
  

  

  :نايف الحجرف . كلمة وزير التربية والتعليم العالي د

صاحب السمو امير الب�د حضرة المنتدي سم راعي في البداية يشرفني بأ

حفظه هللا ورعاه ان ارحب بكم في حفل  الشيخ صباح ا%حمد الجابر الصباح

افتتاح فعاليا منتدى الكويت للشفافية السابع والذي تقيمه وتنظمه جمعية 

الشفافية الكويتية بالتعاون مع المشروع ا>قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز 

النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا>مم المتحدة ا>نمائي تحت شعار 

 كما يطيب ان انقل لكم ، "نزاھة التعليم وتعليم النزاھة: لتعليم حوكمة ا" 

راعي المؤتمر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح ا>حمد الجابر  تمنيات 

 .ى%عمال المنتد الصباح حفظه هللا ورعاه ودعواته بالتوفيق والنجاح

نزاھة التعليم وتعليم : حكومة التعليم " كثيرا شعار المنتدى لقد استوقفني 

فاذا كان علماء اللغة يرجعون الحوكمة الى كلمة الحاكمية فعلماء " النزاھة 

ھم أول من تسارع لتبني مفاھيم الحوكمة لمعالجة الكثير من والمال ا>دارة 

ية في الاوجه القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة من المؤسسات الم

وان كانت الحوكمة في اطارھا العام ومبادئھا ،  اعقاب ا>زمات ا>قتصادية 



بان ا>دارة  معيلرشيدة فانني متاكد من اتفاقكم ا>ساسية ھي فن ا>دارة ا

  هالرشيدة ھي اساس النجاح >ي عمل بغض النظر عن مجال

في ھذا المجال فان الحوكمة في دولة الكويت التعليم بمسيرة  فيما يتعلق  و

تعليمي ال وات واضحة >تخاذ القرار التربوي ليآتتركز بضمان وجود 

ية واھداف ؤريضمن بذل الجھد ال�زم في الدراسات والبحوث لتتبلور بذلك 

اقع لتحقيق ارض الو ىية علؤتنفيذية تترجم تلك الريتم اتخاذ قرارات 

  ا>ھداف المرجوة 

قد ف وھي فن ا>دارة الرشيدة الحوكمة ئوفي ھذا الصدد ولضمان تفعيل مباد

تم اعادة ھيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية في دولة الكويت بحيث يكون 

ثر ؤبھا اتخاذ القرارات التي ت اطي للتعليم ھو الجھة العليا المنالمجلس ا>عل

ن دور وزارة التربية ھو يكووعلي المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة  

القرارات في حين يكون دور المركز الوطني لتطوير التعليم رقابيا  هھذ تنفيذ

رفع تقارير وي ة لقرارات المجلس ا>علي للتعليميضمن تنفيذ وزارة التربي

  ، الى المجلس دورية بذلك

وھو المجلس ا>علي للتعليم ووزارة التربية ھذا الھيكل التنظيمي  ان وجود 

علي ايجاد ادارة رشيدة من حيث  يعملم المركز الوطني لتطوير التعليو

تطبيقه وبالتالي يكون ھناك فصل بين متابعة والقرار تنفيذ اتخاذ القرار و



للقرار والمقيم  وايضا يكون ھناك فصل بين المنفذ متخذي القرار والمنفذ له

يجاد ا>سلوب ا>مثل في > في مسعى من الدولةذلك لنتائج التنفيذ ، كل 

بان تكون ھناك  بالذات  الرشيدة وللنأي بالقرارات التربوية والتعليميةا>دارة 

  .فردية تتأثر با%شخاص

السابعة فانه اختيار له  هفي دورت ىان اختيار التعليم موضوعا للمنتدك وان 

 ىعل يرتكزينطلق بل  الشامل همفھومبالھامة حيث ان ا>ص�ح  لتهد>

ا>ساس في ترسيخ وتعزيز المفاھيم فھي ،  ص�ح المنظومة التعليمية إ

 الدراسية المختلفةوالمتعلمين في مراحلھم الطلبة  ابناءنا السليمة في نفوس

ياتي في مقدمة تلك المفاھيم مفاھيم الشفافية والنزاھة والتي تكتسب بالتالي و

راسخ بل ھي ايمان  النزاھة والشفافية ليست منھج دراسي يدرسف ،علم ت و>

 على ارض الواقع سلوك مجتمعي نبيل قناعات ومبادئ ويتبلورتترجمه 

فالمدرسة وحدھا لن تكون ه الجھود لضمان استمراره ودعمه تضافر في

قادرة على غرس مفاھيم الشفافية والنزاھة بدون دعم ومساندة من ا>سرة 

  ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجھات المعنية 

لتضافر الجھود الرسمية مع جھود  واضح ياتي كمثال ىھذا المنتد ولعل

كما تعزز الشفاھية والنزاھة المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للدولة 

ات تاكيدا علي ايمان الدولة بدور مؤسستاتي الرعاية السامية لھذا المنتدى 

محاربة الفساد وتعزيز الشفافية ه في المجتمع المدني وضرورة مشاركت



 ىلقات النقاشية التي ستعقد علي مدعلي يقين بان الحوانني ،  والنزاھة 

ساھم في تيخرج عنھا من توجيھات ومقترحات سس يومين القادمين وماال

كفكر وثقافة لدى ا>فكار والمؤسسات على حد  تعزيز الشفافية والنزاھة

  ، السواء 

حرص الدولة على لعلي اغتنم ھذه الفرصة >ؤكد على : ا>خوات وا>خوة 

تم اتخاذھا عديدة تعزيز الشفافية والنزاھة >سيما وان ھناك خطوات دعم و

في مجا>ت مختلفة كتوقيع الكويت على اتفاقية ا>مم المتحدة لمحاربة الفساد 

كما ان صدور مرسوم  2006وتصديق مجلس ا>مة عليھا في  2003في 

الفساد وا>حكام  بانشاء الھيئة العامة لمكافحة 2012لسنة  24بقانون رقم 

سعادة  الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتشكيل مجلس ا>دارة برئاسة 

دليل على المعني بادارة ھذه الھيئة ايضا المستشار عبدالرحمن النمش 

  .على استكمال ھذه ا>تفاقيةحرص الدولة 

لجمعية الشفافية الكويتية كل الشكر على تنظيم ھذا المنتدى وللجنة المنظمة 

لتقدير على حسن ا>عداد ولجميع المشاركين التوفيق و>عمال المنتدى ا

  ..النجاح 

  


