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  السابع –حفل افتتاح منتدى الكويت للشفافية 

  كلمة ص ح محمد الغزالي
  رئيس جمعية الشفافية الكويتية

  م3201أكتوبر  28

o ممث���ل راع���ي الحف���ل حض���رة ص���احب الس���مو الش���يخ ص���باح ا�حم���د الج���ابر الص���باح 

  الدكتور نايف الحجرف، التعليم العاليووزير  التربيةوزير معالي .. أمير الكويت

o ھيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمشرئيس ال. 

o  قليم����ي لمكافح����ة الفس����اد وتعزي����ز النزاھ����ة ف����ي البل����دان المس����ؤول ع����نBالمش����روع ا

 أركان السبHني/ لسيد االعربية التابع لبرنامج ا�مم المتّحدة اBنمائي 

o  الموقرونضيوف دولة الكويت والسفراء أصحاب السعادة 

o الكرامة السيدات والساد  

  السHم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد

  

برعاي0000ة س0000امية م0000ن حض0000رة ص0000احب الس0000مو أمي0000ر الكوي0000ت الش0000يخ ص0000باح ا1حم0000د 

منت0000دى الكوي0000ت "حفظ000ه هللا ورع0000اه، ت0000نظم جمعي000ة الش0000فافية الكويتي000ة  -الج000ابر الص0000باح 

لّط لھ000ذا الع000ام يس000 الس000ابعة، والمنت000دى ف000ي دورت000ه م2007من000ذ س000نة الس000نوي " للش000فافية

نزاھ000ة : حوكم000ة التعل000يم "موض000وع ھ000ام ج000دا وھ000و التعل000يم، تح000ت ش000عار الض000وء عل000ى 

وذل����ك بالتع����اون م����ع المش����روع ا�قليم����ي لمكافح����ة الفس����اد " التعل0000يم وتعل0000يم النزاھ0000ة 

  .وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا#مم المّتحدة ا�نمائي
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المؤشرات الدوليةالكويت في  وضع  

تع000رف عل000ى وض000ع دول000ة الكوي000ت ف000ي مؤش000ر م000دركات الفس000اد اًء ، Xب000د م000ن الابت000د

ال0000ذي تص0000دره منظم0000ة الش0000فافية الدولي0000ة س0000نويا لترتي0000ب دول الع0000الم ف0000ي ھ0000ذا المؤش0000ر، 

  :التالي نستعرض معكم الجدول 

خليجيا الترتيب الترتيب عربيا الترتيب دوليا 10الدرجة من    

2003 5.3 35 4 4 

2004 4.6 44 7 5 

2005 4.7 45 7 5 

2006 4.8 46 6 5 

2007 4.3 60 6 5 

2008 4.3 65 7 5 

2009 4.1 66 8 6 

2010 4.5 54 7 6 

2011 4.6 54 5 5 

  مكرر  5  مكرر 6 66 4.4 2012
  

مكافحة الفسادل يةالكويت الجھود  

  وا1خوات الكرام اbخوة

الھيئ000ة " أن تأسس000ت بع000دنق000يم منت000دانا الس000نوي  -وللم000رة ا1ول000ى  -ف000ي ھ000ذا الع000ام 

 بالمن000اداة ب000هت جمعي000ة الش000فافية الكويتي000ة مرت، وھ000و مطل000ب اس000 "العام000ة لمكافح000ة الفس000اد
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ب0000ل من0000ذ انعق0000اد الجمعي0000ة العمومي0000ة م، 2007 ين0000اير من0000ذ المنت0000دى ا1ول ال0000ذي أق0000يم ف0000ي

 بق0000انونالھيئ0000ة م0000ن خ0000 ل مرس0000وم  تحي0000ث نش0000أ ،م7/3/2005ف0000ي للجمعي0000ة التأسيس0000ية 

 الخاص00000ة وا1حك00000ام الفس00000اد لمكافح00000ة العام00000ة الھيئ00000ة بإنش00000اء 2012 لس00000نة) 24( رق00000م

س000مو ا1مي000ر حض000رة ص000احب النق000ول لونح000ن بھ000ذه المناس000بة ، المالي000ة الذم000ة ع000ن بالكش000ف

، بع000د أن ش000كرا عل000ى تل000ك اXس000تجابة لمطل000ب ھ000ام ف000ي طري000ق إص000 ح ا1جھ000زة الحكومي000ة

  .تعثر صدور القانون في مجلس ا1مة لسنوات عدة

مكافح000ة الفس000اد وتعزي000ز الش000فافية والنزاھ000ة والمس000اءلة المؤسس000ية ل مس000ؤوليةال إن

فردي000ة الجھ000ود ال إل000ى جان000ب ع000دد م000ن، طوع000ا تھ000ا جمعي000ة الش000فافية الكويتي000ةلمھم000ة تحم

 بع0000دوواvن، ، نف0000ع ع0000ام جمعي0000ات  جان0000ب لمس0000اعي الجمعي0000ة م0000نومس0000اندة  ھن0000ا وھن0000اك

ل جھ000ود مكافح000ة الفس000اد تتح000و أن يتطلع000ون إل000ى ف000إن أعض000اء الجمعي000ة،  الھيئ000ةتأس000يس 

إل0000ى عم0000ل  ..فردي0000ة ت0000زداد وتق0000ل ب0000ين فت0000رة وأخ0000رى تطوعي0000ة ، ومس0000اعي م0000ن جھ0000ود 

عل00000ى الھيئ00000ة العام00000ة المس00000ؤولية بات00000ت ف؛ مم00000نھج وف00000ق خط00000ة اس00000تراتيجية مؤسس00000ي

ومجل0000س ا1من0000اء ف0000ي الكثي0000ر ،  ھ0000ااس تنتظ0000ر من، والن0000بالدرج0000ة ا1ول0000ىلمكافح0000ة الفس0000اد 

للھيئ0000ة جمعي0000ة الش0000فافية الكويتي0000ة مس0000اند ومع0000اون  أھ0000ل ل0000ذلك، وس0000يكون دور الھيئ0000ة

  .السامية تھارساللتحقيق 

مس0000اندتھا ا1ھلي0000ة للجھ0000ود أم0000ا جمعي0000ة الش0000فافية الكويتي0000ة، ف0000إلى جان0000ب دعمھ0000ا و

وإل0000ى جان0000ب أنش0000طتھا المتع0000ددة ف0000ي مراقب0000ة نزاھ0000ة اXنتخاب0000ات وف0000ي ج0000ائزة ، الرس0000مية

الق000000وانين bص000000 ح العملي000000ة  الكوي000000ت للش000000فافية واbص000000 ح، وف000000ي إع000000داد اقتراح000000ات

الديمقراطي0000ة والعم0000ل البرلم0000اني، وف0000ي نش0000ر الثقاف0000ة العام0000ة بش0000أن الش0000فافية والنزاھ0000ة، 

تطبي0000ق اتفاقي0000ة ا1م0000م ل0000دفع نح0000و اس0000تكمال اب0000إذن هللا ف0000ي س0000تمر س0000وف ت الجمعي0000ة ف0000إن

ع000دد م000ن الق000وانين، وھ000ي وتع000ديل وھ000ذا يش000مل ض000رورة إق000رار  ،المتح000دة لمكافح000ة الفس000اد

 :على النحو التالي
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 .وقواعد السلوك العام تعارض المصالحقانون إصدار  �

 .قانون حق اVطHع والمعني بحرية الوصول إلى المعلوماتإصدار  �

  

اع000د التعي000ين ق000انون قوإص000دار  :ق000وانين أخ000رى، ومنھ000اوتع000ديل إص000دار  ينبغ000يكم000ا 

  .، وغيرھاات العامةتعديل قانون المناقص، وفي الوظائف القيادية

م000ن ق000انون إنش000اء الھيئ000ة ) 21(وX ب000أس ھن000ا م000ن الت000ذكير بم000اء ج000اء ف000ي الم000ادة 

تتع000اون الھيئ00ة م000ع مختل000ف الجھ00ات ف000ي مكافح00ة الفس000اد وعل000ى : "العام00ة لمكافح000ة الفس00اد

التع���اون م���ع المؤسس���ات التعليمي���ة ودور العب���ادة لنش���ر ق���يم الش���فافية ) 1(: ا1خ000ص م000ا يل000ي

التع����اون م����ع المؤسس����ات الحكومي����ة والخاص����ة Bع����داد ) 2(واطن����ة الص����الحة والنزاھ����ة والم

  ".برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الھيئة

  حوكمة التعليم

  الكرام وا1خوات اbخوة

إن اھتم000ام المنت000دى بحوكم000ة التعل000يم ي000أتي انط ق000ا م000ن اbيم000ان بض000رورة العم000ل عل000ى 

تعزي000ز النزاھ000ة ك000ذلك اح000ل العمري000ة، ووض000ع وتنفي000ذ ب000رامج لتعل000يم النزاھ000ة ف000ي جمي000ع المر

ف000ي مؤسس000ات التعل000يم الع000ام والخ000اص بمختل000ف مراحل000ه، وذل000ك ف000ي س000ياق العم000ل عل000ى  

  .نشر وتفعيل قيم النزاھة وربطھا بقيم الوXء والمواطنة 

تماش�����ياً م�����ع " نزاھ�����ة التعل�����يم وتعل�����يم النزاھ�����ة"والمنت�����دى يس�����ّلط الض�����وء عل�����ى 

الش����فافية ومناھض����ة الفس����اد وتحقي����ق ا�ص����4ح أھ����داف الجمعي����ة الرامي����ة إل����ى تعزي����ز 

المنش���ود ف���ي جمي���ع قطاع���ات الدول���ة وبم���ا يتواف���ق م���ع المع���ايير الدولي���ة والممارس���ات 

  .الجيدة في ھذا المجال
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إل0000ى تش0000جيع المعني0000ين عل0000ى اتخ0000اذ خط0000وات أكث0000ر ت0000أثيرا لتعزي0000ز  يھ0000دف المنت0000دىف

ل0000ك م0000ن خ0000 ل تعري0000ف نزاھ0000ة قط0000اع التعل0000يم وتقوي0000ة دوره ف0000ي إش0000اعة ق0000يم النزاھ0000ة وذ

المش000اركين عل000ى مع000ايير الش000فافية والنزاھ000ة والمس000اءلة ف000ي ھ000ذا القط000اع الھ000ام، وس000بل 

تعل0000يم ھ0000ذه المع0000ايير، بمض0000امينھا ا1وس0000ع، للط0000 ب والش0000باب، حي0000ث س0000يتم اس0000تعراض 

جان0000ب م0000ن الممارس0000ات الجي0000دة ف0000ي ھ0000ذا المج0000ال ودور مختل0000ف ا1ط0000راف المعني0000ين ف0000ي 

  . اعتمادھا

والمختص000ين نخب000ة م000ن المس000ؤولين والخب000راء ش000ارك ف000ي المنت000دى ي ذل000كم000ن أج000ل 

الجلس0000ات العلمي0000ة  ف0000ي م0000ن ع0000دة دول عربي0000ة ومنظم0000ات إقليمي0000ة ودولي0000ةوالكوي0000ت م0000ن 

  .للمنتدى

والمش00000اركين في00000ه، آمل00000ين أن يحق00000ق المنت00000دى، م00000ن خ00000 ل مح00000اوره، وض00000يوفه، 

ي000ه م000ن أھ000داف ق000د م000ا نص000بوا إلوك000ذلك جلس000ات الح000وار الجانبي000ة واXجتماع000ات الثنائي000ة، 

  .وضعناھا عند التخطيط للمنتدى

 شكر وتقدير

  اbخوة وا1خوات الكرام

س00000جل ش00000كر وتق00000دير جمعي00000ة الش00000فافية نإX أن  اX يس00000عنھ00000ذه الكلم00000ة،  ف00000ي خت00000ام

أمي000ر الكوي000ت الكويتي000ة، لحض000رة ص000احب الس000مو الش000يخ ص000باح ا1حم000د الج000ابر الص000باح 

، عام000ا بع000د ع000امي000ة ولمنت000دياتھا الس000نوية حفظ000ه هللا ورع000اه عل000ى رعايت000ه الكريم000ة للجمع

ال000دكتور ن000ايف الحج000رف عل000ى مش000اركته  التعل000يم الع00اليووزي000ر  التربي000ةوزي000ر مع000الي وإل00ى 

وإل000ى رئ000يس الھيئ000ة العام000ة لمكافح000ة الفس000اد المستش000ار عب000دالرحمن ال000نمش عل000ى  ،الطيب000ة

ن م000الخب000راء م000ن داخ000ل الكوي000ت، والمحاض000رين والمحاض000رين ولك000ل  حض000وره الشخص000ي،

. .ال000ذين تكب000دوا عن000اء الس000فر ليس000اھموا معن000ا ف000ي إث000راء تجربتن000ا الوطني000ةخ000ارج الكوي000ت 
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المش0000روع اbقليم0000ي المس0000ؤول ع0000ن  أرك0000ان الس0000ب ني/ لس0000يد م0000ع توجي0000ه ش0000كر خ0000اص ل

لمكافح0000ة الفس0000اد وتعزي0000ز النزاھ0000ة ف0000ي البل0000دان العربي0000ة الت0000ابع لبرن0000امج ا1م0000م المتّح0000دة 

  .اbنمائي

، ف0000ي المنت0000دىوالع0000املين التحض0000يرية ت0000ين الفني0000ة واللجن عض0000اء1ش0000كرا .. أخي0000راو

لمتط00000وعي الجمعي00000ة ف00000ي كاف00000ة لجانھ00000ا، ولوس00000ائل اbع00000 م الت00000ي دعمتن00000ا ف00000ي  اوش00000كر

                     .مسيرتنا وما زالت

  والس م عليكم ورحمة هللا وبركاته


