة التربية 
 

.III  الحكامةالمناهج والبرامج لتعزيز مبادئ استثمار 
 وثقافة النزاهة عموما

 

.IV  التجليات في متون الكتب المدرسية 
 

.V  إلدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
 الفساد 

 

.VI حول التربية على القيم والنزاهة خالصات 
2 
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.Iالسياق العام 

3 

تمثلللا رللللفسا  إشكلللل  نمللل لإيا تةمذيلللا ذكيلكللليا        لللل  
مت لللل  ا ذةرللللس  إتشمللللة فلللل ث  إرلللللفسا   لللل    ثللللس ملللل   لللل ي  
ذالة  لكلللت ل   لل   كللتاس س ذ ملل   إمفتم للل د إالل   ة الل  نفمللل  
 ذإللة   لل  ةللسذسا  إ مللا   لل   إتل يللا  إملللما ذم لإ للا  إشكللل  

 إتللة تملل ا  لل ذسفل الجيةةدة  الحكامةةة ل ت لسفمللل ن لل ت مكللت  مل  
 . إ  لما  ألكلكيا إ تةميا  إمكت  ما

 
ذإاللل  تف للل  فللل    إفملللل  إلللة ن لللس ت  تشل يلللا  ألملللت  إمت للل ا 
إم لإ لللا  إشكلللل   إتلللة تةلللمة   إتللل  ت  إللل ذا  أل لللس    لتللللل  

توظيةة  مفمذ للا ملل   إفللس و    إذ لليللا ذ إ فسيللا ذ لللست ت للت 
فةةةي خدمةةةة ترسةةةيز قةةةيم النزاهةةةة  والتحسةةةي التربيةةةة والتو يةةةة 
 . ذتملس ياد ذإا مالس ا ممذإيا فمل يا والشفافية والمساءلة

.IIاتفاقية الشراكة بين الهيئة ووزارة التربية 

4 

 إتاللللسي  لللي   إ يللللا  إمس  يلللا ذذ  سا  إتس يلللا  إذ ةيلللا  للل   كلللشس 
ت ةلليس ن لللس م ككللة إ ت لللذ  ذ إمللس  ا يتللذل   إة للذه  م للل    إة  فللا 
ذ ذ     أللال يل  ذت  يت نفس و   إ ذ ليلا مل   إشكلل  ذم لإ تل  مل  للالا 

  . إت ذي ذ إتس يا 
 

تللت  التشلللا  للي  د 2011 يذإيللذ  11 إم سمللا يللذت   إمللس  اإللة ن لللس 
 إتس يا  إذ ةيا     تش يلا مفمذ لا مل   إ م يلل   إتلة ت ت لس ا ذذ  سا ل إ ي

الفسةاد ومكافحةة إدماج قةيم النزاهةة تعزيز  لى الخصوص منها      ذإذيا 
 .في برامج التربية والتعليم

 

إكيلكلا  ذ إت كيكةن   إ لفا       ملكا إ ة ذه  لإ     إتس ذي 
يتأكل    ل   س كلا   يل  وذفة إذ ليا م   إشكل  ذ إتذف  ة ذ ن     ت لميت 

بتفعيةةب برنةةامج ذت  يللا  إ لفيللل  إلل ت ملت لل    للةل   إمتلل ل ي   إم ةيللي  
 .وطني مشترك للتربية  لى قيم النزاهة ومحاربة الفساد
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.III الحكامةاستثمار المناهج والبرامج لتعزيز مبادئ 
 وثقافة النزاهة عموما

5 

فريةةق   لل  ة للالا إ مللا   مللة مق ثلل د  لللت ةا للا ملل     التشل يللا 
  لس مل  ذ  سا  إتس يلا نإل  د يةت إة  ةذيت   لإةللإا  مب مشترك

فم يللل  ملل  د (ذ كلللت ا كلللت ا  للل ثذ  ذمشتمللل  ذمشتمللذ  ) إذ ةيللا 
 إمفتمللا  إملل ةة     س للي  ذتفس للا ذ  ةللا إللة مفلللا  إتس يللا   لل  

 .  إة  فا ذ إمشلإيا ذ مملس ا   س  إ يلا
 

 مللت ا فلل    إشسيللا   لل   كت مللل   إكلل ا إ لل    ممللسذ  ذ لل  
إت  يلل   لليت  إتل يللا ذ إة  فللا ذم لس للا  إشكللل  إللة  إمةلللف   إ س كلليا 

تجةةارا الةةوزارة  ترصةةيدذ إ يلللا  إم سكلليا  إم س يللاد  لال تمللل    لل  
ذ إفم يلللل   إملللسي ا إلللة فللل    إمفللللاد ذ للل إ   لكت ةللللس  إللل سذ  

 . إمكتل  ا م   إتفلسي  إ ذإيا
 

.III الحكامةاستثمار المناهج والبرامج لتعزيز مبادئ 
 وثقافة النزاهة عموما

6 

رصةةيد  تجميةة  تفلل   فتملللت إسيللا  إ مللا إللة  إ   يللا نإلل  
التربويةة اات الصةلة بالتربيةة  اإلنتاجةاتوثائقي حةوب مختلة  

  ل   إمكلتذت  إل ذإةد   ل   لى النزاهة والوقاية من الرشوة 
 لذا   plateforme »» إ  مقِسَ  إة ن     مكلذ ا مكل  ا 

 يغ ن ملج  إتس يا      يت  إة  فا ذ إتل يا ذم لس ا  إسمذا 
إللة  إمةلللف   إ س كللياد  لكت ةلللس مشللس     إمة لللج  إ س كللة 

 .  إم س ة
 



: ¿ƒ``````ª¶æŸG

التعليم وتعليم النزاهة
ة 

اه
نز

م : 
لي

تع
 ال

حوكمة

2013

ية
اف

شف
لل

ت 
منتدى الكوي

áæµªàe Üƒ©°T

IóeÉ°U ·CG

™e ¿hÉ©àdÉH

 ágGõædG õjõ©Jh OÉ°ùØdG áëaÉµŸ »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd ™HÉàdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘107

.IV التجليات في متون الكتب المدرسية 

7 

.IV التجليات في متون الكتب المدرسية 

8 
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.V إلدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
 الفساد 

9 

مت لملا إ مللج   ي  وذفةل      ملا  إشسيا نإ   ةلو ت ذس 
مشلللفيت  إة  فللا ذم لإ للا  إسمللذا ذ إشكللل   لإمة لللج  إتس للذي  إم س للةد 

تتةم  ةلذ ا  ل  اد تلت  إتذ إلا  ذإ لل إلة  مشلفيميا ة ال ل م  لسي ا 
  للست يمتلل  مفلللا تشسي  للل ذيللة م   ذال   كللي   يميللاملل ا مةرذمللا 

كللليل ل   الكلللت ملاد ذثلةيلللل مللل   يلللك  إتللل  لال   إمم ةلللا ملللا ثالإلللا 
 .إ ت  مل  إمذ  ةا ذ اذا  إةكل د ذثلإثل  كي  إت سج  إمس  ة 

 
– إتل يللا  – إة  فللا -ملل  مشلللفيت النةةواة الصةةلبة ذتتملل ا فلل ث 

  تلس ت  –  تلس ت  إالذ ةي  ذ ألةرملا  –  إ  لملا – إم لكل ا  – إملشلإيا 
 . إمك ذإيا/ إذ في – إ ا  – إمذ  ةا  – إ    إم ةة  – آللس 

.V إلدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
 الفساد 

10 

 المفاهيم المرجعية االساسية   تفريعاتها 
ـ  ألملةا ليلةا  ـ إ    ـ كت الا  إةشذ   ــ  إم كذ يا   إ  ذةيا ـ ال ت     ـ اللتال   ـ إذكل ا  ـ إشكل  
 ـإ شذ ل    إالممسذ  ألل   ـ إ  س  ـ إم ل لا   ـ إم   إة  كت ملا  إك  ا   ـت ييه  ألمذ ا   ـ إة ي 
 ... إس ل  ـ إ يمةا   ـ ال ت لس  ـم ل ا  إ ذس  ـ إت ذيس 

  إسمذا 

 إذ ة  ـ إذإلو   ـ الإت  ت   ـ إ الح  ـ الكتالما  ـ إ  ا   ـ إةميس  إم ةة   ـ إمكلوإا   ـ إمشلإيا 
نإ  ذ إذ ذا  إل لس  إ ا إة  ـ إم ةا  لال يل  م ذةا  ـل ما  إم   ا  إ لما  ـ لإذ ف ل  ذ إ اذا 

 ...   إمةرذما  إذ ةيا إ ة  فا ـ إم  ذما 
  إة  فا 

 ـ إمشلإيا  ـ إ الح  ـ الكتالما  ـ إةميس  إم ةة  ـ لإذ في  إ كل   ـ ألملةا  ـ ال تس إيا  ـ إم ةيا 
  إتل يا ... إمكلوإا

 ـ إذ ة  لإذ ف ل  ذ إ اذا  ـمملس ا  إمذ  ةي   ـ إمكلوإا  ـ إم  ذما نإ  ذ إذ ذا  إل لس  إ ا إة 
 ـتل يا  إ يلا  إ لما  ـ إمةرذما  إذ ةيا إ ة  فا  ـ إم ةا  لال يل  م ذةا  ـل ما  إم   ا  إ لما 

 ...   إذ ة  لإمذ  ةا
  إمشلإيا 

 إمكلذ ا  ـ لإذ في  إلالا   ت  ـمملس ا  إمذ  ةي   ــ  ذإا  إالةذ   أللس   تس ت  ـ  تس ت  إالةذ  
ذت  يا  إ كل ل  م    إإت لص إإال    ت  ـ  ت  كت الا  إةشذ   ـتش يا  إالةذ   ـ إالةذ   ملت 
 ...    إ الي

 ذ إمذ  ةا  إتس يا  إم ةيا

 إتةميا  ـ إمكلذإيا  الفتمل يا  ـ إ شلوا  ـ إش لإيا  ـ إمشلإيا  ـ إمكلذ ا  ـ إم لك ا  ـ إمكلوإا  ـ إمكلذإيا 
  إ  لما ...  ت  يس  إمأ   إم  ة ـ إم  يا    إ  لما ـتسمي   إةشال   ـ إت  يس  إك يت  ـذ إمكت  ما   إتملس يا

  ـ  تس ت  إالةذ   ـ إممت  ل  ذ ألمذ ا  إ لما  ـ لإذ في  إ كل   ـ إ الح  ـ الكتالما  ـ إمكلذإيا 
  ت  ـ  ت  كت الا  إةشذ   ـتش يا  إالةذ   ـ لإذ في  إلالا   ت  ـ الفتمل ة إ  اذا  إتس ثيا  ألكل  
 ...    ذإا  إالةذ  ـذت  يا  إ كل ل    إإت لص  ـم   إ الي   إإال  

  إم لك ا ذ إمكلوإا 

ـ  آللس   تس ت  ـ إالةذ   ملت  إمكلذ ا  ـ  تس ت  إالةذ   ـ إايلت  لإذ في  ـ إمذ  ةا  ـ إذ ف ل   ذ إ اذا 
  ـ إ  ا  ـ إ ذيا  ـ إ سيا  ـ إ س ما  ـ إ يماس  يا   ـ إ سمة إ اذ     إتك كا ـ   إك   إش ا  ي  
 ...   إة ل 

   تس ت  إالةذ  ذ ذإا  إالةذ 
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 االبتدائيإدماج قيم ومفاهيم النزاهة في سلك  
 االستئنا مرحلة 

إبتدائي5 إبتدائي6  مستويات إدماج قيم ومفاهيم النزاهة 

  ي س   إمت  ت  آلثلس  إك  يا إ سمذا ذ   ي ذ   ل س   
     ت ةة مذ    ذ ك ذ  مةلفه إإللالا  ايت  إة  فا

  ي س   فميا  إاذ    ذ   ي ذ   ل س       إتميي   
  ي   إ ا ذ إذ في إة  ال ت  ما  أللس

المتعلم في نهاية السنة مواصفات 
 الدراسية

 إة  فا إة  ال ت ل  لإمكلذ ا ذ  ت  إتميي  
  إة  فا إة  ال ت ل  لإايلت  لإذ في ذ  ت  إم 

  لإ اذا
 المستهدفةالقيم 

 ليلةا  ألملةاد   الستملود  إسمذاد  إذكل اد   إ  د   ت
 إايلت  لإذ في إة  ال ت ل  لإم    اذا  إ شا  إ  يا 

 ذ إتس ذيا

    أللال ياد  إالةذةياد ) إايلت  لإذ في ذ  تس ت  إاذ 
 ...(    ذ     إاكتد  إم ككاد  إكيس)…  إ يةيا 

 المرتبطة بقيم النزاهةالمفاهيم 

 إتس يا  إكالمياد  الفتمل يل   إتس يا      إمذ  ةاد 
  إ  ل   إتس يا  إشةيا

 د  إ  ا   ألمل ي يا إتس يا  إكالميا د  إ  ا  إ س يا
 . إشسةكياد  إتس يا      إمذ  ةا

 الدراسيةالمواد 

 ذ  ا  إذ ف ل  ذ إ اذاد 
 ( إ  ا  إشسةكيامل ا )ذ  ا  اذا  إ شاد ممسذ   إاكت 
 إ  ا مل ا ) اذا  إةكل  ذ إمذ  ةا ذ إك ذ   إم ةة 

 إ س يا م ذ   إمكسحد مل ا  إتس يا  إتم ي يا نةتلج ذن     
 (إةة ما 

 الكت : م   ت    ت  إتميي د  اذا  إ شا :  اذا  إ شا 
 ( إتس يا      إمذ  ةا)ذ إ  ا ذ إتس يا 

 مل ا )مفلا  اذا  إةكل  ذ إمذ  ةا ذ إك ذ   إم ةة
 (   إ  ا  إ س يا

 مفلا  إ ا ذ إذ في ذ إ ال ا ما  آللسد 
 مفلا  إ ا ذ إذ في إة  ألكسا ذ إم سكا ذ إ سيا

 (مل ا  إتس يا      إمذ  ةا) 
 ( إتس يا  إتم ي يا) إايت  إكالميا ذ إذ ةيا ذ إةكلةيا 

أو الوحدات القابلة المجاالت 
 قيم النزاهة إلستدماج

.V إلدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
 الفساد 

12 

م   إم  ذي م  إسيا  إ ما كي ذ  : الخطوات القادمة 
ت ثي   إ ما  إممتس  مل  للالا  إتفسيلي د إة  إم ذس  إما  ا

اد ذتايللليت   إ ي  وذفيلللا إميللل  ةة إملت للل   إكللليةلسيذفل   َ للل    إمق
آثلسفلللل   للل   إمت  ملللل  ذ إمت  ملللي د إلللة  إلللا تةالللي  ذةملللس 

 .ت  يا ل
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.VIحول التربية على القيم والنزاهة خالصات 
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 متةلفيادال  كيسذسا إتس ذي  إ الح •
 مملسكاد إايت ت  ت إة  إا •
 إمشسذةللا ال تتكللت إلللإايت د   يلل    لل   إت اللي د  إ ا للة إالليت ذ ال تةللل  •

  إشس دتم ا ذف  ةل  ايايل  ة  ذ الكتمس سد ذال  لإث ل  
ن  لللو  إةمللذ ج  تلل  يتمللسي  إشللس   لللإايت لللالا  إالليت ذ إالل ذاد ملل  •

  ت الليا ذ شذياد إيفل يا 
 :لالا  إت لم ة إ ايت م   إمة   •

 إثالثاد  إم سإيا ذ إذف  ةيا ذ إك ذ ياد   ل فل إ ايت إة  إةرس  
 إ س لا ذ كتس تيفيل   إت  يت ذ إت  تد كتل  ت إة  إتةذيا  
 ايل  م ت   تكلي  إمت  ت إ ايتد الفتملت  
ذ إممذإيا إة  إمةلذإا  ل ت لس  إتس يا      إاليت تتفللذ    إةكايا

 . إ س كة كذ س  إش ا 
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اأ.د وليد مراد الكندري 0

• ا�ستاذ املناهج وطرق تدري�س اللغة العربية 	

• ا�أمني العام امل�ساعد باملجل�س ا�أعلى للجامعات اخلا�سة . 	

• دكتور الفل�سفة بالرتبية ومناهج وطرق تدري�س اللغة العربية – جامعة القاهرة 	

• اأ�ســـتاذ املناهج وطرق تدري�س اللغة العربية بكلية الرتبية ا�أ�سا�ســـية – ق�سم املناهج وطرق التدري�س من 2001 	

 .  2013 –
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النزاهة كمدخل للحوكمة الر�صيدة

اأول: مفهوم احلوكمة و مبادوؤها
ظهر مفهوم احلوكمة Governance يف اإلطار اجلهود التي تبذلها املنظمات الدولية يف جمال التنمية ا�إلن�سانية 

مبختلف اأبعادها ال�سيا�ســـية وا�قت�سادية وا�جتماعية. فقد ظهرت احلوكمة �أول مرة يف تقرير البنك الدويل ب�ساأن 

التنميـــة ال�ســـادر يف الـــدول ا�أفريقية جنـــوب ال�ســـحراء sub – Saharan Africa عـــام 1989، حيث مت 

ا�ســـتخدامها للرتكيز على امل�ســـاءلة املالية للحكومات. فوفًقا للحوكمة فاإلن ا�أدوات احلكومية لل�سيا�سات ا�قت�سادية 

ا اأن تكفل العدالة وامل�ساواة. لي�س من املفرو�س اأن تكون اقت�سادية وفعالة فقط، ولكن �بد اأي�سً

ومع بداية الت�سعينيات مت الرتكيز على اجلوانب الدميقراطية للحوكمة من حيث تدعيم امل�ساركة، وتفعيل الدور الذي 

يجب اأن يلعبه املجتمع املدين، واإلزاحة الغبار عن كل ما يجعل من الدولة ممثاًل �سرعًيا ملواطنيها.

حيث ربطت منظمة التنمية ا�قت�ســـادية بني جودة وفعالية احلوكمة، وبني درجة رخاء املجتمع، واأكدت اأن امل�ســـطلح 

يذهـــب اإلىل ما هـــو اأبعد من ا�إلدارة احلكومية، من خالل الرتكيز على كيفية تطبيق الدميقراطية مل�ســـاعدة الدول يف 

حل امل�ساكل التي تواجهها. 

ومـــن هـــذا املنطلق مت تبني املفهوم على اأ�ســـا�س اأنـــه يتعر�س ملا هو اأبعد مـــن ا�إلدارة العامـــة، وا�أدوات، والعالقات، 

وا�أ�ســـاليب املتعلقة باحلكم، لي�ســـمل جمموعة العالقات القائمة بني احلكومة واملواطنني �ســـواء كاأفراد اأو كجزء من 

موؤ�س�سات �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية . 

ومل يكـــن ا�إلطار ال�سيا�ســـي هو املدخـــل الوحيد الذي دارت حوله الدرا�ســـات املرتبطة باجلانـــب التنظريى للحوكمة، 

فاملفهوم � يركز فقط على التنظيمات وال�سيا�ســـات ا�قت�ســـادية التي تتبعها املوؤ�س�سات، وجتد ترحيًبا من املوؤ�س�سات 

الدولية – البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل- وخا�سة فيما يتعلق بتحرير ا�أ�سواق، واحلد من تدخل الدولة.

بل توؤكد احلوكمة على ا��ســـتناد الدائم لقيمة الدميقراطية ، وما يرتبط بها من اأهمية متكني ا�أفراد من ممار�ســـة 

دورهم فيما يتعلق بامل�ساركة الفعالة يف �سنع اخلطط التنموية وتنفيذها .  

وفيما بعد متت اإلعادة توظيف املفهوم من قبل برنامج ا�أمم املتحدة ا�إلمنائي لي�سري اإلىل ممار�سة ال�سلطات ال�سيا�سية 

وا�قت�ســـادية وا�إلداريـــة من اأجل اإلدارة �ســـئون الدولة، مـــع الرتكيز على عمليـــة التفاعل القائمة بـــني اأطراف العقد 

ا�جتماعي اجلديد يف ظل احلوكمة وهم: الدولة، والقطاع اخلا�س، واملجتمع املدين.

فبتبني احلوكمة مت تاأ�ســـي�س عقد اجتماعي جديد � تلعب فيه الدولة مبفردها على م�ســـرح ا�أحداث، بل ي�ســـاركها يف 

ذلك �عبون جدد، مبا يفر�س عليها اأن تف�سح لهم املجال ملمار�سة دورهم يف جميع منا�سط احلياة .   

ويف تطـــور جديـــد من  قبل املنظمات الدولية اأ�ســـبحت احلوكمـــة مبثابة اأداة لتقدمي اأجندة جديـــدة ملعونات التنمية، 

وذلك بعد اأن تاأكدت من اأن امل�ســـاعدات املالية والفنية لن حتقق اأهدافها اإل� من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة والتي 

على راأ�سها: ال�سفافية و امل�ساءلة والكفاءة يف نظم احلكم.

وميكـــن القول اإلن احلوكمة تاأخـــذ يف اعتبارها بعدين متوازيني: يعك�س اأولهما فكر البنك الدويل الذي يتبني اجلوانب 

ا�إلدارية وا�قت�سادية للمفهوم.

اأما البعد الثاين فيوؤكد على اجلانب ال�سيا�ســـي للحوكمة حيث ي�ســـمل– بجانب ا�هتمام با�إل�سالح والكفاءة ا�إلدارية – 

الرتكيز على منظومة القيم الدميقراطية.
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لذا يوؤكد علماء ا�جتماع ب�ســـفة دائمة على اأن احلوكمة � يعتمد تطبيقها على املوؤ�س�ســـات، واإلمنا من خالل العمليات 

وا�إلجراءات التي حتقق النتائج املرجوة . 

وتوجد جملة من العوامل واملربرات ا�قت�ســـادية وا�جتماعية وال�سيا�ســـية �ســـاعدت على ظهور امل�ســـطلح وتطوره يف 

ال�سياق ال�سابق، وتبنيه من قبل املنظمات الدولية وا�إلقليمية واملحلية، وميكن عر�س هذه العوامل فيما يلي  :

• العوامل القت�صادية:	
متثلت اأهم العوامل ا�قت�ســـادية التي �ســـاعدت على ظهور احلوكمة يف : انفجار ا�أزمات املالية العاملية، والتي ميكن 

و�ســـفها باأنهـــا كانت مبثابة اأزمة ثقة يف املوؤ�س�ســـات والت�ســـريعات التي كانـــت تنظم ا�أعمال والعالقـــات القائمة بني 

موؤ�س�سات ا�أعمال واحلكومات.

 Enron مما اأدى لت�ســـاعد ق�ســـايا الف�ســـاد ال�ســـهرية يف كربي ال�ســـركات ا�أمريكية، وعلى راأ�سها �ســـركة اإلنرون

وغريها، با�إل�سافة اإلىل ممار�سات ال�سركات متعددة اجلن�سيات يف اقت�ساديات العوملة، حيث اأ�سبحت هذه ال�سركات 

تقوم بعملية ا��ستحواذ وا�ندماج بني ال�سركات؛ من اأجل ال�سيطرة على ا�أ�سواق العاملية.

وميكن التدليل على ذلك من خالل معرفة اأن هناك مئة �ســـركة فقط ت�ســـتحوذ على مقدرات التجارة اخلارجية على 

امل�ستوي العاملي من خالل ممار�ساتها ا�حتكارية. مما اأدى يف النهاية اإلىل التحول من ا�قت�ساد الوطني املنغلق على 

نف�سه اإلىل ا�قت�ساد العاملي. 

وكذلـــك الرغبة يف ا�نتقال من اأ�ســـلوب ا�إلدارة العامـــة القائم على احرتام ا�أقدمية والتـــدرج الوظيفي، اإلىل ا�إلدارة 

احلديثة امل�ستندة على التمكني والرتكيز على النتائج، واإلعطاء فر�سة اأكرب للم�سئولية الفردية، مع الرتكيز اأي�سًا على 

معيار ا�إلجناز والتعليم امل�ستمر.

واأخـــريًا النجـــاح الـــذي يحققه امل�ســـطلح يف جمـــال اإلدارة ا�أعمال واملمار�ســـات املرتبطة ب�ســـمان م�ســـالح وحقوق 

امل�ساهمني، مما اأغرى باإلمكانية تو�سيع املفهوم لي�سمل جميع املوؤ�س�سات القائمة باملجتمع.

• العوامل الجتماعية:	
اأما عن اأهم العوامل ا�جتماعية التي لعبت دوًرا مهًما يف ظهور احلوكمة فجاء على راأ�سها: انعزال احلكومات القائمة 

عن املواطنني والت�ساقها وتقيدها بالعمليات ا�إلدارية، مما دعا اإلىل �سرورة التفكري يف وجود ممثلني لهوؤ�ء املواطنني 

يتولون عنهم مهمة متثيلهم، ونقل وجهة نظرهم يف ر�سم ال�سيا�سات التنموية التي تهم املواطنني واملجتمع.  

حيث اأدى فقدان احلكومات ل�ســـيطرتها واحتكارها لل�سيا�ســـات ا�قت�سادية وا�جتماعية اإلىل ظهور �عبني جدد على 

م�ســـرح ا�أحداث كاملنظمات غري احلكومية وال�ســـركات متعددة اجلن�ســـيات . با�إل�ســـافة اإلىل رغبـــة الهيئات الدولية 

املانحـــة يف حت�ســـني فاعلية برامج امل�ســـاعدات التنمويـــة التي ظلت متدنية يف كثـــري من الدول الناميـــة؛ نتيجة لعدم 

ا�لتزام بربامج ا�إل�سالح من ناحية، وانت�سار الف�ساد من ناحية اأخرى.

با�إل�ســـافة اإلىل �ســـعوبة اإليجاد الفرد الذي ميلك مبفرده املعارف والو�ســـائل الالزمة �أجل احلل ا�نفرادي للم�ســـاكل 

املطروحة، فهناك دوًما عمليات التقاء ومفاو�ســـة اأ�ســـبحت �ســـرورية بـــني ا�أفراد، حتى واإلن كانـــوا متنافرين وغري 

متجان�ســـني، فاحلوكمة ت�ســـتلزم امل�ســـاركة واملفاو�سة والتن�ســـيق، يف ظل وجود اأفراد من كل الفئات لديهم الرغبة يف 

عملية امل�ساركة يف �سنع القرار، وهم يف ذات الوقت يف و�سعية متكنهم من اقرتاح حلول جديدة للم�ساكل القائمة. 

واأخرًيا التحول من املجتمع ال�ســـناعي اإلىل جمتمع املعرفة واملعلومات، ومن اهتمامات املدى الق�ســـري اإلىل اهتمامات 

املدى البعيد، ومن التنظيمات الهرمية اإلىل التنظيمات ال�سبكية .
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• العوامل ال�صيا�صية:	
يف حني متثلت اأهم العوامل ال�سيا�ســـية يف: ا�أهمية الق�سوى التي اكت�سبها امل�سطلح بالن�سبة للدميقراطيات النا�سئة 

ـــا يف دول العامل الثالث النامي؛ نظًرا ل�ســـعف النظم القانونية القائمة بها، والتي � ميكن معها اإلجراء تنفيذ  خ�سو�سً

العقود، وحل املنازعات بطرق فعالة.

وتوقف وانتهاء احلرب الباردة، وما ترتب عليها من اختفاء الدوافع امل�ســـاندة للغرب ��ســـتمراره يف م�ساندة ا�أنظمة 

ال�ســـلطوية اأو حتى جتاهل ممار�ســـاتها، والتحول من النظم املركزية اإلىل النظم الالمركزية، ومن نظم الدميقراطية 

النيابية، اإلىل نظم دميقراطية امل�ساركة. 

با�إل�ســـافة اإلىل التطورات العاملية املرتبطة بثورة املعلومات وا�ت�ســـا�ت والعوملة، وما ترتب عليها من انعكا�سات على 

اأدوار الدولة يف الع�ســـر احلا�ســـر، و�ســـرورة انتقالها من الدولة احلار�ســـة امل�ســـئولة عن جميع اخلدمات ال�ســـحية 

والتعليمية وغريها، اإلىل دولة تنموية تلعب فيها املوؤ�س�سات غري احلكومية دوًرا كبرًيا.

ونظرة فاح�سة لهذه العوامل تو�سح الفل�سفة الكامنة وراء ن�ساأة احلوكمة وظهورها نتيجة التغريات احلادثة يف طبيعة 

اأدوار الدولة، وما فر�ســـته هذه العوامل من حتديات جمة اأمام الدول ياأتي يف مقدمتها �ســـرورة اإلعادة توزيع ا�أدوار، 

والتنازل طواعية عن اأدوار عديدة كانت يف ال�سابق من اأخ�س اخت�سا�سات احلكومات املركزية. 

وبالتايل اأ�ســـبحت احلاجة ما�ســـة �أ�ســـلوب اإلداري جديد قادر على اجلمع بني املوؤ�س�ســـات الر�ســـمية وغري الر�ســـمية، 

واإلدخالها يف عملية �سنع القرار وتنفيذه. 

وذلك من خالل �ســـرورة ا�نتقال بو�ســـعية ال�ســـلطة داخل املجتمع من مفهوم احلكومة الـ  Government، الذي 

ينه�س على م�ســـلمة قيام احلكومة بالدور الرئي�س يف ممار�سة ال�سلطة، اإلىل مفهوم احلوكمة Governance، الذي 

ي�ستند اإلىل م�ساركة جميع اأطراف املجتمع للحكومة يف اإلدارة �سئون املجتمع .

ويف �سوء ما �سبق ميكن حتديد اأهم العنا�سر ا�أ�سا�سية للحوكمة بالتعليم يف:

- نظام حمدد للمجال�س واللجان مب�ستوياتها املختلفة ، تت�سمن �سيا�سات مكتوبة، وحتدد اأدوار هذه املجال�س واللجان 

بو�سوح، واإلتاحة هذه ال�سيا�سات جلميع فئات العاملني .

- وثائق واأدلة مكتوبة ومعتمدة تو�ســـح هياكل هذه املجال�س واللجان وت�ســـكيلها وواجباتها وم�سئولياتها و�سالحياتها، 

واإلجراءات ومعايري اختيار اأع�سائها، ونظم امل�ساءلة عن ال�سيا�سات والقرارات التي ت�سدرها.

- نظم واإلجراءات �إلتاحة الفر�س للم�ساركة الطالبية، وتوفري املعلومات ذات ال�سلة بالقرارات التي مت�س م�ساحلهم.

توافر خلفيات علمية وخربات عملية ذات �سلة باملوؤ�س�سات التعليمية يف اأع�ساء هذه املجال�س واللجان.	 

جمال�س وجلان ت�ســـتجيب ملتطلبات وموا�ســـفات اجلودة وا�عتماد وتوجه اإلليها، وتتيـــح كافة املعلومات املطلوبة 	 

منها اأو عنها.

اأ�سلوب للعمل كفريق واحد يدار ذاتًيا بعيًدا عن اأ�سلوب الرئا�سة .	 

تهيئة م�ستمرة لالأع�ساء اجلدد يف هذه املجال�س واللجان، وحتديث معلومات ا�أع�ساء القدامى ب�ساأن التغريات 	 

يف ر�سالة واأهداف وبرامج وخطط التطوير .

نظم واإلجراءات حمددة للتقييم الدوري وامل�ستمر لفعالية هذه املجال�س واللجان .	 

فاحلوكمة هنا تعني: 
الق�ساء على الف�ساد الناجت عن �سعف امل�ساءلة واملحا�سبية.	 

مزيد من ال�سفافية وامل�سداقية وامل�ساءلة.	 
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تفعيل ال�سراكات  . 	 

 مزيد من الدميقراطية.	 

نظام مايل واإلداري متطور.	 

 توظيف القوانني مبا يحقق فعالية املوؤ�س�سات.	 

تفعيل الالمركزية.	 

ا�سرتاتيجية اإلمنائية فعالة.	 

حرية تداول املعلومات .	 

 اإل�سالح �سئون املوظفني  . 	 

وب�ســـفة عامة وا�ســـتناًدا اإلىل العديد من اخلربات الدولية يف املجتمعات التي قطعت �ســـوًطا وا�سًحا يف ا�عتماد على 

تطوير التعليم كقاطرة لعملية التحديث والتنمية، اأ�سبح هناك ما ي�سبه ا�إلجماع على �سرورة تطبيق مبادئ احلوكمة، 

التي تقوم على تطبيق مبادئ جديدة يف ا�إلدارة ، تعتمد ب�ســـكل مبا�سر على م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب، 

وا�ســـتخدام �سيا�ســـات وطـــرق لقيا�س ا�أداء املوؤ�س�ســـي ، ومدى قدرته علـــى حتقيق ا�أهداف وحت�ســـني جودة اخلدمة 

التعليمية ، وزيادة التفاعل ا�إليجابي مع م�سكالت املجتمع.  

وميكن حتقيق ما �ســـبق والو�ســـول اإلىل النتائج املرجوة من وراء حوكمة التعليم من خالل ا��ســـتناد اإلىل جملة املبادئ 

واملوؤ�سرات التالية:

1- ال�صفافيـــــة :
ي�ســـري مفهوم ال�ســـفافية اإلىل حرية الو�ســـول اإلىل املعلومات، وما يقابلها من ا�إلف�ســـاح عنها، ويعني املفهوم من زاوية 

اأخري العلنية يف مناق�سة املو�سوعات، وحرية تداول املعلومات ب�ساأن مفردات العمل يف املجال العام.

ا�أمـــر الذي يعني اأن ال�ســـفافية تقوم على التدفق احلـــر للمعلومات، وعلى اأن تنفتح املوؤ�س�ســـات والعمليات املجتمعية 

مبا�سرة للمهتمني بها، واأن تتاح املعلومات الكافية لتفهمها ومراقبتها. وتتحقق ال�سفافية عندما ترت�سخ حرية التعبري 

التي متكن من ا�إلعالم احلر، اإلذ اأن حرية ا�إلعالم لي�ســـت �ســـرًطا �سرورًيا لل�ســـفافية فح�سب، ولكنها �سرورية كذلك 

ملبا�سرة امل�ساءلة، بق�سد وقف اأعمال التجاوز والتحايل، ف�ساًل عن اأهميتها ملمار�سة حق امل�ساركة يف �سنع القرار.

ويق�ســـد بال�سفافية هنا تاأكيد م�ســـداقية املوؤ�س�ســـة التعليمية اأمام الراأي العام واحلكومة وو�سائل ا�إلعالم واملجال�س 

ال�سعبية و�سوق العمل واملنظمات والهيئات املحلية والدولية املهتمة بالتعليم. 

لذا فهي حتتاج اإلىل ت�سريعات ولوائح تي�سر حرية تداول املعلومات، مع توفري ا�آليات الالزمة لهذا التداول كالن�سرات 

والتقارير واملجالت وا�إلنرتنت، حيث متثل ق�سية الو�سول للمعلومات وحرية تداولها واإلتاحتها للمواطنني ركًنا اأ�سا�سًيا 

من اأركان احلوكمة. 

ويرتبط مبداأ ال�ســـفافية مببداأ اآخر من مبادئ احلوكمة اأ� وهو مبداأ امل�ســـاءلة، فبغياب ال�ســـفافية � وجود للم�ساءلة.  

وتفعيل ال�سفافية على هذا النحو يعد جزًءا � يتجزاأ من حتقيق ال�سالح العام.

ففي ظل ال�ســـفافية يعمل املوظف خلدمة ا�أداء الوظيفي، ومبا يكفل حتقيق الكفاءة، وي�ســـتبعد ا�نحراف والف�ســـاد؛ 

خوًفا من عملية امل�ساءلة .  

وعلى هذا فمن اأهم املوؤ�سرات التي ميكن اأن ت�ساعد يف اإلعمال مبداأ ال�سفافية:  

وجود معلومات دقيقة عن خمتلف اأن�سطة املوؤ�س�سة.	 
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وجود تقارير دورية عن اأداء العاملني.	 

وجود م�سادر اإلعالم .	 

ن�سر ميزانية املوؤ�س�سة.	 

و�سوح اأ�س�س اتخاذ القرار لدى �سانعيه.	 

-   �سهولة احل�سول على ا�إلح�ساءات والبيانات عن خمتلف اأن�سطة املوؤ�س�سة.

 وجود قاعة بيانات .	 

وجود اآليات متعددة للتعبري عن الراأي.	 

امل�صاءلـــة:  -  2
ي�سري مفهوم امل�ساءلة اإلىل وجود طرق واأ�ساليب مقننة وموؤ�س�سية متكن من م�ساءلة ال�سخ�س امل�سئول، ومراقبة اأعماله 

وت�ســـرفاته يف اإلدارة ال�ســـئون العامة، مع اإلمكانية اإلقالته اإلذا جتاوز ال�ســـلطة اأو اأخل بثقة النا�س، وهذه امل�ســـاءلة تكون 

م�سمونة بحكم القانون ومتحققة بوجود ق�ساء م�ستقل وحمايد ومن�سف. 

فهي ت�ســـتهدف متكني املواطنني وذوي العالقة من ا�أفراد واملنظمات غري احلكومية من مراقبة وم�ســـاءلة املوظفني 

وامل�سئولني من خالل القنوات وا�أدوات املالئمة، دون اأن يوؤدي ذلك اإلىل تعطيل العمل .

وعلى هذا فمبداأ امل�ســـاءلة يرتبط ب�ســـرورة تفعيل دور القوانني يف مالحقة كل من يرتكب خطاأ اأو يتعدى على حقوق 

الغري باملخالفة للقرارات والقوانني، وتن�سحب على جميع املوظفني كبريهم و�سغريهم دون متييز . 

ا على وجود حوافز لت�سجيع امل�سئولني على اأداء مهامهم  و� تقت�سر امل�ساءلة على جانب العقاب فقط ، بل ترتكز اأي�سً

باإلخال�س وفعالية واأمانة . فامل�ســـاءلة تعد م�ســـئولية مرتاكمة، فاأي �ســـخ�س يعد م�سئو�ً عن الوفاء بواجب معني ُي�ساأل 

بال�سرورة عن كيفية وفائه مب�سئولياته.  

وهناك نوعان من امل�ساءلة هما :

امل�صاءلة الوظيفية: 
تن�ســـب على طبيعة ا�ستخدام املوارد املادية والب�سرية املتاحة داخل املوؤ�س�سة، وا�آثار املبا�سرة على البيئة التي تبا�سر 

املوؤ�س�سة عملها بني جنباتها. 

امل�صاءلة ال�صرتاتيجية: 
تن�سب على ا�آثار بعيدة املدى للمنظمة على البيئة، وقدرتها على حت�سني جودة احلياة �أع�سائها. 

ومن كل ما �ســـبق يت�ســـح اأن اأي م�سئولية �بد لها من �ســـقني: اأولهما، ا�لتزام اأو التعهد فهو جوهرها ولبها، وثانيهما، 

املحا�سبة اأو امل�ساءلة وهو نتيجتها املنطقية، فبقدر ا�لتزام تكون املحا�سبة. 

ومن اأهم املوؤ�سرات التي ميكن اأن حتكم مبداأ امل�ساءلة :

تنا�سب حجم م�سئولية الفرد مع ال�سلطة املمنوحة له.	 

وجود اآليات �إلثابة ا�أفراد .	 

وجود اآليات ملعاقبة ا�أفراد .	 

تطبيق اآليات امل�ساءلة على جميع العاملني دون متييز.	 
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تنا�سب اجلزاءات املوقعة على املخالفني مع حجم املخالفة.	 

وجود معايري حمددة للثواب والعقاب .	 

: الفعالة  امل�صاركة   -  3
   تهدف امل�ساركة اإلىل جتاوز الفجوة القائمة بني القيادة واجلمهور، واإلبداع اأ�سكال غري هرمية ملمار�سة ال�سلطة � تقوم 

على مبداأ ا�إلنابة وامل�ساركة ال�سكلية، بل على م�ساركة اجلماعة يف �سنع القرار وتنفيذه .

وتقوم عالقة امل�ساركة على اأ�س�س حمددة منها : 

الندية القائمة على الثقة وا�حرتام املتبادل بني ا�أطراف، والتي ت�ســـتوجب دولة قانون، وموؤ�س�ســـات را�ســـخة، 	 

وجمتمعًا مدنيًا نا�سجًا.

ا�ســـتقاللية ا�أطراف بع�ســـها عن بع�س، وتوافر القناعة الكاملة باأن امل�ساركة حق لكل ا�أطراف، ولي�ست منحة 	 

اأو هبة من الدولة.

امتالك كل طرف ��سرتاتيجية تنموية حمددة وم�ستقرة تت�سمن اأهداًفا مرحلية، واأخرى بعيدة املدى.	 

وجـــود اأر�س م�ســـرتكة ومناطق متا�س بني ا�أطـــراف، وقبولهم عن قناعـــة لفكرة امل�ســـاركة والتفاعل والتكامل 	 

وال�سراع ال�سلمي.

اإلر�ساء مناخ دميقراطي حقيقي مبا يت�سمنه ذلك من متثيل نيابي حر وتداول �سلمي لل�سلطة و�سيادة القانون.	 

�ســـيادة عالقة امل�ساركة يف كافة امل�ســـتويات بداية من �سنع ال�سيا�سات، اإلىل ت�سميم الربامج واتخاذ القرارات، 	 

اإلىل تهيئة البيئة والتنفيذ.

ومن املوؤ�سرات التي ميكن اأن حتكم عمل مبداأ امل�ساركة الفعالة ما يلي:

عدد اأع�ساء املوؤ�س�سة امل�ساركني يف �سنع �سيا�ساته.	 

عدد ا�أع�ساء امل�ساركني يف �سنع القرار.	 

اأخذ راأي املعنيني بقرار ما يف اتخاذه اأو تنفيذه.	 

تعدد طرق وو�سائل م�ساركة ا�أفراد يف اأن�سطة املوؤ�س�سة.  	 

التمكني:  -  4
يهـــدف التمكني اإلىل تعزيز قـــدرات ا�أفراد اأو اجلماعات لطرح خيارات معينة، وحتويلها اإلىل اإلجراءات اأو �سيا�ســـات، 

تهدف يف النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية ملوؤ�س�سة اأو تنظيم ما.

وهـــو مـــا ميكن حتقيقه من خـــالل: اإلزالة كل العقبات التـــي تعوق عملية التمكني �ســـواء اأكانت قانونية اأو ت�ســـريعية اأو 

اجتماعيـــة )تتعلـــق بالعـــادات والتقاليد وا�أعـــراف املتبعـــة( اأو غريها من ال�ســـلوكيات النمطية. مع تبني �سيا�ســـات 

واإلجراءات وت�سريعات واإلقامة هياكل وموؤ�س�سات ت�ساعد يف الق�ساء على مظاهر ا�إلق�ساء والتهمي�س . 

ويرافق مبداأ التمكني عنا�سر اأخرى داعمة من قبيل: النزاهة وال�سفافية وامل�ساألة ا�إلدارية، مبا ميكن من بناء التوجه 

نحو رقابة الذات وحتديد الت�سرفات امل�سئولة بدياًل ا�سرتاتيجًيا عن رقابة التحكم وا�أوامر .

ومن اأهم موؤ�سرات مبداأ التمكني  ما يلي : 

تق�سيم العمل داخل املوؤ�س�سة على جميع ا�أفراد دون متييز.	 
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تتعدد فر�س م�ساركة ا�أطراف املعنية يف اأن�سطة املوؤ�س�سة.	 

وجود ر�سالة حمددة للموؤ�س�سة.	 

بيان وا�سح باأهداف وغايات املوؤ�س�سة.	 

وجود خطة ا�سرتاتيجية بعيدة املدى .	 

تعدد اآليات م�ساركة ا�أطراف املعنية يف �سيا�سات املوؤ�س�سة.   	 

: املالية  الإدارة   -  5
تتعلق ا�إلدارة املالية بجملة التكاليف وامل�ساريف اخلا�سة باملوؤ�س�سة، وم�سادر متويلها، واأوجه ا�إلنفاق .

ويعد مبداأ ا�إلدارة املالية من اأهم الق�سايا املرتبطة باحلوكمة، بل ومن اأ�سباب ت�سكلها، اإلذ اإلن احلوكمة با�أ�سا�س نتاج 

�سيا�سات ت�ستهدف التحقق من �سالمة ا�إلنفاق .

وقد تزايد ا�هتمام با�إلدارة املالية مع بروز مفهوم ال�سفافية واملحا�سبية، ا�أمر الذي جعل من ا�إلنفاق احلكومي حمل 

اهتمام ومتابعة اأفراد املجتمع .

ومن اأهم املوؤ�سرات التي ميكن اأن حتكم عمل مبداأ ا�إلدارة املالية ما يلي:

وجود م�سادر متويل متعددة للموؤ�س�سة.	 

وجود خطط لتطوير موارد املوؤ�س�سة املالية.	 

وجود ميزانية �سنوية للموؤ�س�سة.	 

تقومي فعالية اأن�سطة املوؤ�س�سة يف �سوء التكاليف املن�سرفة.	 

تنا�سب حجم ا�إلنفاق مع اأن�سطة املوؤ�س�سة.	 

القانون: حكم   -  6
يت�ســـمن مفهوم حكـــم القانون اأو �ســـيادته اإلعمال القاعدة القانونية نف�ســـها يف احلا�ت املتماثلـــة، وبغ�س النظر عن 

املراكز ا�جتماعية لالأطراف ذات ال�سلة، وهو ما يعرب عن امل�ساواة اأمام القانون.

اإلن وجود بنية قانونية م�ســـتقرة مع وجود هيئة ق�ســـائية م�ستقلة ميكن ا�عتماد عليها، من �ساأنه اأن ي�ساعد على اإلعالء 

الدميقراطية وتطبيق مبادئ احلوكمة وحقوق ا�إلن�سان، ويجب اأن تت�سم ا�أطر القانونية بالعدالة واأن تطبق دون حتيز. 

ومن اأهم املوؤ�سرات التي حتكم عمل مبداأ حكم القانون ما يلي:

وجود قاعدة قانونية اأو قانون مكتوب.	 

ن�سر القانون بطريقة ت�سمن و�سوله اإلىل معرفة وعلم ا�أفراد الذين �سيطبق عليهم.	 

خ�سوع اأع�ساء املركز لقواعد ثابتة.	 

وجود اآليات حلل املنازعات.	 

امل�ساواة يف ا�ستخدام هذه ا�آليات بني ا�أع�ساء.	 

مدى القناعة بعدالة هذه القواعد.	 

ر�صادة اتخاذ القرار:  -  7
حيث يتعلق ا�أمر هنا مبدى خ�سوع عملية اتخاذ القرار داخل املوؤ�س�سة لقواعد واإلجراءات عقالنية ومو�سوعية. 
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ومن موؤ�سرات عملية ر�سادة اتخاذ القرار ما يلي:

تلبية مو�سوع القرار حلاجات عامة.	 

وجود نقا�س عام ي�سبق عملية اتخاذ القرار.	 

وجود درا�سات حول نفقة وتكلفة بدائل القرار املختلفة.	 

ا�سرتاك اخلرباء يف مو�سوع القرار يف املداو�ت التي جرت ب�ساأنه.	 

اإلمكانية تعديل القرار عند حدوث ظروف مغايرة للمعطيات التي اتخذ على اأ�سا�سها.	 

: املوؤ�ص�صة  فعالية   -  8
يق�سد بفعالية املوؤ�س�سة : قدرة املوؤ�س�سة على ا�ستخدام مواردها واإلمكاناتها املختلفة لتحقيق اأهدافها املحددة.

ومن موؤ�سرات مبداأ الفعالية ما يلي:

حتديد اأهداف  )ق�سرية املدى - طويلة املدى(.	 

تقييم اأداء ا�أفراد يف حتقيق ا�أهداف.	 

بلوغ ا�أهداف يف الوقت املحدد.	 

تعاون جميع ا�أفراد يف حتقيقها.	 

ا�ستخدام املوارد الب�سرية واملادية بكفاءة.	 

ثانيا: تعليم النزاهة

التعريف الدارج للنزاهة:  
يرتبط مفهوم النزاهة فى احلياة اليومية مبمار�ســـات الب�ســـر الفعلية اليومية �سواء اأكانت ممار�سات مادية اأو فكرية 

على اأ�سا�س اأن ثمة �سيغة تعاقدية من املفرت�س اأن تكون  »نزيه « بني �ساحب الفعل )الفاعل( ، واملفعول �أجله )الب�سر 

جميعا( ، ومن هنا فمفهوم النزاهة يرتبط لدى عامة ال�سعب بالنخبة )َعلية القو م( ؛ فمن املفرت�س اأن يت�سم �سلوك 

هـــذه النخبة بالنزاهة على اأ�ســـا�س اأن �ســـلوك هـــذه النخبة واأفعالهم تكـــون حمط غربلة ومقارنة مـــن قبل ا�آخرين، 

فالعلماء واملفكرون وال�سا�سة واملثقفون والنقاد وال�سعراء هم ل�سان ال�سعب النزيه ال�سادق الذى يعمل على �سالح خري 

وجمال الب�سر ورفعة وتقدم ا�أمة ولن يحدث ذلك اإلذا كانت هذه النخبة تت�سم بالنزاهة.

مييـــل كثري من النا�س اإلىل ا�ســـتخدام كلمة النزاهـــة على اأنها بد يل لبع�س الكلمات ا�أخرى مثل احل�ســـن good اأو 

ا�أخالقى  ethical اأو ال�سخ�س املهتم بنف�سه ومظهره وبالتاىل فال�سخ�س النزيه هو ذلك ال�سخ�س الذى يرف�س 

ا�نخـــراط فى اأى �ســـلوك غري م�ســـئول كالكذب اأو النفـــاق ، وعلى هذا فال�ســـخ�س النزيه هو ال�ســـخ�س الذى« يفعل 

مـــا يقـــول ويقول ما يفعـــل »اأو مبعنى اآخر اأن تكون اأفعاله مت�ســـقة مع اأقوالـــه ، ويري البع�س اأن النزاهة هى ال�ســـمعة 

الطيبة، “good name”اأو “reputation” اأو اأن ال�سخ�س النزيه هو الذى لديه �سمري .

التعريف اللغوى للنزاهة:
ورد فـــى مـــادة )نزه( فى معجم ل�ســـان العرب : نزه املكان نزاهة : بعد عن الريـــف، ونزه فال ن : تباعد عن كل مكروه 

فهو نزه ونزيه ، والنزاهة البعد عن ال�سوء وترك ال�سبهات وعلو ا�أخالق ، وهو يتنزه  عن ال�سئ :اإلذا تباعد عنه ، ومنه 
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قيل : فالن َيتنزه عن ا�أقذار وينزه نف�سه عنها اأى يباعد نف�سه عنها.

ف�س : عفيف متَكـــرم  يحلُّ وحده و� يخالط البيوت بنف�ســـه و� ماله، واجلمع ُنزهاء   ورجـــل َنـــزه اخُللـــق َونزه ونازه النَّ

زاهـــة، واأن فالن َلنزيـــه :اإلذا كان بعيد عن ُاللوم، وهو نزيه اخللق وفـــالن يتنزه عن مالِئم  زه والنَّ ونـــزاه، وا��ســـم النَّ

ع عما يذم منها ، والتََّنزه رفعة نف�ســـه عن ال�ســـئ تكر�ًســـا ورغبة عنه ، والنزاهة هى البعد عن ال�سوء  ا�أخالق اأى يرتفَّ

واملعا�سى واحلرام، ورجل نزيه ونزه : ورع، وفالن نزيه اأى بعيد. 

التعريف ال�صطالحي للنزاهة :
عرفت مو�ســـوعة جامعة �ستانفورد للفل�سفة م�سطلح النزاهة باأنه « النزاهة هى واحدة من اأهم الف�سائل واأكرثها فاعلية، 

كما اأنها م�ســـطلح غام�س وحمري جًدا فقد يتم ا�ســـتخدامها )النزاهة( ب�ســـكل مرادف لالأخالق اأو ا�لتزام ا�أخالقى.» 

ويتداخل مفهوم النزاهة فى ا�إلطار الفل�سفى مع مفاهيم اأخرى قريبة منه، واأحيانا يتم ا�ستخدامها بالرتادف.

ومن اأهم هذه املفاهيم : ا�أخالقية  morality  واملثل ethics  وال�سرعية legality واإلن كان هذا املفهوم )مفهوم 

النزاهـــة( يختلـــف عن هذه املفاهيم الثالثـــة فى ابتعاده عن املعيارية فى احلكم على ا�أ�ســـياء حيث � يرتبط مفهوم 

النزاهة باجليد وال�سيئ، وال�سواب واخلطاأ، وما � يجب . 

وتتميز النزاهة بقيم خم�س اأ�سا�سية وهى : ال�سدق والثقة وا�إلن�ساف والعدل )وا�حرتام وامل�سئولية

ويعني ال�سدق هو جودة ا�ت�سال مع ا�آخرين وح�سن ا�إل�سغاء لهم وقول احلقيقة.

اأمـــا الثقة فت�ســـكل قيمة اأ�سا�ســـية مـــن قيم النزاهة اإلذ اإلنها تكمن فى ت�ســـديق مـــا يقال ويكتب من دون اأى ت�ســـكيك. 

ا�حـــرتام فهو ا�أخذ بعني ا�عتبار �آراء ا�آخرين وتقدير ميزاتهم واإلمكانياتهم، وا�إلن�ســـاف هو معاجلة �ســـتى اأنواع 

�ســـوء ال�سلوك بطريقة مماثلة ، وت�سكل امل�سئولية القيمة ا�أ�سا�سية يف النزاهة وتعني وجوب تطبيق القوانني والقواعد 

ومبادئ امل�سئولية ا�جتماعية ، وبالتايل فقيمة النزاهة لي�ست �سوى حلقة �سلوك � متناهية . 

كما تعرف النزاهة من الناحية ال�سيا�ســـية) النزاهة ال�سيا�ســـية ( باأنها جمموعة مت�ســـابكة من التدابري مت ت�سميمها 

لتخفي�س التاأثريات ال�ســـارة للف�ســـاد ال�سيا�ســـى وفقا ملبداأ ال�سفافية وم�ســـاءلة احلكم ، وتنطوى النزاهة على الكثري 

من العوامل املت�ســـابكة التى تت�ســـمن ال�ســـفافية بهدف الو�سول اإلىل املعلومات، وامل�ســـاءلة من خالل التنفيذ واملراقبة 

اخلارجية، والتعامل مع ت�سارب امل�سالح، اأو الك�سب غري امل�سروع واإل�ساءة ا�ستخدام موارد الدولة . 

املجا�ت التى تتجلى فيها النزاهة:

ترتبط النزاهة ب�سياقات بنائية متعددة فقد نتحدث عن« النزاهة فى العمل »اأو« النزاهة املهنية« ،

وهناك« النزاهة ا�جتماعية»، اأو نزاهة العالقات ا�جتماعية« ، و« النزاهة التجارية »اأو« نزاهة البيع

�سراء»، و»نزاهة العملية التعليمية»،« والنزاهة ال�سخ�سية»، اأو« النزاهة ا�أخالقية ...»اإللخ.

النزاهة ميكن اأن ت�سف �سلوك جمتمع، اأو جماعة، اأو موؤ�س�سة، اأو تنظيم، كما اأنها ميكن اأن ت�سف �سلوكًا �سخ�سيًا.	 

وتتجلى �سور النزاهة بو�سوح فى �سياقات احلياة املختلفة:	 

ففى جمال املهنة: اإلتقان العمل – الو�ء وا�إلخال�س يف العمل – الدقة يف اأداء ما يطلب من الفرد – حما�سبة النف�س 

عن التق�سري فى ا�أداء – عدم ا�ن�سغال باأي �سيء اأثناء اأداء العمل) املحادثات التليفونية اأداء مهام اأخرى - النميمة 

...(- اعتبار العمل فى مقدمة ا�أولويات...اإللخ.

وفى جمال العالقات ا�جتماعية : و�سوح طبيعة العالقة با�آخرين – عدم النفاق اأو التزيد فى املجامالت – ال�سدق 

وال�سراحة فى احلوار – احرتام ا�آخرين – ح�سن املعا�سرة.
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وفـــى )املجال التجارى( :البيع وال�ســـراء : فتظهر بو�ســـوح من خـــالل عدم الغ�س التجارى–  عـــدم املغا�ة فى تكلفة 

ا�أعمال – عدم بخ�س ا�آخرين ب�سائعهم – اإلظهار العيوب املوجودة فى الب�سائع...

دوراملناهج الدرا�سية يف تر�سيخ قيمة النزاهة:

ممـــا ��ســـك فيه اأن اأي جمتمع ت�ســـود فيه النزاهة فى التعامالت اليومية هو جمتمع لـــه اأطر بنائية داعمة قائمة على 

تر�ســـيخ وبلـــورة وغر�س النزاهة بني ا�أفـــراد و تلعب املناهج الدرا�ســـية دورا كبريا يف هذا ال�ســـدد و ذلك من خالل 

التاأكيد على ما يلي:

- ا�لتزام باملبادئ القانونية املتعلقة مبكافحة الف�ساد	

- ال�سمانات الد�ستورية ��ستقاللية الق�ساء و احرتام اأحكامه.	

- �سرورة امل�ساركة ال�سيا�سية الفاعلة، و ا�إلعالء من �ساأن امل�سلحة العامة.	

- التدريـــب على ر�ســـد ا�أخطاء والقيام بامل�ســـاءلة واملحا�ســـبة وفقـــا للقوانني املو�ســـوعة، اإلذ دون عقوبات 	

وا�سحة من ال�سعب وجود م�ساءلة اأو نزاهة.

- حتديـــد ا�أطـــر احلاكمة �أى �ســـلطة حكومية اأو غري حكومية، وحتديد القواعد ال�ســـامنة  لعدم ت�ســـارب 	

امل�سالح.

- مبداأ ال�ســـفافية فى اأداء املهمات والت�ســـريح الدوري وا�إللزامي ملن يتولون املنا�سب العامة فى الدولة عن 	

الدخل واملمتلكات.

- احلياد ال�سيا�سى، و�سبط واإلدارة �سلوك اأ�سحاب ال�سلطة ال�سيا�سية.	

- مبادئ املواطنة وامل�ساواة بني جميع اأفراد املجتمع وعدم التمييز فى املعاملة .	

- قيم الثقافة املدنية واملواطنة ون�سر العلم والثقافة.	

- قيم ا�أمانة فى التعامل اليومى، وا�ت�ساق بني القول والفعل، والعدل وامل�ساواة.	

- جمتمع مدين ناب�س باحلياة ومراقب �أداء املوؤ�س�ســـات ال�سيا�ســـية واأ�ســـحاب ال�سلطة ال�سيا�سية، وكا�سف 	

لالأخطاء والتجاوزات ال�سلوكية والقانونية . 
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ال�صــيدة/ عبيــــــر م�صــلـــــح - مديــرة البحــوث والتطوير يف  الئتــالف من اأجل 
النزاهة وامل�صاءلة ) اأمان - فل�صطني (

• حا�سلة على املاجي�ستري يف الدرا�سات الدولية من جامعة بريزيت 	

• حا�سلة على بكالوريو�س يف التاريخ والعلوم ال�سيا�سية من جامعة بريزيت 	

• مديرة البحوث والتطوير يف  ا�ئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة ) اأمان ( 	

• 	NDC مديرة م�سروع تطوير مدونة ال�سلوك بالتعاون مع مركز تنمية املنظمات غري احلكومية

• عملت حما�سرة غري متفرغة، جامعة بريزيت، تدر�س دورات يف جمال ا�إلدارة العامة.	

• عملت مدربة مع جمعية جلان املراأة للعمل ا�جتماعي.	

• عملـــت حما�ســـرة يف جامعـــة بريزيت وقامت بتدري�ـــس املقررات التاليـــة يف جمال التاريخ: تاريـــخ القد�س عرب 	

القـــرون، تاريخ جنـــوب افريقيا، تاريخ البلدان العربية خـــالل القرن الـ ) 20(، وتاريخ العامل املعا�ســـر، تاريخ 

اأوروبا، وتاريخ ا�إلمرباطور العثماين.

• عملـــت حما�ســـرة يف جامعة القد�س وقامـــت بتدري�س املقررات التالية يف جمال العلوم ال�سيا�ســـية: )ال�سيا�ســـة 	

اخلارجية للدول الكربى، والق�ســـايا الدولية املعا�ســـرة، واإلدارة ا�أزمات، ومبادئ العالقات الدولية، مقدمة يف 

العلوم ال�سيا�سية، مقدمة يف الدبلوما�سية والربوتوكول والدبلوما�سية النظرية والعملية.( 
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مبادرة جمتمعية لتعليم النزاهة
لطلبة اجلامعات يف فل�صطني

جتربة تعاون بني اجلامعات الفل�صطينية وموؤ�ص�صة »اأمان« الفرع الوطني ملنظمة ال�صفافية الدولية
قامت موؤ�س�سة اأمان يف عام 2007 باإلعداد كتاب مرجعي بعنوان »النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد« 

ليتم تدري�سه كم�ساق جامعي بالتعاون مع جامعة بريزيت وهي اإلحدى اجلامعات الفل�سطينية العريقة و�حقا ان�سمت 

 املرفق به للتقييم 
1

اإلىل هذا العمل امل�سرتك خم�س جامعات فل�سطينية اأخرى، وقد خ�سع الكتاب املرجعي ودليل املعلم

مرتني يف عامي 2010 و 2013 من خالل قيا�س اأثره على الطلبة الذين در�سوا الكتاب قبل تدري�سهم اإلياه وبعد اأن اأنهوا 

درا�سته، حيث لوحظ تطور ملحوظ يف تعرف الطلبة على مفاهيم وتطبيقات قيم النزاهة ومبادىء ال�سفافية ونظم 

امل�ساءلة واأنواع الف�ساد واأ�سبابه وطرق مكافحته. 

ما الذي ن�سعى لتحقيقه من خالل هذه التجربة:

-  رفع قدرة اجلامعات على تطوير م�ساقات متخ�س�سة يف مو�سوعة الف�ساد واإلدراجها �سمن امل�ساقات التدري�سية 	

من خالل تطوير م�ساق جامعي.

-  ن�سر الوعي املجتمعي باأ�ساليب مكافحة الف�ساد والوقاية منه لدى ا�أجيال ال�سابة. 	

- اأدوات 	 باعتبارهم  اجلامعيون  والطلبة  ا�أخرى،  املجتمعية  واحلركات  واجلامعات،  ا�أكادمييني،  دور  تفعيل 

تثقيفية وتنويرية فاعلة، باجتاه دمقرطة النظام ال�سيا�سي، وخلق بيئة �سيا�سية اجتماعية نظيفة.

حمتوى الكتاب

الف�سل ا�ول يتحدث عن مفهوم الف�ساد واختالف التعريفات حوله وهل هو ظاهرة قدمية اأم حديثة وحجمه هل هو 

كبري اأو �سغري وما هي اأ�سكاله واأهمها الوا�سطة واملح�سوبية وا��ستغالل الوظيفي واإلهدار املال العام واختال�س املال 

العام والر�سوة، ا�سافة اإلىل اآثاره على خمتلف نواحي احلياة كالنواحي ا�قت�سادية وا�جتماعية وال�سيا�سية والثقافية.   

الف�سل الثاين يتحدث عن النظام الوطني للنزاهة كاآلية �ساملة للوقاية من الف�ساد، ويق�سم هذا الف�سل اإلىل اأربعة 

اأجزاء تتناول اأعمدة النزهة املختلفة، فاجلزء ا�ول يتناول املوؤ�س�سات التنفيذية، واجلزء الثاين يتحدث عن فعالية 

وا�ستقاللية وحيادية موؤ�س�سات الرقابة وامل�ساءلة، واجلزء الثالث يتحدث عن النزاهة وال�سفافية يف موؤ�س�سات املجتمع 

املدين ودورها يف مكافحة الف�ساد، اأما اجلزء ا�أخري فيتحدث عن دور الوعي العام وقيم املجتمع يف مكافحة الف�ساد.

الف�سل الثالث يتحدث عن  حتديات نظام النزاهة يف الوطن العربي وت�سابه بع�س مظاهر الف�ساد يف العديد  من 

الدول العربية لت�سابه البيئة ا�جتماعية وا�قت�سادية واملوروث الثقايف فيها، فمثال هناك حمدودية يف فهم ال�سفافية 

1(   يهدف دليل املعلم اإلىل م�ساعدة ا�كادمييني على تدري�س امل�ساق من خالل اقرتاح ان�سطة ومتارين وحا�ت درا�سية خمتلفة ت�ساعد 

على اظهار قدرات الطلبة وتو�سيع مداركهم.
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يف اإلدارة املال العام، ومعنى ا��ستقاللية واحليادية ملوؤ�س�سات الرقابة يف الدولة، غياب القوانني التي حتمي املبلغني 

عن الف�ساد، و�سعوبة اإلدراك مفاهيم النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة اإلدراكا كافيا.

الف�سل الرابع: املنظومة القانونية ملكافحة الف�ساد يف فل�سطني ويتناول هذا الف�سل بال�سرح املف�سل اأهم القوانني 

ذات العالقة مبكافحة الف�ساد يف فل�سطني، حيث تلعب الت�سريعات بدرجاتها املختلفة دورا بارزا يف مكافحة الف�ساد 

التي جتّرم ا�أفعال واملمار�سات التي تدخل يف م�سمون الف�ساد ومتثل �سكال من اأ�سكاله.

الف�سل اخلام�س: اأما الف�سل اخلام�س وا�أخري فيتحدث عن اتفاقية ا�أمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ومدى مواءمة 

الت�سريعات وال�سيا�سات الفل�سطينية مع ا�تفاقية.

التوا�صل والتعاون اآلية فعالة لتطوير التجربة

 لقد مت هذا العام 2013 مراجعة التجربة امل�سرتكة مب�ساركة العديد من ا�أ�ساتذة ) الذين قاموا بتدري�س امل�ساق يف 

اجلامعات الفل�سطينية( والباحثني )املخت�سني بالعمل مع اأمان( حيث مت مراجعة ا�إلطار العام للم�ساق، واملحتوى 

لالأبواب ، وا�أ�سلوب ا�أف�سل للتعاون للعر�س والتداول مع الطلبة.

وقد مت على اإلثر ذلك حتديث م�سمون الكتاب املرجعي وتن�سيق اأبوابه وفقا لالحتياجات التدري�سية، وملواكبة التطورات 

العاملية وا�قليمية واملحلية على جهود مكافحة الف�ساد، مع اأخذ تطبيق اأحكام اتفاقية ا�مم املتحدة ملكافحة الف�ساد 

بعني ا�عتبار والتي وقعت عليها معظم الدول العربية.

اإل�سافة اإلىل مدونات ال�سلوك اخلا�سة بالوظيفة العامة اأو العمل ا�هلي اأو الهيئات املحلية وكذلك القطاع اخلا�س

تطوير حا�ت درا�سية واقعية واأخرى افرتا�سية تهدف اإلىل تعريف الطلبة باأ�سكال الف�ساد املختلفة التي مور�ست يف 

فل�سطني وذلك بر�سد للحا�ت التي عاجلتها املحاكم الفل�سطينية املخت�سة.

اإتاحة املوارد املجتمعية لالأ�صاتذة والطلبة 

- من 	 العديد  يف  املتخ�س�سة  اأمان  مكتبة  من  ا�إل�ستفادة  لكيفية  �أبحاثهم  اإلعدادهم  خالل  الطلبة  توجيه  يتم 

املعلومات حول الف�ساد ومكافحته باعتبارها بيت اخلربة الفل�سطيني يف هذا املجال، اإل�سافة اإلىل قيام الطلبة 

با�طالع ومراجعة العديد من اأبحاث ودرا�سات اأمان للتعرف على موا�سيع متخ�س�سة تقوم اأمان باإلعدادها.

- ت�ساهم اأمان بدمج و�سائل التعليم ا�أكادميي بو�سائل تطبيقية مثل ا�ست�سافة م�سوؤولني ر�سميني اأو من القطاع 	

مكافحة   وهيئة  وا�دارية  املالية  الرقابة  ديوان  من  م�سوؤولني  مثل  الفل�سطيني  املجتمع  من  ا�أهلي  اأو  اخلا�س 

الف�ساد لتقدمي تقارير عن عملهم اأمام طلبة اجلامعة وا�إلجابة عن ا�ستف�ساراتهم على �سكل جل�سات م�ساءلة.

- الف�ساد 	 لها عالقة مبكافحة  موؤ�س�سات جمتمع مدين  الدار�سني وممثلني  عن  الطلبة  اأمان كو�سيط بني  تقوم 

با�ست�سافتهم للحديث عن جتربتهم اأمام الطلبة.
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التوا�صل مع املدر�صني للم�صاق

وفيما يخ�س التوا�سل مع ا�أ�ساتذة يتم عقد دورات تدريبية توجيهية لهم، ودعوتهم با�ستمرار للم�ساركة يف ن�ساطات 

الفل�سطيني،  الواقع  حول  اأمان  تعدها  خا�سة  تقارير  نقا�س  يف  وامل�ساركة  عمل  ور�سات  ح�سور  مثل  املختلفة،  اأمان 

ودعوتهم حل�سور موؤمتر اأمان ال�سنوي واليوم العاملي ملكافحة الف�ساد، ا�سافة اإلىل التن�سيق والت�سبيك مع املوؤ�س�سات 

الدولية مل�ساركة ا�أ�ساتذة يف بعثات وموؤمترات لها عالقة مبكافحة الف�ساد.

التجربة اجلامعية تك�صف اأهمية التعاون مع التعليم العام

الف�ساد  مكافحة  ثقافة  لعنا�سر  الطلبة  معرفة  م�ستوى  على  اأمان  جتريه  الذي  ا�أويل  الفح�س  نتائج  اأبرزت  لقد 

واأنواعه و�سبل مكافحته، وجود �سعف كبري ب�ساأن اأهمية املحافظة على املال العام وا�بالغ عن الف�ساد ومدى �سرر 

ممار�سة الوا�سطة، ا�أمر الذي لفت اأنظار اأمان اإلىل �سرورة تطوير مواد ون�ساطات اأ�سا�سية مل�ستوى طلبة التعليم العام 

ا�أ�سا�سي، وهذا جانب اآخر لي�س جمال ورقتي.

 ولكن وب�سكل �سريع عملت اأمان وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية على رفع وعي طلبة املدار�س حول 

منظومة الف�ساد: اأ�سكاله، مظاهره، اأ�سبابه، نتائجه و�سبل مكافحته وذلك من خالل تطوير واإلعداد ما يلي:

-  اإلعداد مواد تثقيفية منهجية  و�منهجية. 	

- عقد دورات تدريبية ملعلمي املدار�س حول هذه املفاهيم.	

- ا�بتدائية 	 املدار�س  طلبة  وم�ستوى  يتنا�سب  مب�سط  )وب�سكل  الدليل  هذا  يف  مت  الطالب:  دليل  اإلعداد 

وا�إلعدادية( طرح مفاهيم مكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة وال�سفافية واملحافظة على املال العام وو�سع 

حا�ت درا�سية من الواقع الفل�سطيني تعك�س ذلك. 

- املعلم 	 قدرة  تطوير  يف  ت�ساهم  التي  والق�سايا  املفاهيم  و�سع  الدليل  هذا  يف  مت  املدر�س:  دليل  اإلعداد 

الفل�سطيني على اإلدخال مفاهيم مكافحة الف�ساد يف العملية التعليمية.

- اأمان بتطوير كتيب لالأطفال وهو عبارة عن ر�سوم كاريكاتريية ) �سالح وطالح( يو�سح خطورة 	 قامت 

بع�س املمار�سات ال�سلبية كالوا�سطة واملح�سوبية وهدر املال العام ويعزز العمل ال�سالح والنزاهة، اإل�سافة 

اإلىل اإلعداد �سل�سلة ق�س�س لالأطفال ) مثل ق�سة احلار�س( تتحدث عن ا�أ�سكال املختلفة لهذه املفاهيم 

وهي باأ�سلوب مب�سط ي�سل مل�ستوى فهم ا�أطفال. 

- امل�ساركة يف املخيمات ال�سيفية لالطفال. 	

ا�صتخال�س

- القدرة على التاأثري والتغيري يف جمال مكافحة الف�ساد والوقاية منه تتطلب ا�سرتاتيجيات �ساملة وخطط 	

ي�سكل  التعليم  فاإلن  منطقتنا  ويف  املدمرة،  ونتائجه  املختلفة  وا�أ�ساليب  الو�سائل  با�ستخدام  دائمة  عمل 

و�سيلة هامة لتحقيق اأهداف ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد. 

- اإلن اندماج املوؤ�س�سة التعليمية يف مكافحة الف�ساد �سي�سكل عن�سرا هاما ملنع الف�ساد والوقاية منه يف جهاز 	

التعليم نف�سه.
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الجلســة الرابعــة

املتحدثون :
رئي�س اجلل�صة : د. عي�صى الن�صاري -  رئي�س ق�صم اأ�صول الرتبية بكلية 

الرتبية بجامعة الكويت 

• ال�ســــيد / متعــــب العتيبــــي  - رئي�س جمعية املعلمــــني الكويتية  وا�مني العام امل�ســــاعد �حتاد املعلمني 	

العرب.

• ال�ســــيد / �ســــريجيج مورافجوف - ع�ســــو جمل�س اإلدارة ال�ســــفافية الدولية والرئي�ــــس التنفيذي لفرع 	

ليتوانيا.

• ال�سيد/ اأحمد ال�سميط  - رئي�س الهيئة التنفيذية با�حتاد الوطني لطلبة الكويت.	

• ال�سيد / جا�سم املطوع  -  الرئي�س التنفيذي للمجموعة التكنولوجية املتقدمة وم�ست�سار بوزارة الدولة 	

ل�سئون ال�سباب.
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ال�صيد / متعب العتيبي - رئي�س جمعية املعلمني الكويتية
• اأمني �سر ا�حتاد الوطني لطلبة الكويت 1986.	

• ع�سو املجل�س ا�إلداري لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 1989م.	

• اأمني �سر جمعية املعلمني الكويتية 2001-2007م.	

• ع�سو جمعية املعلمني الكويتية 	

• نائب رئي�س حترير جملة املعلم 2001-2007م.	

• اأمني �سر رابطة املعلمني اخلليجيني 2005م.	

• مدرب لنظرية التفكري ا�إلبداعي ) تريز ( 	

• ع�سو جلنة املوؤمتر الوطني لتطوير التعليم 2008م.	

• ع�سو جلنة ا�سرتاتيجية التعليم 2005- 2025.	

• اأمني عام م�ساعد يف احتاد املعلمني العرب حتى تاريخه.	

• رئي�س جمعية املعلمني الكويتية من 2010 حتى ا�آن.	

• امل�ساركة يف اإلجناز كادر املعلمني عام 2006	

• �ساحب اجناز كادر املعلمني عام 2011م 	
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كلمة ال�صيد / متعب العتيبي - رئي�س جمعية املعلمني الكويتية

الثقافة ال�صبابية

تعريف الثقافة
الثقافة هي منظومة من القيم واملعايريوا�جتاهات التي ت�ستجيب للحاجات النف�سية وا�جتماعية ، وهي بذلك لي�ست 

بال�سرورة يف موقع التناق�س مع ثقافة الرا�سدين كلية اإلذ قد توجد ثقافة ال�سباب دون تعار�سات اأو مفارقات جوهرية 

مع الثقافة ال�سائدة يف املجتمعات.

الثقافة الكويتية
تعد الثقافة يف الكويت امتداًدا للثقافة ا�إل�سالمية والعربية ب�سكل عام وثقافة �سبه اجلزيرة العربية ب�سكل خا�س. 

الكويتي جمتمًعا متفتًحا  ا�أكرب بجعل املجتمع  ا�أثر  لها  الكويت كان  املوقع اجلغرايف اخلا�س بدولة  اأن طبيعة  كما 

متقباًل للثقافات املحيطة به. كما اأن مبداأ الت�ساور واحلوار بني الكويتيني واحلكام منذ قيام الدولة جعل من ثقافة 

الدميوقراطية وحرية التعبري اأ�سا�سًا هامًا للثقافة الكويتية.

احلياة الجتماعية
متيزت احلياة ا�جتماعية منذ القدم يف املجتمع الكويتي بالرتابط ا�أ�سري، حيث كان املنزل الواحد ي�سم جميع 

اأفراد ا�أ�سرة من اجلد اأو اجلدة وا�أبناء وا�أحفاد. وملا كان يف تلك احلقبة الكثري من ا�أعباء على رب ا�أ�سرة كان 

ا. وكانت اأدوار كل  لزاما على ال�سباب ان يبدوؤوا العمل يف �سن مبكرة جًدا، كما اأنهم يتزوجون يف �سن �سغرية اأي�سً

فرد من اأفراد ا�أ�سرة وا�سحة ومعروفة، حيث يكون دور الرجال العمل وك�سب لقمة العي�س ودور الن�ساء هو يف الرتبية 

وا�هتمام ب�سوؤون املنزل. اأما القرارات داخل البيت فكانت تتخذ من قبل كبري ا�أ�سرة.

قراءة يف مفهوم ال�صباب:
الفئة  اأو�ساع هذه  تبا�سر  التي  ا�جتماعية  والدرا�سات  البحوث  تواجه  اإل�سكالية علمية كبرية  ال�سباب  يطرح مفهوم 

ا�جتماعية. وتاأتي هذه ا�إل�سكالية انعكا�سا للتنوعا كبري يف د��ت املفهوم بني البلدان ويف جمال ا��ستخدام املتنوع 

الذي يتبدى يف الدرا�سات والبحوث اجلارية يف ميدان ال�سباب. اإلذ غالبا ما ي�سار اإلىل فئات عمرية خمتلفة يف حتديد 

هذه ال�سريحة ا�جتماعية، وذلك يتباين يف اإلطار البلد الواحد ويتنافر اإلىل حد كبري بني املجتمعات  ا�إلن�سانية املختلفة. 

وميكن ا�إل�سارة يف هذا اخل�سو�س اإلىل اجلهود الكبرية التي بذلت يف ال�سنوات ا�أخرية من اأجل حتديد املوؤ�سرات 

املوؤ�س�سات  اإلىل م�ستوى  باحثني منفردين  ترامت هذه اجلهود من  وقد   . العامل  ال�سبابية يف  الفئة  لتحديد  الواحدة 

واملعاهد العلمية املختلفة مبا يف ذلك موؤ�س�سات اليوني�سكو واملوؤ�س�سات القومية والوطنية. لقد بينت الدرا�سات التي 

اأعدت من قبل ا�أمانة العامة لليوني�سكو وذلك من اجل التح�سري للموؤمتر ا�قليمي اخلا�س باإلعداد نظام املوؤ�سرات 

ال�سبابية فيكولومبو ) 1983 ( -  اأنه �يوجد حد اأدنى من التوافق الدويل حول مفهوم ال�سبيبة. 

الباحثني نحو  ال�سباب عرب درا�سته �جتاهات  اإل�سكالية مفهوم  الروماين ماهلري معاجلة  ال�سو�سيولوجي  لقد حاول 
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ال�سباب ودور ال�سباب يف احلياة املعا�سرة ، وبنّي اأن هناك مفارقات كبرية بني الباحثني يف حتديدهم ملفهوم ال�سباب 

واأن هناك عدة معايري ينطلق منها لتعيني حدود هذا املفهوم. فبالباحثني يرى اأن ال�سباب ميتلك ذاتا تاريخية فاعلة 

وقادرة على مبا�سرة الفعل ال�سيا�سي امل�ستقل وبالتعاون مع بع�س القوى ال�سيا�سية ، واأن �سلوك ال�سبابي ندرج يف اإلطار 

ال�سلوك ا�جتماعي يف كليتهو�سموليته ، بينما يعتقد بع�س اآخر و على خالف ذلك ، اأن ال�سباب � ي�سكل قوة �سيا�سية 

واأن �سلوكهم رهون بخ�سو�سيات بيونف�سية واإلنرتبولوجية متعلقة بالعمر والبنية اجل�سدية.

فال�سباب نتاجل كل الفعاليات ا�جتماعية ال�سارية يف املجتمع وهم يف الوقت نف�سه قوة حقيقية متتلك خ�سو�سية و��سيما 

يف ا�أوقات احلرجة لعملية التغيري ا�جتماعي.  ويف هذا ال�سدد اأكد امل�ساركون يف الندوة ا�إلقليمية ا�أوروبية عام 1994 

انفعالية  ال�سباب بو�سفهم حم�سلة  اإلىل  اأن ينظر  اأنه يجب  الفعل ا�جتماعي،  للبحث عن  ا�أوروبي  التي نظمها املركز 

هذه  اإلدراك  اأجل  ومن   . اجلارية  ا�جتماعية  العمليات  يف  رئي�سا  دورا  يلعبون  ال�سباب  واأن   ، ا�جتماعي  للر�سد  الفرد 

العمليات وجوانب احلياة ال�سبابية ي�سعى الباحثون اإلىل درا�سة خمتلف ال�سروط التي حتيط بحياتهم ا�جتماعية وذلك 

ا�إلح�سائية  املعطيات  ت�سري  ، كما  العاملي  ال�سباب  بلغ عدد  الفراغ.  واأوقات  والعمل  التعليم  ونظام  العائلة  على م�ستوى 

ملنظمة اليوني�سكو، 515 مليون عام  1960 وارتفع اإلىل 922 مليون اي بزيادة قدرها  179 % خالل هذه الفرتة الزمنية. 

ويقدر اأن ي�سل عدد ال�سباب اإلىل مليار ون�سف يف بداية عام 2010 وت�سري هذه املعطيات ا�إلح�سائية اإلىل ا�أهمية 

ذلك  اإلىل  وي�ساف  املختلفة.  واأقطاره  العامل  بلدان  يف  ال�سابة  الفئة  يتمثلها  الت  ا�جتماعية  لل�سريحة  الكبرية 

اخل�سو�سية ا�جتماعية والثقافية التي تتميز بها هذه الفئة ا�جتماعية الوا�سعة على امل�ستوى العاملي. لقد لعبال�سباب 

وخا�سة يف العقود ا�أخرية اأدوارًا �سيا�سية بالغة ا�أهمية لتحقيق بع�س الطموحات ا�جتماعية وال�سيا�سية والثقافية،

وقد بلغ عدد ال�سباب اإلىل جمموع ال�سكان يف العامل العربي احلا�سر ما يقارب من 50 %  واأن هوؤ�ء ال�سباب �سي�سبحون 

بعد فرتة من الزمن قوة عاملة يف املجتمع ومن هنا فاإلن م�سكالت ال�سباب تتميز با�أهمية واخلطورة. » اإلن م�ستقبل 

ا�أمم ، كما يقول غوته مرهون بطاقات عنا�سرها الفتية

الهتمام بفئة ال�صباب
اأدرك الباحثون واملفكرون اأهمية الظاهرة ال�سبابية وبداأ ت�سل�سلة من ا�أبحاث والدرا�سات املتواترة التي هدفت اإلىل 

حتليل واإلدراك قانونية الظاهرة ال�سبابية باأبعادها ا�جتماعية والرتبوية وال�سيا�سية . وخا�سة يف الن�سف الثاين من 

القرن الع�سرين.  

والندوات  املوؤمترات  لها  وتر�سد  اأهمية خا�سة  ال�سبابية  امل�ساألة  تويل  الدولية  واملنظمات  العاملية  املوؤ�س�سات  وبداأت 

للم�سكالت  املنا�سبة  احللول  اإليجاد  على  والعمل  ا�جتماعية  ال�سريحة  هذه  احتياجات  حتديد  اأجل  من  وا�أبحاث 

ال�سبابية التي فجرها ع�سر التغريات املت�سارعة. 

ثقافة ال�صباب
ت�سكل الثقافة اأداة ا�إلن�سان يف مواجهة امل�سكالت التي تعرت�سه ، وهي بالتايل نظام مغلق من ا�أ�سئلة وا�أجوبة حول 

املاآزق التي يواجهها الكائن يف بيئته. وذلك يعني اأن احلاجات ا�إلن�سانية تطرح نف�سها على الثقافة ا�إلن�سانية وت�سعى 

بدورها ومن خالل الثقافة اإلىل اإليجاد ا�ستجابة متكن الكائن من التوافق مع معطيات احلاجات املتنامية لديه.  من 
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هذا املنحى ميكن القول باأن احلاجات املتجددة تنعك�س يف بنية الثقافة القائمة ، وعندما تنبع هذه ا�حتياجات يف 

اإلطار �سريحة اجتماعية خا�سة فاإلن الثقافة ال�سائدة تولد اإلجابات خا�سة متما�سكة تتميز بطابع اخل�سو�سية.

ومن الطبيعي اأن تكون الثقافة العامة للمجتمع على درجة عالية من التجان�س يف �سماتها ومالحمها. 

اإلىل  الثقايف ي�سري  التنوع  الثقايف ، ولذلك فاإلن  التنوع  الثقايف �تتعار�س مع خا�سية  التجان�س  وبالتايل فاإلن خا�سية 

وجود ثقافات متباينة يف اإلطار الثقافة الواحدة وذلك دون اأن يهدد ذلك الوحدة الثقافية. ويف هذا اخل�سو�س ميكن 

القول اأن املجتمعات احلديثة تتكون » من ثقافات فرعية ميدانية لكل منها طائفة من املعايري والقيم اخلا�سة، التي 

تر�سم اأهداف احلياة �أفرادها

اإلن  التنوع الثقايف �ي�سري اإلىل ا�ن�سطار الثقايف بل يومئ اإلىل الغنى والرثاء الثقافيني. 

اإلزاء ثقافات تتميز بالب�ساطة والتجان�س  اأنف�سنا  اأو البدائية جند  عندما نتوغل بعيدا داخل الثقافات التقليدية القدمية 

والتكامل، اإلذ � تعدد يف امل�سارات وعنا�سرها املكونة. فنحن اإلزاء ثقافة واحدة ب�سيطة غري مركبة . ويف اإلطار هذه الثقافات 

� يوجد هناك مناذج ثقافية اأو ثقافات فرعية.  فثقافة ال�سباب �تختلف هنا عن ثقافة اآبائهم اأو عن الثقافة ال�سائدة.

وهذا كله يعني اأن ال�سباب � يجدون يف الثقافة العامة ما يلبي احتياجاتهم املتنامية وما ير�سد ت�ساوؤ�تهم ولذلك 

يف  تدخل  قد  والتي  لل�سباب  الفرعية  الثقافة  وهي  اجلديدة  للو�سعية  ا��ستجابة  م�ستوى  يف  ثقافة  بناء  على  يعمل 

�سراعات �سافرة اأو م�سمرة اأو �ساخنة اأو باردة مع معطيات الثقافة العامة التقليدية ال�سائدة يف املجتمع.

على  تنعك�س  ال�سبابية  ال�سريحة  عمق  يف  ا�جتماعي  التغري  طبيعة  تطرحها  التي  اخلا�سة  ال�سبابية  فا�حتياجات 

هيئة ا�ستجابات ثقافية خا�سة. ومتثل هذه ا��ستجابات الثقافية الفرعية لل�سباب وهي يف هذه ال�سيغة منظومة من 

ا�إلجابات املنظمة التي ت�ستجيب ملنظومة من احلاجات وامل�سكالت التي تعرت�س فئة ال�سباب كفئة اجتماعية تتميز 

باخل�سو�سية. وبناء على ذلك ميكن القول باأن ا�إلجابات العامة ت�سب يف اإلطار الثقافة العامة بينما تتجه ا�إلجابات 

اخلا�سة يف م�سارات الثقافات الفرعية املعنية.

ال�سباب  ا�ستجابات  طبيعة  عن  تعرب  فرعية  اثقافة  بو�سفه  ال�سباب  ثقافة  اإلىل  النظر  ميكن  املنطلق  هذا  ومن 

وطموحاتهم واحتياجاتهم. وهي تنطوي على منظومة من القيم واملعايري وا�جتاهات املتكاملة ن�سبيا ت�سر بجذورها 

و�سعية  لتحليل  ا�أ�سا�سية  املداخل  اأحد  وقيمها  ومنطلقاتها  مب�سامينها  ال�سباب  ثقافة  وت�سكل  ال�سباب،  ذهنية  يف 

باأنها  ال�سباب  ثقافة  تعريف  ميكن  املالحظات  هذه  معطيات  على  وبناء   . وم�سكالتهم  ق�ساياهم  واإلدراك  ال�سباب 

منظومة الت�ساوؤ�ت وا�إلجابات املفتوحة املتعلقة بالكون وال�سلوك واحلياة

تواجه  التي  الو�سعيات اجلديدة  ملواجهة  املنا�سبة  ا�إلجابات  تقدمي  اأجل  ال�سبابيةاملبذولة من  بالتايل متثل اجلهود 

ال�سباب يف ع�سر متغري . وت�سري ثقافة ال�سباب كثقافة فرعية اإلىل طريقة ال�سباب يف التفكري واحلياة والعمل ، وهي 

بذلك تت�سمن منظومة مواقف ال�سباب ونظراتهم اإلىل الوجود ومواقفهم واجتاهاتهم نحو جوانب احلياة املختلفة.  

وهي ثقافة خا�سة ت�ستجيب لتطلعات مرحلة عمرية بالغة ا�أهمية يف حياة ا�أجيال املتعاقبة.
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وغالبا ما تكمن خ�سو�سية الثقافة ال�سبابية يف جماراتها ملعطيات ا�ندفاعات احل�سارية املعا�سرة. كما تكمن هذه 

اخل�سو�سية يف التنافر القيمي بني ثقافة ال�سباب وثقافة الرا�سدين ويف معار�ستها للقيم التقليدية القدمية. فثقافة 

ال�سباب متثل يف اجتاهاتها  وتياراتها ا�أغ�سان اجلديدة للثقافة ا�جتماعية.

تتميز  التي  ا�جتماعية  ال�سباب  ل�سرائح  ثقافية  توجهات  عن  فرعية  ثقافة  بو�سفها  ال�سباب  ثقافة  وتعرب  هذا 

باخل�سو�سية وتنفرد ب�سمات ثقافية خا�سة

ومن هذا املنطلق حتدد ثقافة ال�سباب �أفرادها طرقهم اخلا�سة يف احلياة وت�ستجيب �حتياجاتهم املتنامية.

اإلن ثقافة ال�سباب لي�ست ت�سغريا اأو تب�سيط للثقافة وذلك �أن ال�سباب يوجدون يف و�سعية ج�سمية ونف�سية واجتماعية 

بل ترتبط كاأية ثقافة فرعية اأخرى بالثقافة العامة للمجتمع وتتلون بطابعها العام مع املحافظة على خ�سو�سياتها 

وتفردها. 

ما  ال�سباب يف جمتمع  ثقافة  �أن  املختلفة،  املجتمعات  ال�سباب يف  وثقافات  اأبعاد وخ�سائ�س  بالو�سع حتديد  ولي�س 

تختلف عنها يف جمتمع اآخر ب�سبب اختالف الثقافات العامة وب�سبب ماتتبعه من و�سائل واأ�ساليب لتثقيف ال�سباب 

ومات�سعه من اأهداف لعملية التثقيف.

فثقافة ال�سباب بو�سفها ثقافة فرعية تتميز باخل�سو�سية و� تتميز انطالقا من مبداأ املعار�سة وا�ختالف والتناق�س. 

على �سبيل املثال ثقافة الفالحني كثقافة فرعية �توجد يف حالة �سراع مع الثقافة العامة للمجتمع و� تتعار�س معها بل 

ت�ستجيب حلاجات الفالحني واهتماماتهم وكذلك هو احلال بالن�سبة للثقافات الفرعية ا�أخرى. 

العامة  للثقافة  اأو  الرا�سدين  لثقافة  بال�سرورة مناه�سة  لي�ست  لل�سباب  الفرعية  الثقافة  باأن  القول  ومن هنا ميكن 

ولكنها ت�ستجيبب خا�سة حلاجات الفئة العمرية ال�سبابية بكل اجتاهاتهم وحماورهم وقد تاأخذ املعار�سة يف ظروف 

معينة �سيغة تعار�سات جزئية ومرحلية ، و� ميكنلها اأن تاأخذ التعار�س اإلطالقا �أن الثقافة العامة ال�سائدة يف املجتمع 

هي ا�إلطار املرجعي لثقافة ال�سباب واأ�سلوب حياتهم.

،  وهي  ا�ستجابة  ، فلكل حاجة  تنوع احتياجاتهم  الثقافية وفقا لدرجة  ا�ستجاباتهم  تتنوع  ال�سباب  ثقافة  اإلطار  ويف 

مرتابطة  قيم  منظومة  هي  ال�سياق  هذا  يف  ال�سباب  وثقافة  حمددة.  �سلوكية  قيم  اأو  ملعايري  وفقا  تتحدد  ا�ستجابة 

متكاملة وهي بذلك متثل ذهنية ال�سباب التي تتفرع اأي�سا اإلىل منظومة من ا�جتاهات وكل اجتاه اإلىل منظومة من 

ا�آراء واملواقف.

لقد اأدت احلاجات املتنامية جليل ال�سباب والتي تاأتي ا�ستجابة للتطورات ا�جتماعية والتكنولوجية املت�سارعة ،  اإلىل 

و�دة قيم واأمناط �سلوكية �سبابية مل تكن معروفة �سابقا مثل اأدواتا لزينة والريا�سة وال�سيارات واملو�سيقا ال�ساخبة ،  

ويعتقد علماء ا�جتماع الوظيفيون اأن ثقافة ال�سباب متار�س دورا وظيفيا واأن هذه الثقافة ظهرت كرد فعل للتغريات 

التي اعرتت احلياة ا�جتماعية والتي اأفرزت جمموعة من امل�سكالت التيت �سدتلها ثقافة ال�سباب

يف املجتمعات البدائية � يوجد تباين بني القيم التي ين�ساأ عليها ا�أطفال وهذه التي تنظم حياة البالغني واأن ا�نتقال 
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من مرحلة الطفولة اإلىل املراهقة واىل ال�سباب والبلوغ يتم ب�سورة عفوية دون اإل�سكاليات تربوية اأو قيمية ، ويكت�سب 

ا�أطفال مهارات البالغني بطريقة عفوية طبيعية ، ويالحظ اأي�سا اأن ا�نتقال اإلىل مرحلة البلوغ م�ساألة طقو�سية اأو 

�سعائرية ولي�س لل�سباب هنا وجود واقعي خمتلف عن الكبار اأو الرا�سدين.

اإلن الوظيفة التي توؤديها ثقافة ال�سباب كما يعتقد الوظيفيون تتمثل يف تخفيف حدة التوتر امل�ساحب لعملية ا�نتقال 

من الطفولة اإلىل الر�سد واىل البلوغ.

ومن هذا املنطلق فاإلن الثقافة الفرعية تقدم حلو� �سريعة للتناق�سات الكامنة يف الن�سق ا�جتماعي. وي�سف )مايك 

براك ( الوظائف ا��سا�سية للثقافة الفرعية على النحو التايل:

 تقدم الثقافة الفرعية حلو� لبع�س امل�سكالت الناجتة عن التناق�سات الداخلية للبناء ا�جتماعي وغالبا ما . 1

تكون هذه امل�سكالت مرتبطة با�أو�ساع الطبقية لالأجيال املختلفة.

ت�سكل الثقافة الفرعية نظاما ثقافيا ي�ستخل�س عنا�سر ثقافية دون اأخرى. وت�ستخدم هذه العنا�سر لتطوير اأو . 2

اكت�ساب هوية اأخرى خارج الهوية املوروثة التي حتددت يف اإلطار ا�أ�سرة اأو جمال العمل.

 تقدم الثقافة الفرعية طريقة للحياة.. 3

تقدم حلو� للتناق�سات الوجودية الثقافية. 4

ملا كانت فرتة املراهقة هي مرحلة اإلعادة ت�سكيل ، فالثقافة الفرعية ت�سكل امل�سدر �إلعادة التن�سئة ا�جتماعية . 5

اإليجاد  على  جانبه  من  كوهني  يت�سور  كما  ال�سباب  ثقافة  وتعمل  الثانوية.  ا�جتماعية  بالتن�سئة  ي�سمى  ملا  اأو 

كان ذلك  واإلن  وامل�ستع�سية حتى  التناق�سات اخلفية  ا�آباء وخا�سة  ثقافة  التي �توجد يف  لللتناق�سات  احللو 

يتم على نحو �سحري ، وعلى تخوم هذه التاأمالت املتوا�سعة يف مفهوم الثقافة ال�سبابية ميكن القول باأن ثقافة 

ال�سباب مبا حتمله من ا�ستجابات جديدة ملعطيات التجدد احل�ساري والثقايف ومباتطرحه من حلول يف مواجهة 

ا�إل�سكاليات احل�سارية القائمة ت�سكل ينبوعا لتجدد الثقايف وهي بذلك ت�سكل معني الثقافة في�سيغ ما ت�سعى 

نحو ا�ستطا�ت ح�سارية متجددة . فا�إلن�سان ي�سعى يف حركة وجوده اإلىل تبني الفعاليات الثقافية ا�أ�سيلة التي 

جتعله يف م�ستوى املواجهة احل�سارية وما نعنيه بذلك اأن الثقافة ال�سبابية هذه حتمل

اأ�سالة يف ا�ستجابات ا�إلن�سان حلركة الوجود احل�ساري وهي بالتايل امل�سدر ا�أ�سا�سي للتجربة ا�إلن�سانية يف �سمان 

ا��ستمرارية والتوا�سل والنمو.

وهي اأخريا �تتعار�س ت�سادميا مع ثقافة الرا�سدين ا� بقدر ما تطرحه احل�سارة املادية املعا�سرة من اإل�سكاليات 

وجودية � جتد منطلقا حتلو لها يف الثقافة ا�جتماعية القائمة.

خطة وزارة الرتبية

يف ا�هتمام بالن�سء وال�سباب
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روؤيتــــــــها 
موؤ�ص�صة تربوية رائدة خلدمة املعلم بطريقة مميزة.

ر�صالتها 
واملهارات واخلربات  الكفايات  اكت�ساب  وتنميتهم يف  اأع�سائها  لرعاية  باإليجابية  تعمل  وعامليا  رائدة حمليا  موؤ�س�سة 

اأجل  من   ، فاعل  جمتمعي  وتوا�سل  �سراكة  عرب  للمعلم  �ساملة  خدمات  وتقدمي   ، التعليم  مهنة  مبمار�سة  اخلا�سة 

م�ستقبل تعليمي اأف�سل لالإل�سهام بنه�سة الوطن وا�أمة

وجلمعية املعلمني الكويتية تاريخها العريق و�سجلها احلافل بالعطاء وا�إلجنازات، وهي كانت وما زالت متثل منوذجًا 

واخل�سب  املنا�سب  املكان  متثل  وهي  اأي�سًا،  والدويل  العربي  واإلمنا  فح�سب،  املحلي  امل�ستوى  على   � متميزًا  نقابيًا 

�حتواء واحت�سان اأكرب �سريحة مهنية عاملة، وذات ر�سالة �سامية نبيلة ، وهي ر�سالة الرتبية والتعليم.

وعلى امتداد تاريخ هذه اجلمعية، بدءًا من مرحلة التاأ�سي�س ومع تعاقب �سنوات عمرها حتى وقتنا احلايل، ا�ستطاعت 

اجلمعية اأن تخطو خطوات وا�سعة يف جمال حتقيق اأهدافها، وتفعيل دورها، وتعزيز مكانتها، حتى باتت حتتل املكانة 

املرموقة على م�ستوى قادة الركب وكذلك امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي، وبات ن�ساطها احلافل واملتطور عالمة بارزة 

وا�أنظمة  اخلطط  انتهاج  تبني  عاتقها  على  فيه  اأخذت  الذي  الوقت  يف  الوا�سعة،  واآمالها  تطلعاتها  حقيقة  تعك�س 

واملعايري التي من �ساأنها اأن ت�ساهم نظريًا وعمليًا يف تطوير اآلية عملها ودورها واأن�سطتها.

ا�أخذ  اعتبارها  يف  اجلمعية  و�سعت  اإلليها،  ت�سبو  التي  لتوجهاتها  وحتقيقًا  �أعمالها،  وكمنطلق  �سنوات  عدة  ومنذ 

بنظام العمل املوؤ�س�سي لهيكلها ا�إلداري مبختلف اأركانه وقطاعاته، وفق روؤى وا�سحة ت�ساهم واإلىل احلد املن�سود يف 

حتقيق غاياتها وتن�سجم مع ما ت�ستدعيه املرحلة املقبلة مع تعاظم دورها وات�ساع م�سوؤولياتها.
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وت�سارك جمعية املعلمني الكويتية جميع موؤ�س�سات املجتمع بدولة الكويت وخارجها وتعمل على حتقيق اأهدافها التي 

تن�سدها وحتقق من خاللها ا�إلجنازات املختلفة ومن اأهم ا�إلجنازات يف الق�سايا الرتبوية التي �ساركت اجلمعية يف 

حتقيقها منها :

• كادر املعلمني 2006-1996 .	

• مكافاأة ا��ستحقاق للذين خدموا )30( �سنة للرجال و)25( �سنة لالإلناث راتب �سنة كاملة .	

• بد�ت الت�سحيح ت�سمل جميع املراحل املتو�سطة و�سنوات النقل يف الثانوية والف�سليني الدرا�سيني 	

• اإلن�ساء مركز الريادة والتميز ملعاجلة تالميذ املرحلة ا�بتدائية .	

• اإلن�ساء مركز ارتقاء لرفع م�ستوى طلبة املرحلة الثانوية .	

• خدمة امل�ست�سار القانوين للجمعية والذي يقوم مبقابلة املعلمني اأ�سحاب الق�سايا وتوجيههم قانونيًا 	

• – والتعامل مع املعلمني اأ�سحاب الق�سايا وت�ساهم بحل م�ساكلهم وقد قامت اللجنة على 	 جلنة ق�سايا املعلم 

مدى العامني املا�سيني مبقابلة اأكرث من 250 حالة و�ساهمت ب�سكل كبري يف حل العديد من ق�ساياهمومنها :

• ق�سية ريا�س ا�أطفال ) اأرقام قرارات الوزارة املحققة للمطالب قرار رقم 4807 وقرار رقم 4808( 	

• ق�سية معلمي املرحلة ا�إلبتدائية .	

• بتكرميهم 	 ال�سمو �سخ�سيًا  يتف�سل �ساحب  �سنويًا حيث  ا�أمري  �سمو  ” حتت رعاية  ” �سكرًا معلمي  مهرجان 

والثناء على جهودهم .

• الكويت 	 العام يف  النفع  اإللكرتوين على م�ستوى جمعيات  �أف�سل موقع  العلي  �سامل  ال�سيخ  امل�ساركة يف م�سابقة 

واحل�سول على املركز ا�أول.

• قانون كادر املعلمني 2011م	

تهتم جمعية املعلمني الكويتية باملعلمني واملعلمات وخا�سة ال�سباب منهم وتقدم لهم العديد من ا�أن�سطة و الربامج 

املتخ�س�سة على مدار العام الدرا�سي �سواء اأكانت تلك ا�أن�سطة ترفيهية اأو ثقافية اأو علمية اأو تاأهيليه 

وتقدم جمعية املعلمني الكويتية تلك ا�أن�سطة على مدار العام ومن اأهم تلك ا�أن�سطة :

مركز التدريب والتطوير ) معهد  التميز للتدريب (:

يقدم الدورات التدريبية ) ا�أكادميية – الرتبوية ( وا��ست�سارات الرتبوية  على مدار عام 2011 والتي تنوعت ما بني 

الرتبوية وا�أكادميية  و التي ت�ساعد املعلم على التنمية الذاتية واملهنية  حتت اإل�سراف اأكادمييني واأ�ساتذة خمت�سني.

مركز احلا�صب الآيل :
يعترب من اأحدث املراكز املتخ�س�سة يف التدريب على علوم احلا�سب ا�آيل املختلفة  ف�سال عن تزويده بقاعات تعليمية 

جمهزة وفق اأحدث التجهيزات واملعدات واأجهزة الكمبيوتر الالزمة خلدمة عملية التدريب ، ويقدم املركز دورات 

تدريبية خا�سة للمعلمني واملعلمات كدورات للح�سول على الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب ICDL ف�سال عن 

دورات اأخرى لالأ�سرة الرتبوية والطلبة ، ويتميز بدوراته املتخ�س�سة يف املجا�ت الرتبوية واأ�ساليب التعليم احلديثة 

، معتمدا على اإلدارة متخ�س�سة يف جمال التدريب على احلا�سب ا�آيل  ويقدم املركز اأ�سعارًا خا�سة �أع�ساء جمعية 

املعلمني الكويتية واأبنائهم . 
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اأكادميية اإعداد القادة :
انطالقا من ر�سالة جمعية املعلمني الكويتية يف رعاية اأع�سائها وم�ساعدتهم على اكت�ساب الكفايات واملهارات اخلا�سة 

واملعلمات  املعلمني  ا�إلبداعية من  واملواهب  الطاقات  باأ�سحاب  تهتم  اأن  راأت اجلمعية  فقد  التعليم.  مهنة  مبمار�سة 

حديثي التخرج واأن ت�سع اخلطط وا��سرتاتيجيات لتوؤ�س�س من خاللهم القاعدة ال�سلبة لقيادات الغد ، وتدربهم 

تدريبا يوؤهلهم لتويل زمام ا�أمور يف امل�ستقبل وقيادة جمتمعاتهم نحو النجاح والنمو والتطور.

مركز عطاء لال�ست�سارات الرتبوية :

 ، وخارجها  الكويت  داخل  واملوؤ�س�سات  ا�أفراد  تهم  التي  الرتبوية  واخلدمات  با��ست�سارات  بحثي متخ�س�س  مركز 

باإل�سراف نخبة من الكفاءات الب�سرية ممن يتمتعون بخلفية مهنية متميزة.

املوؤمتر الرتبوي ال�صنوي 
بالبالد من خالل  والتعليمية  الرتبوية  العملية  تهم  التي  والتعليمية  الرتبوية  الق�سايا  العديد من  مناق�سة  يتم  وفيه 

حما�سرات وور�س العمل املختلفة.

للتوا�سل : 1820000 داخلي 128

• موؤمتر املعلمات الرتبوي	

• الرتبوي من خالل ور�س 	 امليدان  اأهل  الرتبوية ومناق�ستها مع  الق�سايا  موؤمتر يطرح من خالله جمموعة من 

وحما�سرات على مدار اأيام متتالية.

• مهرجان ) �سكرا معلمي (	

• وفيه يتم ا�حتفال �سنويا مبجموعة من املعلمني واملعلمات مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم وذلك بح�سور ح�سرة 	

�ساحب ال�سمو اأمري البالد تكرميا للمعلم خالل م�سريته الرتبوية.

• مهرجان ال�سياحة ) الربيع (	

• مهرجان ي�سم وي�سمل العديد من الفعاليات لالأ�سرة الكويتية من املعلمني واملعلمات خالل ف�سل الربيع وعطلة 	

ن�سف العام الدرا�سي لتن�سيط ال�سياحة الداخلية من خالل تنظيم الرحا�ت الداخلية يف دولة الكويت.

مهرجان ال�صيف 
واأبنائنا  املعلمني واملعلمات  ت�ستهدف  التي  الفعاليات  العديد من  ا�إلجازة ال�سيفية وي�سم  مهرجان ميتد على مدار 

الطلبة،  واأبنائنا  واملعلمات  للمعلمني  القدرات  تنمية  خاللها  من  نهدف  والتي  الكويتية  وا�أ�سر  والطالبات  الطلبة 

وكذلك تنمية الرتابط ا�أ�سري يف املجتمع الكويتي، وتن�سيط ال�سياحة الداخلية بدولة الكويت.

حفل القرقيعان 

من �سمن ا�أن�سطة ال�سنوية التي تقيمها جمعية املعلمني الكويتية �إلحياء الرتاث الكويتي وقد اأقيم بجمعية املعلمني 

الكويتية بالتعاون مع جمعية الد�سمة التعاونية 

معر�س هوايات املعلمني

يقام �سنويا لعر�س اأهم ا�أن�سطة والهوايات التي يتميز بها املعلمون حتت رعاية وح�سور ال�سيخ رئي�س جمل�س الوزراء 

با�سرتاك عدد من املعلمني واملعلمات

نادي فتيات الغد
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يقام �سنويا لالأبناء الطالبات لت�سجيعهن خالل الفرتة ال�سيفية ومدهن مبهارات حياتية وعملية واإلك�سابهن اخلربات 

العملية امل�ستقبلية.

نادي املتقاعدات :
يهتم باملعلمات املتقاعدات وي�سغل اأوقات فراغهن بكل ما هو مفيد حيث يقدم الدورات التدريبية واملحا�سرات القيمة.

مركز ارتقاء :

• اختبارات 	 خالل  من  باملركز(  امللتحقني   ( للمتعلمني  القوة  و  ال�سعف  مواطن  اكت�ساف  اإلىل  امل�سروع  يهدف 

القدرات ، والعمل على رفع م�ستوىالتح�سيل العلمي مبا يحقق التقدم يف م�ستوى التح�سيل الدرا�سي ، وتنمية 

مهارات التفكريالعلمي للمتعلمني ،ومعاجلة ال�سعف الرتاكمي يف املجا�ت الدرا�سية .

• مراكز الريادة العلمي	

• مراكز متخ�س�سة يف تنمية قدرات اأبنائنا وا�رتقاء مب�ستوياتهم على اأيدي خربات يتم اختيارها وفق معايري 	

تربوية علمية �سليمة ونظام تعليمي متميز يرتقي باأبنائنا اإلىل التفوق والريادة.

• رحالت العمرة وال�سياحة :	

• مكة 	 يف  العمرة  منا�سك  �أداء  رحلة   ، الدرا�سية  ال�سنة  منت�سف  اإلجازة  امتداد  وعلى  �سنويا  اجلمعية  تنظم 

املكرمة وزيارة املدينة املنورة ف�سال عن تنظيم رحالت �سياحية اإلىل العديد من الدول العربية وا�أجنبية  وتعترب 

الرحالت التي تنظمها اجلمعية من اأبرز الرحالت ملا تتميز به من تنظيم واإلعداد متكاملني ف�سال عن ر�سومها 

املخف�سة لالأع�ساء واأن�سطتها الوا�سعة .   

• املخيم الربيعي :	

• تقيمه اجلمعية �سنويا يف عطلة الربيع بهدف اإليجاد املكان ا�أ�سري املنا�سب للمعلم  وعائلته ملزاولة ا�أن�سطة 	

الرتفيهية وا�ألعاب امل�سلية .  

مركز خدمة املعلم :
مركز متخ�س�س يف توفري امل�ستلزمات الرتبوية واملكتبية والقرطا�سية اإلىل جانب توفري خدمات الطباعة والت�سوير 

العادي وامللون والتغليف ، ويعترب من اأبرز املرافق الرتبوية املتخ�س�سة خلدمة املعلمني والطلبة . 

املالعب الريا�صية 
الد�سمة وفرعي اجلمعية باجلهراء  الرئي�سي مبنطقة  املقر  القدم يف  ريا�سية ملمار�سة كرة  هي عبارة عن مالعب 

وا�أحمدي.

�صالة الت�صلية :  
تعمل على اإلتاحة الفر�سة لالأع�ساء ملزاولة هواياتهم املختلفة من خالل القاعة الريا�سية املزودة باألعاب البلياردو 

وال�سنوكر والبيبي فوت وتن�س الطاولة وا�ألعاب ال�سعبية ، كما تتيح لالأع�ساء فر�سة ا�لتقاء والتعارف وامل�ساركة يف 

البطو�ت املتنوعة ف�سال عن اإلقامة البطو�ت يف ا�أن�سطة الريا�سية املختلفة بني املدار�س .
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ال�صيد / �صريجيج مورافجوف - ع�صو جمل�س اإدارة ال�صفافية الدولية والرئي�س 
التنفيذي لفرع ليتوانيا 

• اأ�سرف على منو مدر�سة ال�سفافية الدولية ال�سيفية لتعليم النزاهة   يف فيلنيو�س  والتي تعد ا�أكرب من نوعها يف 	

العامل  حيث ا�ست�سافت نحو 120 طالبا من 60 بلدا تقريبا يف عام 2013 . 

• يف عام 2012 مت تكليفه من قبل رئي�س ليتوانيا  يف جلنة اختيار املر�سحني ل�سغل الوظائف الق�سائية. وهو اأي�سا 	

ع�سو جمل�س املبادرة الليتوانية لل�سفافية  . 

• ح�سل �سريجيج على درجة ا�متياز من ليدن و جامعة اأوتريخت يف هولندا و جامعة فيلنيو�س يف ليتوانيا	
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HOW TO MAKE 
ANTI-

CORRUPTION 
EDUCATION FUN 

AND USEFUL?  

We give students the know-how. 
They do the rest. 

Intensive anticorruption training 
for future leaders 

1

2
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Over a hundred future 
leaders from private, public, 
NGO and academic sectors spend a 
week in Vilnius, Lithuania 
learning how to promote transparency 
and fight against corruption from 
leading anticorruption 
experts worldwide.  
 
 
They leave TI School 
empowered, inspired and 
ready to put their ideas into 
practice.  
 

 
 
 
 
 
 

TISSI 2010-2013 

Scholarships offered for students from 25 
different countries throughout 2010-2013 

350 participants between 2010-2013 
from 70 countries 
 

From 2010, the School grew 
2.5 TIMES in size 
 

5 TIMES in 
geographical outreach  
 

3

4
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Who are the 
participants? 

TI School in numbers 
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Number of
participants

Self funded

Scholarships in  2010: 55 
                            2011: 60 
                            2012: 54 
                            2013: 56 

5
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We’ve been growing quite a bit! 

     Global outreach: 60 countries in 2013 

TI School in numbers #2 
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TI School in numbers #3 
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• Grant scheme designed together with 
International Anti-Corruption Conference and 
the Ashoka Foundation  

• Students are offered grants up to 5000 
EUR to implement their ideas after the 
course 

• 2012 – grants offered: 2 
• 2013 – grants offered: 5  

9
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Application procedure 

• Want to apply?  
Submit their CV and application form 

• More info about the application procedure 
@ www.transparencyschool.org 

• Application procedure starts in January 
• Deadline for applications is in March 
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Course frame 

3 modules covering: 

Public sector: 
 
Abuse of office; 
Nepotism; 
Public procurement; 
Accountability 
mechanisms 
for public institutions; 
State capture; 
Etc. 
 

Private sector: 
 
International anti- 
Corruption 
mechanisms; 
Corporate reporting; 
Media accountability; 
Corruption in different 
industry sectors: 
sports, health, 
defense etc. 
 
 
 
 

Civic empowerment: 
 
Citizens monitoring 
the activities of the 
state; 
Reporting corruption; 
ICT tools and open 
data; 
Etc. 

What’s in the package? 

5 plenary sessions, 8 seminars, 6 
trainings, 20 morning sessions, 2 movie 
nights, 1 field trip (Parliament), 2 city 
tours, a networking event,, sport events 
and hang out in social space 
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Daniel Kaufman 
Former director of the 
World Bank. 
Fellow in the Global 
Economy and 
Development Program at 
the Brookings Institution. 

Jose Ugaz 
A leading anti-corruption 
prosecutor. Investigated 
former President Alberto 
Fujimori and his adminis-
tration on corruption 
charges. 

Elena Panfilova 
Founder and director of the 
Center for Anti-corruption 
Research and Initiative 
Transparency International 
Russia since 1999. 

Some key speakers 

So what do you get? 

13
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Who helps us make it happen? 

THANK YOU!  
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ال�صيد / اأحمد ال�صميط - رئي�س الهيئة التنفيذية - الحتاد 
الوطني لطلبة الكويت  

• حا�سل على بكالوريو�س اآداب – تاريخ من جامعة الكويت عام 2009 مبعدل 3.10	

• مكان العمل : معلم يف وزارة الرتبية.	

• ع�سو 	  - الكويتية  املعلمني  جمعية  ع�سو   - الكويت  لطلبة  الوطني  لالحتاد  التنفيذية  الهيئة  رئي�س   : م�سارك 

اجلمعية التاريخية الكويتية

• ال�سهادات واخلربات :	

رئي�س الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت للدورة النقابية  2013-2011 -

ع�سو املوؤمتر العام لالحتاد الوطني لطلبة الكويت الثالث والع�سرين، دي�سمرب 2011 -

ع�سو املجل�س ا�إلداري لالحتاد الوطني لطلبة الكويت للدورة النقابية 2011-2009 -

جمتاز دورة “ التخطيط ا��سرتاتيجي “ للدكتور / اأحمد بوزبر، نوفمرب 2009 -

ع�سو املوؤمتر العام لالحتاد الوطني لطلبة الكويت الثاين والع�سرين، 2009 -

حا�سل على �سهادة  “مهارات وفنون القيادة احلديثة “  من مركز الرواد لتدريب ال�سباب التابع للهيئة  -

اخلريية ا�إل�سالمية العاملية، وذلك بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف ملدة ثالث �سنوات، نوفمرب 2007

ع�سو الهيئة ا�إلدارية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع اجلامعة للدورة النقابية 2008-2007 -

جمتاز دورة “ اإلدارة الوقت وا�أولويات “ للمهند�س / فار�س العنزي، مار�س 2007 -

جمتاز دورة “ بناء فريق العمل “ للدكتور/ اأحمد بوزبر، مار�س 2006 -

جمتاز دورة “ مهارات اإلدارية “ للدكتور /طارق ال�سويدان، مار�س 2005 -

جمتاز دورة “ مبادئ ا�قت�ساد “ للدكتور / علي عريفة، مايو 2005 -

جمتاز دورة “ اإلعداد اخلطة الت�سغيلية “ للدكتور/ طارق ال�سويدان، 2005 -

جمتاز دورة “ فنون ا�ت�سال “ للدكتور / حمد املطر ، نوفمرب 2005 -

جمتاز دورة “ اكت�ساف ا�أولويات “ للدكتور / عمار احل�سيني، نوفمرب 2005 -

جمتاز دورة “ �سناعة ا�أهداف ال�سخ�سية “ للدكتور / وائل الع�سق، نوفمرب 2005 -
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كلمة رئي�س الهيئة التنفيذية يف الحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ال�صيد/ اأحمد ال�صميط :

النزاهة هي قيمة �سلوكية عالية جدًا و�سفة راقية متيز من ينعت بها عن �سواه ، فالنزاهة �سلوك وممار�سة قبل اأن 

تكون نظامًا و�ئحة وقرارات، ومن هنا اأ�ستطيع اأن اأوؤكد باأن العمل الطالبي ب�سكل عام والنموذج الكويتي ب�سكل خا�س 

تقوم على  كبيئة  الطالبي  فالعمل  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  باملقارنة  ال�سدد  بهذا  متقدم مبراحل كبرية جدًا 

جمموعة من العوامل تغذي وتنمي قيمة النزاهة لدى رواده وممار�سيه، ناهيك عن وجود النظم واللوائح وا�أدوات 

اخلربة  تقدم  مدر�سة  باأنها  الطالبية  احلركة  ن�سف  اأن  املنا�سب  من  ولعله  املميز،  املعنى  هذا  وحتقق  تكفل  التي 

وت�سقل املهارة وتوؤ�س�س الفرد الفعال يف دائرة املجتمع الكربى.

ومن خالل العمل الطالبي جنحنا يف تقدمي النزاهة كقيمة ونظام، ولعلنا مقلون يف تاأ�سيل هذه التجربة وتقدميها 

باأ�سلوب نظري ي�سهم يف ت�سديرها واإل�ساعتها يف دوائر املوؤ�س�سات املدنية املنت�سرة يف الوطن، ومن اأبرز �سبل حتقيق 

قيمة النزاهة على اجلانب ال�سلوكي يف العمل الطالبي:

• الن�ساط الطالبي الذي ي�ستوعب ويخدم خمتلف ال�سرائح والفئات دون متييز. 	

• التعدد والتنوع يف املوؤ�س�سات الطالبية من حيث ا�أفكار وا�خت�سا�سات. 	

• تخ�سي�س ال�سريحة وتركزها ) الطلبة (. 	

• و�سوح مركز وبيئة العمل ) موؤ�س�سات التعليم (.	

اأما يف جانب اللوائح والنظم فالعمل الطالبي لديه ن�سوج عاٍل جدًا يف هذا اجلانب حتديدًا، ومن ال�سرورة مبكان 

التاأكيد باأن النظام الرقابي والت�سريعي والتنفيذي هو نظام طالبي بن�سبة 100% يف موؤ�س�سة ا�حتاد الوطني لطلبة 

فيها  يناط  التعليمية  املوؤ�س�سات  املندرجة حتت  الطالبية  املوؤ�س�سات  باأن غالب  علمًا  وجه اخل�سو�س،  الكويت على 

بالطالب والطالبات مهام الرقابة والتنفيذ، يف حني حتتفظ يف ت�سريع و�سياغة ا�أنظمة املوؤ�س�سات التعليمية املعنية 

وفعالية  مرونة  اأكرث  ا�حتاد  يف  املتبع  النظام  باأن  ال�سدد  بهذا  واأوؤكد  ومايقابلها،  الطلبة  �سوؤون  عمادة  يف  ممثلة 

باملقارنة مع النظام الذي تطبقه املوؤ�س�سات التعليمية. 

اآلية العمل يف موؤ�س�سة ا�حتاد ح�سب ماهو مبني يف د�ستور ا�حتاد الوطني لطلبة الكويت وهي على النحو  وهناك 

التايل:

اأوً�: اجلمعيات العمومية ومهمتها انتخاب الهيئات ا�إلدارية ووفود املوؤمتر واعتماد التقارير ا�إلدارية واملالية وتقدمي 

ا�قرتاحات والتو�سيات للفروع. 

ثانيًا: املوؤمتر العام ومهمته �سن اللوائح والنظم واعتماد التقارير املالية وا�إلدارية للهيئة التنفيذية وجملة ا�حتاد كما 

ينتخب بدوره املجل�س ا�إلداري ويعترب املوؤمتر العام اأعلى �سلطة يف ا�حتاد. 
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ثالثًا: املجل�س ا�إلداري وهو ال�سلطة التي يناط بها مهام املوؤمتر يف ظل غيابه واأبرز مهامه انتخاب الهيئة التنفيذية 

ومتابعة اأعمالها طوال دورتها التي تبلغ عامني. 

رابعًا: الهيئة التنفيذية وهي ال�سلطة امل�سرفة على عمل الفروع وامل�سوؤولة عن تنظيم انتخابات الهيئات ا�إلدارية ووفود 

املوؤمتر. 

ان  اأ�سل تكوين اأجهزة وفروع ا�حتاد هو ا�نتخاب احلر املبا�سر من قبل القاعدة ال�سلبة املتمثلة يف )اجلمعيات 

العمومية(، ومالحظة اأخرى باأن مهام تلك ا�أجهزة وا�سحة ودقيقة �سواء يف التنفيذ اأو الرقابة اأو الت�سريع، وهذا 

منوذج لل�سفافية والنزاهة املطلوبة.

�بد اأن نبني ونو�سح جملة من ال�سلبيات واملعوقات التي توؤثر ب�سورة �سلبية على حجم النزاهة �سمن دائرة العمل 

واأخرى  الطالبي،  والن�ساط  بالعمل  داخلية مرتبطة  اإلىل معوقات  املعوقات  تلك  اأن ن�سنف  املنا�سب  الطالبي، ومن 

خارجية مرتبطة بالبيئة املحيطة التي ي�سغل العمل الطالبي حيزًا فيها. ومن هنا نقول:

اأوًل: املعوقات الداخلية

• فمازال اأبرز واأهم واأكرب موؤ�س�سة طالبية يف الكويت - ا�حتاد الوطني لطلبة الكويت - غري م�سهرة. 	

• عدم تفعيل اأدوات الرقابة الد�ستورية على راأ�سها اجلمعيات العمومية. 	

• انعكا�س تاأثري النزعات الطائفية والفئوية على بع�س جما�ت العمل الطالبي على راأ�سها العمل ا�نتخابي. 	

• الرتكيز ب�سورة كبرية على الن�ساطات الرتفيهية مع التق�سري املالحظ يف القيام باملهام احلقيقية. 	

ثانيًا: املعوقات اخلارجية

• الدور ال�سلبي للموؤ�س�سات التعليمية املتمثل يف اإلق�ساء العمل الطالبي اأو جتاهل احتياجاته اأو حماربته يف بع�س 	

ا�أحيان. 

• اأع�ساء هيئة التدري�س �متيازاتهم ا�أكادميية التي على راأ�سها تقييم الطالب يف 	 التع�سف يف ا�ستغالل بع�س 

حت�سيله العلمي مما يقدم منوذجًا �سلبيًا �أهمية و�سوح معايري النزاهة ويتح�سل التاأثري هنا نتيجة ا�حتكاك 

املبا�سر بني املوؤ�س�سة ا�أكادميية واملوؤ�س�سة الطالبية. 

• غياب الدعم مما يتيح املجال لظهور �سور الدعم امل�سروط. 	
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ال�صيد/ جا�صم املطوع - الرئي�س التنفيذي للمجموعة التكنولوجية 
املتقدمة وم�صت�صار بوزارة الدولة ل�صئون ال�صباب

• عام 	  )MBA Northern Arizona University – USA( ا�أعمال  اإلدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  حا�سل 

 2006 –  2004 ا�إللكرتونية  لتطبيق احلكومة  املركزي  الفني  �سابق يف اجلهاز  موؤ�س�س  كان ع�سو  1995.كما 

ممثال للقطاع اخلا�س .وكان م�ست�سار �سوق الكويت لالأوراق املالية.وعمل كم�ست�سار يف جمال نظم املعلومات 

والتطويرا�داري للعديد من �سركات القطاع اخلا�س واجلهات احلكومية و قطاعات الدولة من مثل :

• وزارة املالية ، وزارة ال�سحة ، وزارة التخطيط ، وزارة الرتبية ، وزارة الدولة ل�سوؤون ال�سباب	

• ا�إل�ست�سارية 	 اخلدمات  بتقدمي  خمت�سه  جمموعة  املتقدمة.  التكنولوجية  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  حالياآ 

حمايدة و تتميز بالتطوير ا�بداعي املبتكر.

• ويعترب من اأحد احلا�سلني على ا�إلعرتاف العاملني كاأحد املخت�سيني البارزين على م�ستوى ال�سرق ا�أو�سط.	
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كلمة امل�صت�صار بوزارة الدولة ل�صئون ال�صباب

ال�صيد/جا�صم املطوع
النزاهة، فنحن  اأجل �سمان حتقيق  الف�ساد من  التعامل مع ق�سايا  التقليدي يف  ا�أ�سلوب  لتغيري  اإلن احلاجة ما�سة 

نعي�س يف فرتة هامة للغاية يجتمع فيها  جيالن،  جيل ما قبل وجود التكنولوجيا واأ�سبحنا نحن مهاجرين اإلىل عامل 

اأعينهم على هذا العامل اجلديد ، ويف املجتمع  التقنية الذين فتحوا  التكنولوجيا احلديث وجيل املواطنني يف عامل 

ا�أمريكي على �سبيل املثال جند اأن املهاجرين يتم�سكون بقيمهم والتي اأ�سبحت جزءًا من حياتهم، وعندما انتقلوا 

اأىل العامل اجلديد تولد لديهم حالة من التقبل �أجزاء من العامل لكن �زالوا متم�سكني بقيمهم املتا�سلة اأما اأبناء 

املواطنني ا�أمريكيني عندما فتحوا اأعينهم على العامل اجلديد تقبلوا كل ما راوه يف عاملهم اجلديد.

واأي�سا  واأ�ساليبهم  اأفكارهم   مع  تتنا�سب  اأدوات  ا�ستخدام  من  و�بد  عاملنا  غري  عامل  يف  يعي�سون  اليوم  �سباب  اإلن 

ا�ستحداث اأ�ساليب جديدة لغر�سها يف نفو�س اأبنائنا حتى ينجذبوا لتلك القيم ومنها قيم النزاهة وال�سفافية، وهناك 

�سرورة لال�ستفادة من و�سائل التوا�سل ا�جتماعي يف الو�سول �أكرب �سريحة من �سرائح ال�سباب واأن ن�سركهم يف حل 

امل�ساكل وا��ستماع �آرائهم وطموحاتهم.

كان اأول بدايات جتربة النزاهة ا�أكادميية يف جامعة باأوروبا عام 1979،  واملبادرة يف النزاهة ا�أكادميية مل تبداأ من 

اجلامعة بل بداأت من الطلبة الذين اأخذوا على عاتقهم تطبيق ميثاق �سرف فيما بينهم وكانوا هم من يديرون الرقابة 

بع�سهم على بع�س، ومن هنا انطلقت بداية الن�ساط الطالبي الذي رفع م�ستوى النزاهة بني الطلبة.

�بد اأن ننطلق من واقع عملي لتغيري اأ�ساليب حل امل�ساكل التي تواجه املجتمع ونوؤكد على �سرورة ت�سافر كافة اجلهود 

لتغيري  ا�سلوب حل امل�ساكل التي يواجهها املجتمع حاليا.
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التوصيــات

: ال�سيد / �سالح الغزايل  - ال�سيد/ اأركان ال�سبالين رئي�س اجلل�صـــة    

مقررة اجلل�صــة الأولى    : اأ.د. مع�سومة ا�براهيم

مقررة اجلل�صــة الثانية   : ال�سيدة / �سريفة الن�سر اهلل   

مقررة اجلل�صــة الثالثة   : ال�سيدة / �سلمى العي�سى

مقررة اجلل�صــة الرابعة : ال�سيدة / منال الكندري
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اجلل�صة الأولى )نزاهة التعليم: مكامن الف�صاد واآليات معاجلتها (

مقرر اجلل�صة : اأ.د.مع�صومة اإبراهيم  

حماور اجلل�صة :- 

• الف�ساد يف قبول الطالب وت�سريب ا�ختبارات، والتالعب بالنتائج 	

• الف�ساد يف م�سرتيات قطاع التعليم 	

• الف�ساد يف اإلدارة املوارد الب�سرية يف قطاع التعليم 	

• مظاهر اأخرى للف�ساد يف قطاع التعليم مثل بيع البحوث ودرو�س التقوية وغريها 	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة ال�صيدة / مورييل بويزون

  UNISCO منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

• العمل على ن�سر ثقافة النزاهة يف قطاع التعليم على م�ستوى املجتمع ككل 	

• واملعلمني 	 التعليمية  ا�إلدارات  بني  التفاعل  م�ساحات  من  تزيد  التي  البنية  املتخ�س�سات  ت�سجيع  على  العمل 

والعاهد البحثية . 

• تطعيم املقررات الدرا�سية مبعلومات ومعارف تفيد يف اكت�ساب النزاهة ك�سلوك واجتاه وممار�سة 	

• تفعيل دور ا�أجهزة الرقابية على ا�أمور املالية وكذلك اآلية الثواب والعقاب ل�سبط ال�سلوك ال�سخ�سي ملن يحيد 	

عن ال�سلوك القومي . 

• ت�سميم برامج تدريبية للمعلمني والطالب لتوعيتهم لقيم النزاهة واأهمية ا�لتزام بها ومبتطلباتها واآثارها. 	

• تاأ�سي�س �سبكة توا�سل بني كل القائمني على العملية التعليمية ت�ستهدف ن�سر ثقافة النزاهة ، م�سفوعة بنماذج 	

قدوة يف هذا املجال . 

• حتقيق اجلودة يف التعليم ميكن اأن يحقق النزاهة املرجوة . 	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة ال�صيدة/ اأولغا �صافران، م�صت�صار رئي�س ملكافحة الف�صاد لدى برنامج 
ًال�صتثمار ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا التابع ملنظمة التنمية والتعاون ًالقت�صادية 

• و�سع ا�سرتاتيجية للتدريب على مكافحة الف�ساد من خالل اإلدارة تعد لهذا الغر�س . 	

• ت�سكيل هيئة م�ستقلة تكون م�سئولة عن التدريب ، واقرتاح الت�سريعات املنظمة لعمل هذه الهيئة . 	

• يجب اأن يكون التدريب جزءًا من ا�سرتاتيجية متكاملة و�سفافة . 	

• �سرورة ا��ستثمار يف جمال التدريب ، وبخا�سة ا��ستثمار طويل املدى . 	
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• و�سع اآلية ملحاربة الف�ساد وحتقيق ال�سفافية بني العاملني يف املوؤ�س�سات التعليمية . 	

• و�سع اأطر قانونية لتوفري التدريب على مكافحة الف�ساد . 	

• ا��ستفادة من الربامج الدولية يف جمال مكافحة الف�ساد . 	

• من 	 والتحقق   ، للتطبيق  باآليات  وتزويدهم  للدولة  الداخلية  والتنظيمات  القواعد  على  للتدريب  كوادر  اإلعداد 

العقوبات الرادعة . 

• ت�سميم برامج تدريبية جلماعات م�ستهدفة لتحقيق اأعلى معدل من ال�سفافية يف جمال التعليم .	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة  د. اأحمد دويدار  - كبري اخت�صا�صيي التعليم البنك الدويل

• و�سع قوانني ال�سفافية و�سيادة القانون . 	

• رقابة املجتمع املدنى على املوؤ�س�سات التعليمية حتت حماية القانون . 	

• ا�إلعالم امل�ستقل وال�سفاف . 	

• حتقيق اجلودة يف جمال التعليم . 	

• حتفيز املجتمع ون�سر ق�س�س النجاح . 	

• اعتبار املوؤ�س�سة اأ�سا�سًا لتعزيز النزاهة وال�سفافية . 	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة د. يا�صمني خ�صري - من�صق فريق احلكم الر�صيد وم�صئولة 
عن احلوكمة لقطاع التعليم، مركز العقد الجتماعي، م�صر

• و�سع اآليات لقيادة احلكم الر�سيد 	

• �سرورة تنظيم حوارات جمتمعية حول احلكم الر�سيد يف جمال التعليم 	

• تفعيل القوانني املتعلقة باحلكم الر�سيد يف جمال التعليم 	

• رفع الوعي املجتمعي حول احلكم الر�سيد يف جمال التعليم 	

• و�سع �سوابط للوقوف على ا�آثار املتوقعة للحكم الر�سيد 	

اجلل�صة الثانية  )نزاهة التعليم: العتماد الأكادميي كدرا�صة حالة ( 

مقرر اجلل�صة : ال�صيدة / �صريفة الن�صر اهلل   

حماور اجلل�صة :- 

• مدركات ا�إل�سالح يف قطاع التعليم	

• املعايري الدولية لالعتماد	
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• اآليات تقييم املوؤ�س�سات التعليمية  و�سبل تقوميها	

• اجلودة يف البيئة التعليمية كاإلطار اأ�سمل لالإل�سالح	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة اأ.د.حممد املقاطع - رئي�س كلية القانون الكويتية العاملية
• اإلخ�ساع التعليم للحكومة والنظم وا�إلجراءات التي ت�سمن �سالمة اأدائه ومتانة خمرجاته.	

• بناء الثقة املجتمعية اإلىل جوار الثقة العلمية يف املوؤ�س�سة التعليمية .	

• اخل�سوع لرقابة اجلودة وفقا ملعايري موؤ�س�سية عاملية ثابتة وم�ستقرة.	

• معايري اجلودة تكر�س ق�سم التعليم املتالزمة مع النزاهة	

• اعتماد �سيا�سات ال�سفافية يف املوؤ�س�سات التعليمية.	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة د. فيا�س الق�صاة - ع�صو هيئة مكافحة الف�صاد، الأردن
• توازن عدد الطالب يف اجلامعات مع الطاقة ا��ستيعابية لكل جامعة.	

• ا�عتماد يجب اأن يكون يف اجلامعات احلكومية واخلا�سة . 	

• ا�إلف�ساح عن وجود م�سلحة . 	

• ن�سر القرارات واإلعطاء احلق بالطعن فيها	

• التعاون مع اجلامعات ا�أجنبية وا��ستفادة من براجمها.	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة د. مي�صرة الفالح - وكيل م�صاعد -  وزارة التعليم العايل
• نزاهة التعليم حتتاج اإلىل قرار حازم وقوة.	

• اإلغالق اجلامعات التي � حتافظ على جودة خمرجاتها و�سمعتها ا�أكادميية	

• حجب مواقع ا�إلنرتنت للجامعات الوهمية وغري املعتمدة	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة ال�صيد / عمر الغرير - رئي�س احتاد اأ�صحاب املدار�س اخلا�صة
• فتح درو�س تقوية يف املدار�س	

• متابعة اأولياء ا�مور �أبنائهم ومتابعة و�سعهم الدرا�سي	

• املتابعة الدائمة مع املدر�سة ومعرفة نقاط �سعف الطالب وما ين�سح به املعلم	
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اجلل�صة الثالثة  )تعليم النزاهة: املناهج واملهارات ( 

مقرر اجلل�صة : ال�صيدة / �صلمى العي�صى    

حماور اجلل�صة :- 

• اإلدراج قيم وممار�سات النزاهة �سمن املقررات يف جميع املراحل الدرا�سية	

• �سة لتعليم النزاهة ومكافحة الف�ساد	 مقررات خم�سّ

• برامج تدريبية لتمكني املعلمني والعاملني من تعليم النزاهة	

• اإلعداد مواد متخ�س�سة بتعليم النزاهة وترجمة مواد مقارنة	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة ال�صتاذة / اأروى ح�صن  - منظمة ال�صفافية الدولية
• حماربة الف�ساد يف التعليم تبداأ ببع�س ا�إلجراءات الب�سيطة الفعالة .	

• غر�س قيم النزاهة وحتمل امل�سئولية.	

• اإلعداد مناهج وتنظيم اأن�سطة خارج الدرو�س املدر�سية وهو اأمر اأ�سا�سي يف مكافحة الف�ساد.	

• يجب على امل�سئولني يف اأعلى امل�ستويات التحلي باأعلى املعايري ا�أخالقية.	

• �سرورة ن�سر الوعي مبكافحة الف�ساد وكذلك مبادئ وقيم حقوق ا�إلن�سان	

• تعريف الطالب بانتهاكات حقوق ا�إلن�سان قبل خروجهم للعمل.	

• اأهمية مراقبة املوؤ�س�سات التعليمية خا�سة واأن كلفة الف�ساد يف هذا املجال هائلة.	

• و�سع اآليات لتعزيز امل�ساءلة.	

• و�سع مدونة قواعد �سلوك للمدار�س واملعلمني . 	

• يجب ان يكون لدور املعلم ا�أولوية يف مكافحة الف�ساد )تاهيل - تدريب – توعية ( ؟ 	

 - الر�صوة  من  للوقاية  املركزية  الهيئة   - الب�صري  اأمني    / ال�صيد  كلمة  امل�صتخل�صة من  التو�صيات 
اململكة املغربية

• تعزيز قيم النزاهة يف املناهج والتعليم وبرامج الرتبية.	

• ت�سجيع ا�إلبداع بعقد مباريات خمتلفة بني املدار�س لتعزيز النزاهة	

• اجناز درا�سة حتليلية حول ظاهرة الف�ساد يف التعليم من اأجل و�سع ا�سرتاتيجية للق�ساء على الف�ساد.	

• التاكيد على ا�قتناع الفعلي للقيم بعيدا عن التلقني فالقيم املفرو�سة � تت�سم با��ستمرار.	

• تعزيز القيم بالقدوة من خالل اعظاء املنوذج حتى يت�سرب الفرد بالقيم ا�يجابية.	

• التنويع يف ا�ستخدام الطرق وا��سرتاتيجيات للتعليم والتعلم	

• ا�هتمام بقيا�س مدى اكت�ساب املعلم للقيم	

• ال�سمولية يف املناولة باعتبار الرتبية على القيم تتجاوز اأ�سوار الف�سل الدرا�سي . 	
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التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة د. وليد مراد الكندري - الأمني العام امل�صاعد - جمل�س اجلامعات اخلا�صة
• الرتبية 	  ( الدرا�سية  املقررات  من  عدد  على  يوزع  بل  فقط  واحد  منهج  بتدري�سه  يخت�س   � النزاهة  تعليم 

ا�إل�سالمية – الدرا�سات ا�جتماعية – اللغة العربية – اأن�سطة �سفية و� �سفية كالك�سافة واجلوالة ( 

• تعزيز قيم النزاهة وا�أمانة واملواطنة يف التعامل اليومي وا�ت�ساق بني القول والعمل.	

• الرتكيز على احرتام حقوق ا�إلن�سان والعدل وا�أمانة الفكرية.	

• ا�لتزام باملبادئ القانونية املتعلقة مبكافحة الف�ساد واحرتام اأحكام الق�ساء.	

• التدريب على ر�سد ا�أخطاء والقيام بامل�ساءلة واملحا�سبة وفقا للقوانني.	

• ا�إلبداع يف ا�أن�سطة وح�سن التعامل بني املعلم والطالب مع بناء الثقة فيها بينهما.	

اجلل�صة الرابعة    ) تعليم النزاهة: الثقافة ال�صبابية (

مقرر اجلل�صة : ال�صيدة / منال الكندري 

حماور اجلل�صة :- 

• الن�ساطات الطالبية خارج املناهج	

• ا�أندية ال�سيفية	

• املراكز ال�سبابية واملجتمعية	

• الروابط ال�سبابية/الطالبية للنزاهة	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة ال�صيد / متعب العتيبي - رئي�س جمعية املعلمني الكويتية
• العمل على تفعيل ا�أن�سطة الطالبية داخل املدار�س.	

• �بد اأن تكون املعايري الوطنية معلنة ومعروفة للجميع ) اأولياء ا�أمور – املعلمني و جميع املعنيني (  .	

• اعطاء املعلم الفر�سة لتحقيق القيم للو�سول ملا ن�ستطيع به من توجيه الطالب للطريق ال�سحيح.	

• العمل على تقليل املناهج الدرا�سية والنظر يف هذا املو�سوع ملا له من اآثار على الطلبة.	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة ال�صيد / �صريجيج مورافجوف - ع�صو جمل�س اإدارة ال�صفافية الدولية 
والرئي�س التنفيذي لفرع ليتوانيا 

• احلث على العمل التطوعي خا�سة يف الفرتة ال�سيفية وفرتة العطل لال�ستفادة والتعليم ال�سامل عن مكافحة 	

الف�ساد وجميع ا�أمور املتعلقة بهذا اجلانب.

• ت�سكيل �سبكة حول العامل لتلقي املعلومات واخلربات يف جميع الدول لال�ستفادة منها.	

• تعريف ال�سباب على اأدوات تكنولوجيا املعلومات وكيفية ا�ستغاللها.	
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الحتاد   - التنفيذية  الهيئة  رئي�س   - ال�صميط  اأحمد   / ال�صيد  كلمة  من  امل�صتخل�صة  التو�صيات 
الوطني لطلبة الكويت

• العمل على اإل�سهار قانون ا�حتاد الوطني لطلبة الكويت من قبل جمل�س الوزراء	

• تفعيل دور الرقابة داخل املوؤ�س�سات الطالبية	

• البعد عن النزاعات الفئوية والطائفية والقبلية داخل املوؤ�س�سات التعليمية	

• غر�س قيم النزاهة بني ال�سباب يف املوؤ�س�سات التعليمية من خالل ا�ن�سطة املقدمة يف هذه املوؤ�س�سات0	

التو�صيات امل�صتخل�صة من كلمة ال�صيد / جا�صم املطوع - الرئي�س التنفيذي للمجموعة التكنولوجية 
املتقدمة وم�صت�صار بوزارة الدولة ل�صئون ال�صباب

• ا�هتمام بال�سباب ب�سورة اأكرب داخل املوؤ�س�سات التعليمية	

• العمل على حل امل�سكالت من خالل ت�سافر اجلهود ب�سورة فعلية وتعاون بعيدًا عن ا�أمور التقليدية واللجان .	
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Fax:  (+965)22646413 :¢ù```cÉ`````a -  phone:  (+965)22646410/  11/12:∞```````JÉ````g

∫hC’G Qhó```dG ,á``«fhÉ``©àdG äÉ```«©ªé``dG OÉ``–G ≈```æÑe ,™`HGôdG …ôFGódG πHÉ≤e , ‹ƒ```M - âjƒ````µdG

E-mail: info@transparency.org.kw -  www.transparency.org.kw

  www.facebook.com/transparency.kuwait

  www.youtube.com/kuwaittransparency

Transparencyorgkw

  @Kwttransparency


