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نايف الحجرف أن رعاية سمو ا مير الشيخ صباح ا�حمد للمنتدى السابع الذي تنظمه جمعية 
القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني المعنية التي تساھم مع الجھود 

بما " نزاھة التعليم وتعليم النزاھة: حوكمة التعليم
كما نقل الحجرف تحيات راعي المنتدى صاحب السمو امير 

الذي تنظمه جمعية الشفافية  و"السنوي في دورته السابعة صباح امس
وذلك بالتعاون مع " نزاھة التعليم وتعليم النزاھة 
ركة نخبة من بمشا, المشروع اCقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا�مم المتحدة اCنمائي

  . المسؤولين والخبراء والمختصين من الكويت وعدد من الدول العربية والمنظمات ا قليمية والدولية
مشدداً على , واضاف أنه إذا لم تتخذ اي خطة تنموية طموحة من التعليم انطRقة وركيزة فلن تكن قادرة على تحقيق اھدافھا

, حة الفساد في سن مبكر في نفوس الطلبة في مختلف المدارس والجامعات
 سيما أن النزاھة ھي ليست دروساً تعلم بل ھي مبادئ وقيم تكتسب من خRل الممارسة اليومية وتكاتف وتضافر جھود رسمية 

  .ومجتمعية سواء في المدرسة او ا سرة وايضا لوسائل ا عRم دور في تعزيز تلك المفاھيم
واكد الحجرف ان توصيات المؤتمر ستكون قيمة مضافة تعين القائمين على التعليم العام والعالي  تخاذ كل ما من شأنه تطوير 

ه  فتا الى ان علماء ا دارة ھم أول من سارع لتبني مفاھيم الحوكمة لمعالجة الكثير من اوج
مضيفاً أنه إذا كانت الحوكمة في , القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة من المؤسسات المالية في اعقاب ا زمات ا قتصادية

اطارھا العام ومبادئھا ا ساسية ھي فن ا دارة الرشيدة فانني متأكد من اتفاقكم على أن ا دارة الرشيدة ھي اساس النجاح  ي 

واشار الى أنه فيما يتعلق بالتعليم فان الحوكمة في ھذا المجال تتركز بضمان وجود آليات واضحة  تخاذ القرار التربوي او التعليمي 
وعليه وفي , تتضمن رؤية واھداف يتم على ضوئھا اتخاذ قرارات تنفيذية تترجم تلك الرؤية على ارض الواقع لتحقيق ا ھداف المرجوة

ولضمان تفعيل مبادئ الحوكمة تم اعادة ھيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية في الكويت بحيث يكون المجلس ا على 
للتعليم ھو الجھة العليا المنوط بھا اتخاذ القرارات التي تؤثر على المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة حيث يكون دور وزارة 

ات في حين يكون دور المركز الوطني لتطوير التعليم رقابيا يضمن تنفيذ وزارة التربية لقرارات المجلس 

وأردف أن وجود المثلث التنظيمي وھو المجلس ا على للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم سھل على ايجاد إدارة 
مؤكداً ان المجلس ا�على للتعليم ھي الجھة المناطة بمراقبة التربية والقرارات 

  .كما ان المركز الوطني للتعليم يرفع تقارير دورية الى المجلس
أن الھيئة مازالت في استكمال بناء مراحلھا 

مشيرا إلى ان مشاركتنا بھذا المنتدى تھدف الى تشجيع 
ل مشاركة منظمات المجتمع المدني وتوسيع دوره 
من قانون الھيئة على التعاون لنشر النزاھة والمواطنة 

بل تمتد لتؤدي دوراً في غرس الصالحة واعداد برامج توعوية خاصة وايضا تعاون دور العبادة لما لھا من دور كبير  يصال قيمة النزاھة 
  .المزيد من الشفافية والنزاھة للطلبة خصوصا صغار السن  يجاد جيل جديد يتمتع بالحصانة ضد الفساد

ومن ناحيته اشاد مدير المشروع ا قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا�مم المتحدة ا نمائي 
ني بالجھود المبذولة في الكويت خRل الفترة الماضية من أجل ارساء المزيد من ا�سس الRزمة لتفعيل التوجه نحو 

موضحاً ان ھناك طلباً واھتماماً , مواوضح السبRني ان المنتدى ينعقد في فترة مھمة من تاريخ الكويت والمنطقة العربية بشكل عا
موضحاً أن جميع تلك ا مور ذات عRقة , نحو المزيد من المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا جتماعية والتنمية

  .جدلية بمسألة الفساد إذ أن الفساد ينتقص منھا جميعا وبضعفھا ينتشر الفساد ويستشري
نقيم منتدانا السنوي بعد أن تأسست 

وھو مطلب استمرت جمعية الشفافية الكويتية بالمناداة به منذ المنتدى ا�ول الذي أقيم في 
حيث نشأت الھيئة من خRل مرسوم بقانون رقم 

ونحن بھذه المناسبة نقول , بإنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد وا�حكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

  :جريدة السياسة

   المحلية

  المجتمع المدني في مكافحة الفساد افتتح منتدى الشفافية السابع وشدد على دور

   ال تنمية من دون ترسيخ قيم النزاهة لدى الطلبة
  إنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد إحدى ثمار توجيھات ا�مير

  
نايف الحجرف أن رعاية سمو ا مير الشيخ صباح ا�حمد للمنتدى السابع الذي تنظمه جمعية .اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د

القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني المعنية التي تساھم مع الجھود الشفافية الكويتية لھا د لة واضحة على دعم 
  "الرسمية في مكافحة الفساد وتعزيز مفاھيم الشفافية والنزاھة

حوكمة التعليم"وقال إن ما يعطي المنتدى اھمية ھذا العام ھو العنوان الذي تم اختياره وھو 
كما نقل الحجرف تحيات راعي المنتدى صاحب السمو امير " اھمية ان تتسم المنظومة التعليمية بالنزاھة والشفافية

  .وتمنيات سموه بالنجاح والتوفيق �عمال المنتدى, البRد الشيخ صباح ا�حمد
السنوي في دورته السابعة صباح امس" منتدى الكويت للشفافية"جاء ذلك في حفل افتتاح 

نزاھة التعليم وتعليم النزاھة : حوكمة التعليم" تحت شعار , الكويتية برعاية سمو ا مير الشيخ صباح ا�حمد
المشروع اCقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا�مم المتحدة اCنمائي

المسؤولين والخبراء والمختصين من الكويت وعدد من الدول العربية والمنظمات ا قليمية والدولية
واضاف أنه إذا لم تتخذ اي خطة تنموية طموحة من التعليم انطRقة وركيزة فلن تكن قادرة على تحقيق اھدافھا

حة الفساد في سن مبكر في نفوس الطلبة في مختلف المدارس والجامعاتاھمية غرس مفاھيم الشفافية والنزاھة ومكاف
 سيما أن النزاھة ھي ليست دروساً تعلم بل ھي مبادئ وقيم تكتسب من خRل الممارسة اليومية وتكاتف وتضافر جھود رسمية 

ومجتمعية سواء في المدرسة او ا سرة وايضا لوسائل ا عRم دور في تعزيز تلك المفاھيم
واكد الحجرف ان توصيات المؤتمر ستكون قيمة مضافة تعين القائمين على التعليم العام والعالي  تخاذ كل ما من شأنه تطوير 

  .منظومة التعليم في الدولة
 فتا الى ان علماء ا دارة ھم أول من سارع لتبني مفاھيم الحوكمة لمعالجة الكثير من اوج, استوقفني عنوان المنتدى

القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة من المؤسسات المالية في اعقاب ا زمات ا قتصادية
اطارھا العام ومبادئھا ا ساسية ھي فن ا دارة الرشيدة فانني متأكد من اتفاقكم على أن ا دارة الرشيدة ھي اساس النجاح  ي 

  .الهعمل بغض النظر عن مج
واشار الى أنه فيما يتعلق بالتعليم فان الحوكمة في ھذا المجال تتركز بضمان وجود آليات واضحة  تخاذ القرار التربوي او التعليمي 

تتضمن رؤية واھداف يتم على ضوئھا اتخاذ قرارات تنفيذية تترجم تلك الرؤية على ارض الواقع لتحقيق ا ھداف المرجوة
ولضمان تفعيل مبادئ الحوكمة تم اعادة ھيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية في الكويت بحيث يكون المجلس ا على 

للتعليم ھو الجھة العليا المنوط بھا اتخاذ القرارات التي تؤثر على المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة حيث يكون دور وزارة 
ات في حين يكون دور المركز الوطني لتطوير التعليم رقابيا يضمن تنفيذ وزارة التربية لقرارات المجلس التربية ھو تنفيذ ھذه القرار

  .ا على للتعليم برفع تقارير دورية بذلك
وأردف أن وجود المثلث التنظيمي وھو المجلس ا على للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم سھل على ايجاد إدارة 

مؤكداً ان المجلس ا�على للتعليم ھي الجھة المناطة بمراقبة التربية والقرارات , شيدة من حيث اتخاذ القرار ومتابعة متطلباته
كما ان المركز الوطني للتعليم يرفع تقارير دورية الى المجلس, التعليمية التي تصدرھا وزارة التربية

أن الھيئة مازالت في استكمال بناء مراحلھا , المستشار عبدالرحمن النمش, فسادمن جانبه قال رئيس الھيئة العامة لمكافحة ال
مشيرا إلى ان مشاركتنا بھذا المنتدى تھدف الى تشجيع , �نھا تمثل احدى ثمار توجيھات سمو امير البRد لمكافحة الفساد

Rل مشاركة منظمات المجتمع المدني وتوسيع دوره المنظمات والھيئات لمكافحة الفساد والوقاية منه وايضا ايجاد التدابير من خ
من قانون الھيئة على التعاون لنشر النزاھة والمواطنة  21لمكافحة الفساد ومحاربته حيث ان المشرع الكويتي حثنا في المادة 

الصالحة واعداد برامج توعوية خاصة وايضا تعاون دور العبادة لما لھا من دور كبير  يصال قيمة النزاھة 
المزيد من الشفافية والنزاھة للطلبة خصوصا صغار السن  يجاد جيل جديد يتمتع بالحصانة ضد الفساد

ومن ناحيته اشاد مدير المشروع ا قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا�مم المتحدة ا نمائي 
ني بالجھود المبذولة في الكويت خRل الفترة الماضية من أجل ارساء المزيد من ا�سس الRزمة لتفعيل التوجه نحو 

  .تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والنزاھة على مختلف المستويات
واوضح السبRني ان المنتدى ينعقد في فترة مھمة من تاريخ الكويت والمنطقة العربية بشكل عا

نحو المزيد من المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا جتماعية والتنمية
جدلية بمسألة الفساد إذ أن الفساد ينتقص منھا جميعا وبضعفھا ينتشر الفساد ويستشري

نقيم منتدانا السنوي بعد أن تأسست  -وللمرة ا�ولى  -ة الشفافية صRح الغزالي إنه ھذا العام وفي كلمته قال رئيس جمعي
وھو مطلب استمرت جمعية الشفافية الكويتية بالمناداة به منذ المنتدى ا�ول الذي أقيم في , "الھيئة العامة لمكافحة الفساد

حيث نشأت الھيئة من خRل مرسوم بقانون رقم  2005,/7/3ة للجمعية في بل منذ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسي
بإنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد وا�حكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

  

 
المحلية الصفحة الرئيسية

افتتح منتدى الشفافية السابع وشدد على دور

ال تنمية من دون ترسيخ قيم النزاهة لدى الطلبة: الحجرف
إنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد إحدى ثمار توجيھات ا�مير: النمش

  :عبدهللا صاھود -كتب 
اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د

الشفافية الكويتية لھا د لة واضحة على دعم 
الرسمية في مكافحة الفساد وتعزيز مفاھيم الشفافية والنزاھة

وقال إن ما يعطي المنتدى اھمية ھذا العام ھو العنوان الذي تم اختياره وھو 
اھمية ان تتسم المنظومة التعليمية بالنزاھة والشفافية يؤكد على

البRد الشيخ صباح ا�حمد
جاء ذلك في حفل افتتاح 

الكويتية برعاية سمو ا مير الشيخ صباح ا�حمد
المشروع اCقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا�مم المتحدة اCنمائي

المسؤولين والخبراء والمختصين من الكويت وعدد من الدول العربية والمنظمات ا قليمية والدولية
واضاف أنه إذا لم تتخذ اي خطة تنموية طموحة من التعليم انطRقة وركيزة فلن تكن قادرة على تحقيق اھدافھا

اھمية غرس مفاھيم الشفافية والنزاھة ومكاف
 سيما أن النزاھة ھي ليست دروساً تعلم بل ھي مبادئ وقيم تكتسب من خRل الممارسة اليومية وتكاتف وتضافر جھود رسمية 

ومجتمعية سواء في المدرسة او ا سرة وايضا لوسائل ا عRم دور في تعزيز تلك المفاھيم
واكد الحجرف ان توصيات المؤتمر ستكون قيمة مضافة تعين القائمين على التعليم العام والعالي  تخاذ كل ما من شأنه تطوير 

منظومة التعليم في الدولة
استوقفني عنوان المنتدى: وقال

القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة من المؤسسات المالية في اعقاب ا زمات ا قتصادية
اطارھا العام ومبادئھا ا ساسية ھي فن ا دارة الرشيدة فانني متأكد من اتفاقكم على أن ا دارة الرشيدة ھي اساس النجاح  ي 

عمل بغض النظر عن مج
واشار الى أنه فيما يتعلق بالتعليم فان الحوكمة في ھذا المجال تتركز بضمان وجود آليات واضحة  تخاذ القرار التربوي او التعليمي 

تتضمن رؤية واھداف يتم على ضوئھا اتخاذ قرارات تنفيذية تترجم تلك الرؤية على ارض الواقع لتحقيق ا ھداف المرجوة
ولضمان تفعيل مبادئ الحوكمة تم اعادة ھيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية في الكويت بحيث يكون المجلس ا على  ھذا الصدد

للتعليم ھو الجھة العليا المنوط بھا اتخاذ القرارات التي تؤثر على المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة حيث يكون دور وزارة 
التربية ھو تنفيذ ھذه القرار

ا على للتعليم برفع تقارير دورية بذلك
وأردف أن وجود المثلث التنظيمي وھو المجلس ا على للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم سھل على ايجاد إدارة 

شيدة من حيث اتخاذ القرار ومتابعة متطلباتهر
التعليمية التي تصدرھا وزارة التربية

من جانبه قال رئيس الھيئة العامة لمكافحة ال
�نھا تمثل احدى ثمار توجيھات سمو امير البRد لمكافحة الفساد

Rالمنظمات والھيئات لمكافحة الفساد والوقاية منه وايضا ايجاد التدابير من خ
لمكافحة الفساد ومحاربته حيث ان المشرع الكويتي حثنا في المادة 

الصالحة واعداد برامج توعوية خاصة وايضا تعاون دور العبادة لما لھا من دور كبير  يصال قيمة النزاھة 
المزيد من الشفافية والنزاھة للطلبة خصوصا صغار السن  يجاد جيل جديد يتمتع بالحصانة ضد الفساد

ومن ناحيته اشاد مدير المشروع ا قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا�مم المتحدة ا نمائي 
Rزمة لتفعيل التوجه نحو أركان السبRل الفترة الماضية من أجل ارساء المزيد من ا�سس الRني بالجھود المبذولة في الكويت خ

تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والنزاھة على مختلف المستويات
واوضح السبRني ان المنتدى ينعقد في فترة مھمة من تاريخ الكويت والمنطقة العربية بشكل عا

نحو المزيد من المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا جتماعية والتنمية
جدلية بمسألة الفساد إذ أن الفساد ينتقص منھا جميعا وبضعفھا ينتشر الفساد ويستشري

وفي كلمته قال رئيس جمعي
الھيئة العامة لمكافحة الفساد"

بل منذ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسي 2007,يناير 
بإنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد وا�حكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية 2012لسنة ) 24(



أن تعثر صدور القانون في مجلس ا�مة  بعد, لسمو ا�مير شكرا على ا ستجابة لمطلب مھم في طريق إصRح ا�جھزة الحكومية
  .لسنوات عدة

 

2013/10/28 

  :جريدة الوطن

  

  المشرع الكويتي حث على التعاون لنشر النزاھة والمواطنة الصالحة وغرس الشفافية: عبدالرحمن النمش
  

  مطلوبة ومھمةالمشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا'جتماعية والتنمية : أركان السب#ني
  

  نتطلع الى ان تتحول جھود مكافحة الفساد الى عمل مؤسسي ممنھج وفق خطة استراتيجية: ص#ح الغزالي

  

  :كتبت مرفت عبد الدايم
  

الكويتية  السنوي في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الشفافية» منتدى الكويت للشفافية«نايف الحجرف .افتتح وزير التربية ووزير التعليم العالي د
وذلك بالتعاون مع » نزاھة التعليم وتعليم النزاھة: حوكمة التعليم«برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير الب#د الشيخ صباح ا?حمد، تحت شعار 

كة نخبة من المسؤولين والخبراء المشروع ا'قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا?مم المّتحدة ا'نمائي، بمشار
  .والمختصين من الكويت ومن عدة دول عربية ومنظمات اقليمية ودولية في الجلسات العلمية للمنتدى

رة من وقال الحجرف ان علماء ا'دارة ھم أول من يسارعون لتبني مفاھيم الحوكمة لمعالجة الكثير من اوجه القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثي
وان كانت الحوكمة في اطارھا العام ومبادئھا ا'ساسية ھي فن ا'دارة الرشيدة فانني متأكد من : ات المالية في اعقاب ا'زمات ا'قتصادية، وزادالمؤسس

  .اتفاقكم بان ا'دارة الرشيدة ھي اساس النجاح ?ي عمل بغض النظر عن مجاله
م تتركز بضمان وجود آليات واضحة 'تخاذ القرار التربوي او التعليمي وتضمن بذل رؤية واھداف واشار الوزير الحجرف الى ان الحوكمة المتعلقة بالتعلي

  .ويتم اتخاذ قرارات تنفيذية تترجم تلك الرؤية على ارض الواقع لتحقيق ا'ھداف المرجوة
الكويت بحيث يكون المجلس ا'على للتعليم ھو الجھة العليا وأضاف أنه لضمان تفعيل مبادئ الحوكمة ققد تمت اعادة ھيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية ب

  .المنوط بھا اتخاذ القرارات التي تؤثر على المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة
ح المنظومة واوضح الحجرف ان اختيار التعليم موضوعا للمنتدى له د''ته الھامة، مشيرا الى ان ا'ص#ح بمفھومه الشامل ينطلق ويركز على اص#

  .التعليمية، مشددا على أنھا ا'ساس في ترسيخ وتعزيز المفاھيم السليمة في نفوس الطلبة بجميع المراحل
مناطة بمراقبة التربية وقال انه يأتي في مقدمة تلك المفاھيم مفاھيم الشفافية والنزاھة التي تكتسب و' تتعلم، مؤكدا ان المجلس ا?على للتعليم ھو الجھة ال

  .لقرارات التعليمية التي تصدرھا الوزارة، كما ان المركز الوطني للتعليم يرفع تقارير دورية الى المجلسوا
حدى ثمار توجيھات من جانبه قال رئيس الھيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش، ان الھيئة مازالت باستكمال بناء مراحلھا 'نھا تمثل ا

لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان مشاركتنا بھذا المنتدي تھدف الى تشجيع المنظمات والھيئات لمكافحة الفساد والوقاية منه وايضا ايجاد سمو امير الب#د 
  .التدابير من خ#ل مشاركة منظمات المجتمع المدني وتوسيع دوره لمكافحة الفساد ومحاربته؟

ى التعاون لنشر النزاھة والمواطنة الصالحة واعداد برامج توعوية خاصة وايضا تعاون دور عل 21وأضاف النمش ان المشرع الكويتي حث في المادة 
غار السن 'يجاد العبادة لما لھا من دور كبير 'يصال قيمة النزاھة بل تمتد لتؤدي دورا في غرس المزيد من الشفافية والنزاھة 'بنائنا الطلبة خصوصا ص

  .جيل جديد يتمتع بالحصانة ضد الفساد
أركان السب#ني بالجھود ومن ناحيته اشاد مدير المشروع ا'قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا?مم المتحدة ا'نمائي 

من الشفافية والمساءلة والنزاھة على  المبذولة في الكويت خ#ل الفترة الماضية من أجل ارساء المزيد من ا?سس ال#زمة لتفعيل التوجه نحو تحقيق المزيد
  .مختلف المستويات

المزيد من  واوضح السب#ني ان المنتدى ينعقد في فترة ھامة من تاريخ الكويت وتاريخ المنطقة العربية بشكل عام، موضحا ان ھناك طلبا واھتماما نحو
  .المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا'جتماعية والتنمية

وايضا ندعم مبادرات لتعزيز النزاھة في قطاع اكثر عرضة للفساد او ذات اولوية بالنسبة لجھود التنمية ومنھا على سبيل المثال قطاع التعليم، : وأضاف
حساسية بالنسبة نوفر مساعدة فنية متخصصة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية في المنطقة العربية او تمر بظروف تجعل من مكافة الفساد اكثر 

  .'ستقرارھا
حملتھا جمعية وفي كلمته قال رئيس جمعية الشفافية ص#ح الغزالي ان المسؤولية المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاھة والمساءلة مھمة ت

  .جانب جمعيات نفع عامالشفافية الكويتية طوعا، الى جانب عدد من الجھود الفردية ھنا وھناك ومساندة لمساعي الجمعية من 



ة وأضاف الغزالي الى أنه وبعد تأسيس الھيئة، فان أعضاء الجمعية يتطلعون الى ان تتحول جھود مكافحة الفساد الى عمل مؤسسي ممنھج وفق خط
  .لكثيراستراتيجية، مشيرا الى ان المسؤولية باتت على الھيئة العامة لمكافحة الفساد بالدرجة ا?ولى، والناس تنتظر منھا ا

يشمل ضرورة اقرار  ولفت الى ان جمعية الشفافية الكويتية، ستستمر في الدفع نحو استكمال تطبيق اتفاقية ا?مم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان ھذا
بحرية الوصول الى المعلومات،  وتعديل عدد من القوانين، وھي اصدار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، واصدار قانون حق ا'ط#ع والمعني

  .اصدار قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة، وغيرھا: واصدار وتعديل قوانين أخرى، ومنھا
تعزيز الشفافية ومناھضة الفساد  تماشياً مع أھداف الجمعية الرامية الى» نزاھة التعليم وتعليم النزاھة«وقال الغزالي ان المنتدى يسّلط الضوء على 

المعنيين على  وتحقيق ا'ص#ح المنشود في جميع قطاعات الدولة وبما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة في ھذا المجال، ويھدف الى تشجيع
ك من خ#ل تعريف المشاركين على معايير الشفافية والنزاھة اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا لتعزيز نزاھة قطاع التعليم وتقوية دوره في اشاعة قيم النزاھة وذل

  والمساءلة في ھذا القطاع الھام، وسبل تعليم ھذه المعايير، بمضامينھا ا?وسع، للط#ب والشباب

  

  :جريدة القبس

منتدى الكويت للشفافية ناقش 
 :حوكمة التعليم

إعادة ھيكلة اتخاذ القرار في 
 التربية«

 

في افتتاح  الحجرف يلقي كلمته
 المنتدى 

  2013/10/28تم النشر في 

 لؤي شعبان 

أكد وزير التربية وزير التعليم 
نايف الحجرف أن الحوكمة في مجال التعليم ترتكز على ضمان وجود آليات واضحة 1تخاذ القرار التربوي أو . العالي د

 .وةالتعليمي، تترجم الرؤية العامة على ارض الواقع لتحقيق ا@ھداف المرج

وقال الحجرف ان وزارة التربية، وبھدف ضمان تفعيل مبادئ الحوكمة، أعادت ھيكلة اتخاذ القرار، بحيث يكون المجلس 
ا1على للتعليم ھو الجھة العليا المنوط بھا اتخاذ القرارات التي توثر في المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة، فيما يكون دور 

ھذه القرارات، ويناط بالمركز الوطني لتطوير التعليم مھام رقابية، بحيث يضمن تنفيذ وزارة التربية وزارة التربية ھو تنفيذ 
 .لقرارات المجلس ا1على للتعليم، عبر رفع تقارير دورية بذلك

مية من السنوي في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الشفافية برعاية سا» منتدى الكويت للشفافية«جاء ذلك في حفل افتتاح 
وذلك بالتعاون مع المشروع ا`قليمي لمكافحة » نزاھة التعليم وتعليم النزاھة: حوكمة التعليم«سمو أمير الب_د، تحت شعار 

الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا@مم المّتحدة ا`نمائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء 
 .ومن عدة دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية في الجلسات العلمية للمنتدى والمختصين من الكويت

 مثلث تنظيمي

وأشار الحجرف الى ان وجود المثلث التنظيمي، وھو المجلس ا1على للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، 
 .ر ومتابعة متطلباتهسھل من عملية إيجاد ادارة رشيدة في الوزارة من حيث اتخاذ القرا



استوقفني عنوان المنتدى فعلماء ا`دارة ھم أول من سارع لتبني مفاھيم الحوكمة لمعالجة الكثير من : وقال الحجرف في كلمته
 .أوجه القصور، والخلل الذي أصاب إدارات كثيرة من المؤسسات المالية في أعقاب ا@زمات ا1قتصادية

ا للمنتدى في دورته السابعة له د11ته المھمة، حيث ان ا`ص_ح بمفھومه الشامل ينطلق، بل واعتبر ان اختيار التعليم موضوع
ويركز على اص_ح المنظومة التعليمية، فھي ا@ساس في ترسيخ وتعزيز المفاھيم السليمة في نفوس الطلبة بجميع المراحل، 

 .كتسب و1 يتم تعليمھاوتأتي في مقدمة تلك المفاھيم مفاھيم الشفافية والنزاھة، التي ت

 مشاركة تشجيعية

بدوره، قال رئيس الھيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش، ان مشاركة الھيئة في المنتدى تھدف الى تشجيع 
وتوسيع  المنظمات والھيئات لمكافحة الفساد والوقاية منه، وأيضا إيجاد التدابير من خ_ل مشاركة منظمات المجتمع المدني

 .دوره لمكافحة الفساد ومحاربته

على نشر النزاھة والمواطنة الصالحة وإعداد برامج توعوية خاصة،  21وذكر النمش ان المشرع الكويتي حثنا في المادة 
ة وبالتعاون مع دور العبادة لما لھا من دور كبير في إيصال قيمة النزاھة، بل تمتد لتؤدي دورا في غرس المزيد من الشفافي

 .والنزاھة لدى الطلبة، خصوصا صغار السن، `يجاد جيل جديد يتمتع بالحصانة ضد الفساد

 مساواة وعدالة

من جھته، قال مدير المشروع ا`قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا@مم المتحدة ا`نمائي، 
ترة مھمة من تاريخ الكويت وتاريخ المنطقة العربية بشكل عام، موضحا ان ھناك طلبا أركان السب_ني، ان المنتدى ينعقد في ف

نحو المزيد من المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا1جتماعية والتنمية، مشيرا الى أن جميع تلك ا@مور ذات 
 .ھا ينتشر ويستشريع_قة جدلية بمسألة الفساد، إذ ان الفساد ينتقص منھا جميعا، وبضعف

وأوضح أن تعليم النزاھة ھو قيمة أساسية 1بد منھا لتحقيق المواطنة الصالحة الجيدة، ولترسيخ ما يلزم من قيم وسلوكيات لدى 
 .أفراد المجتمع

 جھود تطوعية

الھيئة «ي بعد أن تأسست في ھذا العام ــ وللمرة ا@ولى ــ نقيم منتدانا السنو: أما رئيس جمعية الشفافية ص_ح الغزالي، فقال
، بل منذ 2007، وھو مطلب استمرت جمعية الشفافية تنادي به منذ المنتدى ا@ول، الذي أقيم في يناير »العامة لمكافحة الفساد

 24، حيث نشأت الھيئة من خ_ل مرسوم بقانون رقم 2005مارس من عام  7انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية في 
 .بإنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد وا@حكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية 2012لسنة 

وأشار الغزالي إلى ان المسؤولية المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاھة والمساءلة مھمة تحملتھا جمعية الشفافية 
من جانب جمعيات نفع عام، وا}ن، وبعد تأسيس الھيئة، طوعا، إلى جانب عدد من الجھود الفردية ومساندة لمساعي الجمعية 

فإن أعضاء الجمعية يتطلعون إلى أن تتحول جھود مكافحة الفساد من جھود تطوعية، ومساع فردية تزداد وتقل بين فترة 
 .وأخرى، إلى عمل مؤسسي ممنھج وفق خطة استراتيجية

  



  :جريدة الراي

  

  «وتعليم النزاھة نزاھة التعليم: حوكمة التعليم«تحت شعار 

  المدني في مكافحة الفساد الرعاية السامية لمنتدى الشفافية دعم لدور المجتمع: الحجرف
  | كتب غانم السليماني

 
 

الدكتور نايف الحجرف ان  أكد وزير التربية وزير التعليم العالي
الذي  الرعاية السامية لصاحب السمو امير الب-د للمنتدى السابع

الشفافية الكويتية لھا د5لة واضحة على دعم القيادة تنظمه جمعية 
لمؤسسات المجتمع المدني التي تساھم مع الجھود  السياسية

 .مفاھيم الشفافية والنزاھة الرسمية في مكافحة الفساد وتعزيز
 وأوضح الحجرف في حفل افتتاح المنتدى الذي تنظمه جمعية

نزاھة التعليم : حوكمة التعليم«الشفافية الكويتية تحت شعار 
بالتعاون مع المشروع ا<قليمي لمكافحة الفساد  «وتعليم النزاھة

التابع لبرنامج اAمم المّتحدة  وتعزيز النزاھة في البلدان العربية
والمختصين  ا<نمائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء

من الكويت ومن عدة دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية في 
يؤكد اھمية ان تتسم المنظومة التعليمية بالنزاھة  ما يعطي المنتدى اھمية ھذا العام ھو العنوان الذي تم اختياره ما«للمنتدى، أوضح ان  لعلميةالجلسات ا
 .«والشفافية

مية غرس مفاھيم الشفافية اھدافھا مشددا على اھ تنموية طموحة إذا لم تتخذ من التعليم انط-قة وركيزة فلن تكن قادرة على تحقيق وذكر ان اي خطة
 .في نفوس الطلبة والنزاھة ومكافحة الفساد في سن مبكرةم

على التعليم العام والعالي 5تخاذ كل ما من شأنه تطوير منظومة التعليم في  وأكد الحجرف أن توصيات المؤتمر ستكون قيمة مضافة تعين القائمين
اوجه القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة من  لتبني مفاھيم الحوكمة لمعالجة الكثير منإن علماء ا5دارة ھم أول من سارع «قائ-  الدولة،

الرشيدة فإنني متأكد من اتفاقكم  ا5قتصادية، وإن كانت الحوكمة في اطارھا العام ومبادئھا ا5ساسية فن ا5دارة المؤسسات المالية في اعقاب ا5زمات
 .«النظر عن مجاله ح 5ي عمل بغضبأن ا5دارة الرشيدة ھي اساس النجا

واضحة 5تخاذ القرار التربوي او التعليمي، وعليه وفي ھذا الصدد ولضمان تفعيل  الحوكمة في التعليم تتركز في ضمان وجود اليات«وأشار إلى أن 
س ا5على للتعليم ھو الجھة العليا المنوط بھا اتخاذ يكون المجل الحوكمة ققد تم اعادة ھيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية في دولة الكويت بحيث مبادئ

ھذه القرارات في حين يكون دور المركز  على المنظومة التربوية والتعليمية في الدولة حيث يكون دور وزارة التربية ھو تنفيذ القرارات التي توثر
 .«على للتعليم برفع تقارير دورية بذلكوزارة التربية لقرارات المجلس ا5 الوطني لتطوير التعليم رقابيا يضمن تنفيذ

لتطوير التعليم سھل على ايجاد ادارة رشيدة من  ان وجود المثلث التنظيمي وھو المجلس ا5على للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني» :واردف
د55تة المھمة حيث ان  دورته السابعة فانه اختيار لهاختيار التعليم إذا كان موضوعا للمنتدى في «موضحا أن  ،«حيث اتخاذ القرار ومتابعة متطلباته

 التعليمية فھي ا5ساس في ترسيخ وتعزيز المفاھيم السليمة في نفوس الطلبة بجميع ا5ص-ح لمفھومة الشامل ينطلق بل ويركز على اص-ح المنظومة
تتعلم حيث إن ھذا المنتدى يأتي كمثال لتضافر الجھود الرسمية مع  و5المراحل ويأتي في مقدمة تلك المفاھيم مفاھيم الشفافية والنزاھة والتي تكتسب 

وضرورة مشاركته في محاربة الفساد  لبلورة رؤية متطورة للدولة، تأكيدا على ايمان الدولة بدور مؤسسات المجتمع المدني جھود المجتمع المدني
 .«وتعزيز الشفافية والنزاھة

ومقترحات سيساھم في تعزيز الشفافية  النقاشية التي ستعقد في المنتدى وما سيخرج عنھا من توجيھات الحلقات«يقينه بأن  وأعرب الحجرف عن
ان المركز  الجھة المنوطة بمراقبة التربية القرارات التعليمية التي تصدرھا وزارة التربية، كما المجلس اAعلى للتعليم ھو«، مؤكدا أن »والنزاھة

  .«ورية الى المجلسالوطني للتعليم يرفع تقارير د
إطار استكمال بناء مراحلھا 5نھا تمثل احدي  ان الھيئة ما زالت في«الھيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش،  من جانبه، قال رئيس

لمكافحة الفساد  المنظمات والھيئات مشاركتنا في ھذا المنتدى تھدف الى تشجيع«، مشيرا إلى ان »الفساد ثمار توجيھات سمو امير الب-د لمكافحة
المدني وتوسيع دوره لمكافحة الفساد ومحاربته حيث ان المشرع الكويتي حثنا  والوقاية منه وايضا ايجاد التدابير من خ-ل مشاركة منظمات المجتمع

دور العبادة لما لھا من دور كبير 5يصال قيمة  نبالتعاون لنشر النزاھة والمواطنة الصالحة واعداد برامج توعوية خاصة وايضا تعاو 21 في المادة
يتمتع بالحصانة ضد  المزيد من الشفافية والنزاھة 5بنائنا الطلبة خصوصا صغار السن 5يجاد جيل جديد النزاھة بل تمتد لتؤدي دورا في غرس

  .«الفساد
أركان السب-ني  لبلدان العربية التابع لبرنامج اAمم المتحدة ا5نمائيالفساد وتعزيز النزاھة في ا من ناحيته، أشاد مدير المشروع ا5قليمي لمكافحة

 المزيد من اAسس ال-زمة لتفعيل التوجه نحو تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة بالجھود المبذولة في الكويت خ-ل الفترة الماضية من أجل ارساء
 .والنزاھة على مختلف المستويات

المنتدى يتحدث «أن  ، 5فتا إلى»المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا5جتماعية والتنمية ك اھتماما بالمزيد منواوضح السب-ني ان ھنا
القدرات  لنا اھمية التعليم بالنسبة لجھود التنمية وھو القطاع الذي من خ-له تتم تنمية عن نزاھة التعليم وتعليم النزاھة، وفيما يخص نزاھة التعليم يؤكد



في ھذا القطاع فإن النتائج المتحققة من خ-له تكون ضعيفة وبالتالي  البشرية Aولئك الذين من المفترض بھم ان يقودوا جھود التنمية ومن دون نزاھة
 .«التعليم أمر ضروري لتحقيق التنمية فان نزاھة

يدعم تقييمات النزاھة  ، وبرنامجنا يقوم على امور اساسية في المنطقة، منھا انهمنبثق من اھتمامنا بالتنمية اھتمامنا بھذا الموضوع«وذكر السب-ني ان 
بشكل موضوعي با5ضافة الى انه يدعم اتفاقية ا5مم المتحدة لمكافحة الفساد من  ومكافحة الفساد بحيث يمكن من خ-لھا تحديد احتياجات ا5ص-ح

 .«تقديم التدريب والمشورة الفنية خ-ل
العامة لمكافحة الفساد،  نقيم منتدانا السنوي بعد أن تأسست الھيئة -وللمرة اAولى-في ھذا العام «الغزالي  ال رئيس جمعية الشفافية ص-حوفي كلمته، ق

 التأسيسية، بل منذ انعقاد الجمعية العمومية 2007المنتدى اAول الذي أقيم في يناير  وھو مطلب استمرت جمعية الشفافية الكويتية بالمناداة به منذ
ونحن بھذه المناسبة نقول لحضرة صاحب السمو اAمير  2012لسنة  24م، حيث نشأت الھيئة من خ-ل مرسوم بقانون رقم 2005/ 3/ 7للجمعية في 

 .«عدة في طريق إص-ح اAجھزة الحكومية، بعد أن تعثر صدور القانون في مجلس اAمة سنوات شكرا على تلك ا5ستجابة لمطلب مھم
والنزاھة والمساءلة مھمة تحملتھا جمعية الشفافية الكويتية طوعا، إلى جانب  إن المسؤولية المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية: ف الغزاليوأضا

الجمعية يتطلعون وبعد تأسيس الھيئة، فإن أعضاء  الجھود الفردية ھنا وھناك ومساندة لمساعي الجمعية من جانب جمعيات نفع عام، وا^ن، عدد من
على الھيئة  جھود تطوعية ومساع فردية إلى عمل مؤسسي ممنھج وفق خطة استراتيجية، فالمسؤولية باتت إلى أن تتحول جھود مكافحة الفساد من

الشفافية الكويتية مساندا  اAمناء في الھيئة أھل لذلك، وسيكون دور جمعية العامة لمكافحة الفساد بالدرجة اAولى، والناس تنتظر منھا الكثير، ومجلس
 .للھيئة لتحقيق رسالتھا السامية ومعاونا

يشمل ضرورة  الدفع نحو استكمال تطبيق اتفاقية اAمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان ھذا ولفت الى ان جمعية الشفافية الكويتية، ستستمر في
السلوك العام، وإصدار قانون حق ا5ط-ع والمعني بحرية الوصول إلى  مصالح وقواعدإقرار وتعديل عدد من القوانين، وھي إصدار قانون تعارض ال

 .قانون المناقصات العامة، وغيرھا إصدار قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل: وتعديل قوانين أخرى، ومنھا المعلومات، وإصدار
في جميع المراحل  تي انط-قا من ا<يمان بضرورة العمل على وضع وتنفيذ برامج لتعليم النزاھةالتعليم يأ إن اھتمام المنتدى بحوكمة: وقال الغزالي

بمختلف مراحله، وذلك في سياق العمل على نشر وتفعيل قيم النزاھة وربطھا بقيم  العمرية، وكذلك تعزيز النزاھة في مؤسسات التعليم العام والخاص
تماشيا مع أھداف الجمعية الرامية إلى تعزيز الشفافية  تدى يسلّط الضوء على نزاھة التعليم وتعليم النزاھةالمن«والمواطنة، 5فتا إلى ان  الو5ء

في ھذا المجال، ويھدف إلى  المنشود في جميع قطاعات الدولة وبما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة ومناھضة الفساد وتحقيق ا<ص-ح
 قطاع التعليم وتقوية دوره في إشاعة قيم النزاھة وذلك من خ-ل تعريف المشاركين على خاذ خطوات أكثر تأثيرا لتعزيز نزاھةتشجيع المعنيين على ات

بمضامينھا اAوسع، للط-ب والشباب، حيث سيتم استعراض جانب  معايير الشفافية والنزاھة والمساءلة في ھذا القطاع المھم، وسبل تعليم ھذه المعايير،
  .ھذا المجال ودور مختلف اAطراف المعنيين في اعتمادھا ممارسات الجيدة فيمن ال

 
 

 الطريق في... ال#ئحة التنفيذية
 

فض- عن  ال-ئحة التنفيذية التي من شأنھا تنظيم عمل الھيئة وانط-قتھا في المراحل المقبلة أعلن النمش أن العمل جار حاليا ل-نتھاء من صياغة
 الھيئة مرتبطة بمقومات دولية ترتبط بالمنظمات الدولية الخاصة بمكافحة التوعوي وا5ع-مي والوقائي 5سيما الجانب الدولي كون ا5ھتمام بالجانب

 .الفساد
 

 

 

 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  :جريدة ا'نباء

  

التعليم وتعليم نزاھة : حوكمة التعليم«جمعية الشفافية نظمت منتداھا السابع برعاية صاحب السمو تحت شعار 
  »النزاھة

  تعزيز الشفافية والنزاھة كفكر وثقافة لدى اAفراد والمؤسسات: الحجرف

 ا?نباء 2013أكتوبر  29الث#ثاء 

ا'ص�ح بمفھومه الشامل ينطلق بل يرتكز على إص�ح المنظومة التعليمية فھي ا�ساس في  •
  ترسيخ وتعزيز المفاھيم السليمة في نفوس أبنائنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية 

نتطلع إلى التثقيف واتخاذ التدابير ال�زمة بجميع المستويات لحماية النزاھة وا�مانة : النمش •
  الوازع بالنفوسوتقوية 

  آDء خليفة 

السنوي في دورته السابعة الذي » منتدى الكويت للشفافية«نايف الحجرف .افتتح وزير التربية ووزير التعليم العالي د
نزاھة التعليم : حوكمة التعليم«تنظمه جمعية الشفافية برعاية صاحب السمو ا�مير الشيخ صباح ا�حمد تحت شعار 

يمي وذلك بالتعاون مع المشروع اCقل» وتعليم النزاھة
لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية 
التابع لبرنامج ا�مم المتحدة اCنمائي بمشاركة نخبة 
من المسؤولين والخبراء والمختصين من الكويت ومن 
عدة دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية في 

  . الجلسات العلمية للمنتدى

: المؤتمر الحجرف في الكلمة التي القاھا خRل.وقال د
لقد استوقفني عنوان المنتدى،  فتا الى ان علماء 
ا دارة ھم أول من يسارع لتبني مفاھيم الحوكمة 

اب  لمعالجة الكثير من اوجه القصور والخلل الذي اص
ادارات كثيرة من المؤسسات المالية في اعقاب 

  . ا زمات ا قتصادية

دئھا ا ساسية ھي فن ا دارة الرشيدة فإنني متأكد من اتفاقكم معي وان كانت الحوكمة في اطارھا العام ومبا: وزاد
  . ان ا دارة الرشيدة ھي اساس النجاح  ي عمل بغض النظر عن مجاله

   مسيرة التعليم

الحجرف انه فيما يتعلق بمسيرة التعليم فإن الحوكمة في ھذا المجال تتركز في ضمان وجود آليات واضحة .واشار د
التربوي والتعليمي يضمن بذل الجھد الRزم في الدراسات والبحوث لتتبلور بذلك رؤية واھداف ليتم اتخاذ   تخاذ القرار

  . قرارات تنفيذية تترجم تلك الرؤية على ارض الواقع لتحقيق ا ھداف المرجوة

ة التربية بحيث يكون وفي ھذا الصدد ولضمان تفعيل مبادئ الحوكمة فقد تم اعادة ھيكلة اتخاذ القرار في وزار: واضاف
المجلس ا على للتعليم ھو الجھة العليا المناط بھا اتخاذ القرارات التي تؤثر على المنظومة التربوية والتعليمية في 
الدولة حيث يكون دور وزارة التربية ھو تنفيذ ھذه القرارات في حين يكون دور المركز الوطني لتطوير التعليم رقابيا 

  .لتربية لقرارات المجلس ا على للتعليم برفع تقارير دورية بذلك الى المجلسيضمن تنفيذ وزارة ا



  
ان وجود المثلث التنظيمي وھو المجلس ا على للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير : الحجرف.وأردف د

التالي يكون ھناك فصل بين التعليم يعمل على ايجاد ادارة رشيدة من حيث اتخاذ القرار وتنفيذ ومتابعة تطبيقه، وب
متخذي القرار والمنفذ له وايضا يكون ھناك فصل بين المنفذ للقرار والمقيم لنتائج التنفيذ وذلك رغبة من الدولة في 
ايجاد ا سلوب ا مثل في ا دارة الرشيدة وللنأي بالقرارات التربوية والتعليمية من أن تكون ھناك فردية تتأثر 

  . با�شخاص
  

انه اذا كان اختيار التعليم موضوعا للمنتدى في دورته السابعة فإنه اختيار له د لته المھمة، حيث ان ا صRح واوضح 
بمفھومه الشامل ينطلق بل يرتكز على إصRح المنظومة التعليمية فھي ا ساس في ترسيخ وتعزيز المفاھيم 

ختلفة ويأتي في مقدمة تلك المفاھيم مفاھيم السليمة في نفوس ابنائنا الطلبة بجميع المراحل الدراسية الم
الشفافية والنزاھة والتي تكتسب و  تعلم، موضحا 
ان النزاھة والشفافية ليست منھجا دراسيا يدرس بل 
ھي ايمان راسخ تترجمه قناعات ومبادئ ويترجم 
على ارض الواقع سلوكا مجتمعيا نبيR تضافر به 

ان ھذا الجھود لضمان استمراره ودعمه، موضحا 
المنتدى يأتي كمثال لتضافر الجھود الرسمية مع 

جتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للدولة  جھود الم
تأكيدا على ايمان الدولة بدور مؤسسات المجتمع 
المدني وضرورة مشاركته في محاربة الفساد وتعزيز 
الشفافية والنزاھة وانني علي يقين ان الحلقات 

مدى يومين القادمين النقاشية التي ستعقد على 
وما سيخرج عنھا من توجيھات ومقترحات سيساھم 
في تعزيز الشفافية والنزاھة كفكر وثقافة لدى ا فراد 

  . والمؤسسات على حد سواء

الحجرف حرص الدولة على دعم وتعزيز الشفافية والنزاھة  سيما ان ھناك خطوات كثيرة تم .من جھة اخرى، اكد د
وتصديق مجلس  2003تلفة كتوقيع الكويت على اتفاقية ا مم المتحدة لمحاربة الفساد في اتخاذھا في مجا ت مخ

بانشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد  2012لسنة  24، كما ان صدور مرسوم بقانون رقم 2006ا مة عليھا في 
بدالرحمن النمش دليل على وا حكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتشكيل مجلس ا دارة برئاسة المستشار ع

  . حرص الدولة على محاربة الفساد بجميع اشكاله

   المجلس ا�على للتعليم

وأكد ان المجلس ا�على للتعليم ھو الجھة المناطة بمراقبة القرارات التعليمية التي تصدرھا وزارة التربية، كما ان 
به، قال رئيس الھيئة العامة لمكافحة الفساد من جان.المركز الوطني للتعليم يرفع تقارير دورية الى المجلس

المستشار عبدالرحمن النمش ان الھيئة مازالت في مرحلة استكمال مقوماتھا �نھا تمثل احدى ثمار توجيھات صاحب 
السمو ا مير نحو ضرورة ا سراع في تنفيذ ا حكام والتشريعات لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان مشاركته بھذا 

ف الى تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد وتوعية افراد المجتمع المنتدى تھد
بمخاطره وتوسيع نطاق اساليب الوقاية منه وايضا اتخاذ التدابير من خRل مشاركة منظمات المجتمع المدني بالتعريف 

ھضة للفساد ومكافحته ومحاربته،  فتا الى ان بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دوره في ا نشطة المنا
منه على التعاون مع المؤسسات المدنية ودور العبادة  21المشرع الكويتي في قانون انشاء الھيئة حثنا في المادة 

لنشر قيم الشفافية والنزاھة والمواطنة الصالحة وان نتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة  عداد برامج توعوية 
تتعلق بنشاط الھيئة، بما يؤكد على ان المشرع ادرك اھمية المؤسسات التعليمية ودور العبادة في التعاون مع  عامة

الھيئة في مكافحة الفساد نظرا لما لھا من دور وطني في تشكيل الوعي وتثقيف الضمير لدى المواطن بقيمة النزاھة 
  . والشفافية على جميع المستويات

التثقيف واتخاذ التدابير الRزمة بجميع المستويات لحماية النزاھة وا مانة وتقوية النازع بالنفوس  واوضح اننا نتطلع الى
  . من خRل الھيئة العامة لمكافحة الفساد والھيئات ذات الصلة  يجاد مجتمع خال من الفساد



تمع ولكن اخطرھا ھو تغلغل   احد يمكن ان ينكر انتشار ظاھرة الفساد في العديد من قطاعات المج: وقال النمش
تلك الظاھرة في قطاع التعليم والذي يعتبر من اھم وسائل مكافحة الفساد، وبغيره لن يكون بالوسع محاربة الفساد 
والقضاء عليه، مؤكدا ان تعليم النزاھة لن يكون ا  من خRل التعليم النزيه الذي يأخذ من الحوكمة التي تقوم على 

مين ھما مبدأ الشفافية والمشاركة وكRھما يحتاج الى ارادة سياسية واجتماعية مرجعين اساسيين متRز
  . لتكريسھما

من ناحيته، اشاد مدير المشروع ا قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة في البلدان العربية التابع لبرنامج ا�مم 
الفترة الماضية من أجل ارساء المزيد من  المتحدة ا نمائي أركان السبRني بالجھود المبذولة في الكويت خRل

  . ا�سس الRزمة لتفعيل التوجه نحو تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والنزاھة على مختلف المستويات

واوضح السبRني ان المنتدى ينعقد في فترة مھمة من تاريخ الكويت وتاريخ المنطقة العربية بشكل عام، موضحا ان 
ما نحو المزيد من المشاركة المجتمعية والشفافية والمساواة والعدالة ا جتماعية والتنمية، موضحا ھناك طلبا واھتما

ان جميع تلك ا مور ذات عRقة جدلية بمسألة الفساد اذ ان الفساد ينتقص منھا جميعا وبضعفھا ينتشر الفساد 
ليم النزاھة، وفيما يخص نزاھة التعليم، يؤكد المنتدى يتحدث عن نزاھة التعليم وتع: واردف السبRني قائR.ويستشرى

لنا اھمية التعليم بالنسبة لجھود التنمية وھو القطاع الذي من خRله تتم تنمية القدرات البشرية �ولئك الذين من 
المفترض بھم ان يقودوا جھود التنمية ومن دون نزاھة في ھذا القطاع فإن النتائج المتحققة من خRله تكون ضعيفة 

  . التالي فان نزاھة التعليم أمر ضروري لتحقيق التنميةوب

Rوفيما يخص تعليم النزاھة فھو قيمة اساسية   بد منھا لتحقيق المواطنة الصالحة الجيدة ولترسيخ ما يلزم : وتابع قائ
من قيم وسلوكيات لدى افراد المجتمع ليطلعوا بأدوارھم سواء في حياتھم اليومية كمواطنين او كمسؤولين في مراكز 

ن دون تعليم النزاھة سنخسر عنصرا ھاما من عناصر التنمية، مؤكدا المسؤولية في مختلف المستويات، موضحا انه م
ان تعليم النزاھة ونزاھة التعليم لھما عRقة وطيدة بجھود التنمية وھو لب عمل برنامج ا مم المتحدة ا نمائي الذي 

ي خمس مناطق مكتبا في دول العالم وايضا على المستوى ا قليمي، فتوجد لنا مكاتب ف 177ينتشر في اكثر من 
  . بالعالم من بينھما المنطقة العربية

   تعديل القوانين

وفي كلمته قال رئيس جمعية الشفافية صRح الغزالي في ھذا العام ـ وللمرة ا�ولى ـ نقيم منتدانا السنوي بعد أن 
به منذ المنتدى  ، وھو مطلب استمرت جمعية الشفافية الكويتية بالمناداة»الھيئة العامة لمكافحة الفساد«تأسست 

، حيث نشأت 7/3/2005، بل منذ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية في 2007ا�ول الذي أقيم في يناير 
بإنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد وا�حكام الخاصة بالكشف  2012لسنة  24الھيئة من خRل مرسوم بقانون رقم 

بة نقول لحضرة صاحب السمو ا�مير شكرا على تلك ا ستجابة لمطلب مھم عن الذمة المالية، ونحن بھذه المناس
  . في طريق إصRح ا�جھزة الحكومية، بعد أن تعثر صدور القانون في مجلس ا�مة لسنوات عدة

ان المسؤولية المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاھة والمساءلة مھمة تحملتھا : وأضاف الغزالي
الشفافية الكويتية طوعا، إلى جانب عدد من الجھود الفردية ھنا وھناك ومساندة لمساعي الجمعية من جانب جمعية 

جمعيات نفع عام، وا�ن، وبعد تأسيس الھيئة، فإن أعضاء الجمعية يتطلعون إلى أن تتحول جھود مكافحة الفساد من 
مل مؤسسي ممنھج وفق خطة استراتيجية، جھود تطوعية، ومساع فردية تزداد وتقل بين فترة وأخرى، إلى ع

فالمسؤولية باتت على الھيئة العامة لمكافحة الفساد بالدرجة ا�ولى، والناس تنتظر منھا الكثير، ومجلس ا�مناء في 
  .الھيئة أھل لذلك، وسيكون دور جمعية الشفافية الكويتية مساند ومعاون للھيئة لتحقيق رسالتھا السامية

  
ة الشفافية الكويتية، ستستمر في الدفع نحو استكمال تطبيق اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة ولفت الى ان جمعي

الفساد، مشيرا الى ان ھذا يشمل ضرورة إقرار وتعديل عدد من القوانين، وھي إصدار قانون تعارض المصالح وقواعد 
: ومات، وإصدار وتعديل قوانين أخرى، ومنھاالسلوك العام، وإصدار قانون حق ا طRع والمعني بحرية الوصول إلى المعل

  . إصدار قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة، وغيرھا

  غرس مفاھيم الشفافية ومكافحة الفساد في سن مبكرة بنفوس أبنائنا : وزير التربية



ي تصريح للصحافيين ان الرعاية السامية لصاحب السمو ا مير نايف الحجرف ف.ذكر وزير التربية ووزير التعليم العالي د
للمنتدى السابع الذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية لھا د لة واضحة على دعم القيادة السياسية لمؤسسات 

  المجتمع المدني المعنية التي تساھم مع الجھود الرسمية في مكافحة الفساد وتعزيز مفاھيم الشفافية والنزاھة 

Rنزاھة التعليم «وما يعطي المنتدى اھمية ھذا العام ھو العنوان الذي تم اختياره وھو حوكمة التعليم : وتابع قائ
وان لم تتخذ اي : ، بما يؤكد على اھمية ان تتسم المنظومة التعليمية بالنزاھة والشفافية، مضيفا»وتعليم النزاھة

لن تكن قادرة على تحقيق اھدافھا، مشددا على اھمية غرس خطة تنموية طموحة من التعليم انطRقة وركيزة ف
مفاھيم الشفافية والنزاھة ومكافحة الفساد في سن مبكرة بنفوس ابنائنا الطلبة في مختلف المدارس والجامعات، 
 سيما ان النزاھة ھي ليست دروس تعلم بل ھي مبادئ وقيم تكتسب من خRل الممارسة اليومية وتكاتف وتضافر 

  .رسمية ومجتمعية سواء في المدرسة او ا سرة، وايضا لوسائل ا عRم دور في تعزيز تلك المفاھيمجھود 
  

الحجرف ان توصيات المؤتمر ستكون قيمة مضافة تعين القائمين على التعليم العام والعالي  تخاذ كل ما من .واكد د
  . شأنه تطوير منظومة التعليم في الدولة

  النزاھة وا?مانة للطلبة  السويدان لتدريس مواضيع

قال الداعية طارق السويدان ان موضوع الشفافية يشغل باله من عدة سنوات، معربا عن سعادته بالمشاركة في 
منتدى الشفافية السابع،  سيما ان موضوعه يتعلق بمصادر التعليم وقد سبق ان عملنا دورات حول تعليم القيادة 

ع ان لم تغرس في الطفل من الصغر يصعب ان نغرسھا عند الكبر، ولذلك يأتي ھذا وتعليم ا مانة فمثل ھذه المواضي
الموضوع ليؤسس ھذا المبدأ، وكما يقول العرب قديما الحرب أولھا كRم وبعض الناس يقول ما الفائدة من ھذه 

في منتھي المؤتمرات؟، حيث ان فائدتھا تؤسس للفكر والمناھج الذي يؤسس بتغيير الشخصية وھذه المسألة 
  . ا�ھمية و بد أن تكون ھناك مناھج تعلم في نفوس أطفالنا منذ نعومة أظافرھم

وأفاد السويدان بأن الفساد الحالي ھو السبب الثاني في تعطيل ا مة وا�مر ا�ساسي ھو ا ستبداد السياسي، 
تركي وقال لي انني عندما كنت وحجم الفساد المالي الكبير   احد يتخيله، حيث انني كنت في زيارة للرئيس ال

مليار دو ر وھذه مدينة واحدة فتخيلوا لو تحولت ھذه  20رئيسا لمدينة اسطنبول استطعت في سنة واحدة توفير 
  . المليارات الى التعليم والصحة فكيف سيكون حال امتنا

اء الشخصية، حيث ان ھذه اھم واقترح السويدان أن يتم تدريس مواضيع النزاھة وا�مانة للطلبة من خRل مناھج بن
  . من الرياضيات والعلوم وغيرھا �نھا تعلم الطالب ان يكون طالبا صالحا

  الھيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت توطد أواصر التعاون مع الھيئات الدولية المشابھة : النمش

مش ان الھيئة معنية بمكافحة الفساد أوضح رئيس الھيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت المستشار عبدالرحمن الن
سواء في التعليم او في جميع قطاعات الدولة، موضحا ان مكافحة الفساد في التعليم تخلق جيR قادرا على مكافحة 

  . الفساد في المستقبل بجميع مجا ته
  

خاص بحوكمة واعرب النمش عن سعادته للمشاركة في اعمال المنتدى السابع لجمعية الشفافية الكويتية وال
التعليم،  فتا الى ان قانون الھيئة ينص على المشاركة مع منظمات المجتمع المدني في جميع ا نشطة التي من 

  . شأنھا خدمة المجتمع

بعدما انتھينا من تأسيس مجلس ادارة الھيئة بدأنا بتشكيل فرق عمل خاصة بالھكيل : من ناحية أخرى، قال النمش
فيذية با ضافة الى اننا قمنا بإعداد الميزانيات الخاصة بالھيئة وانتداب بعض الموظفين في التنظيمي والRئحة التن

قطاعات الدولة المعنيين بالشؤون ا دارية والمالية، معلنا ان العمل جار حاليا لRنتھاء من صياغة الRئحة التنفيذية 
مة فضR عن ا ھتمام بالجانب التوعوي وا عRمي والتي من شأنھا تنظيم عمل الھيئة وانطRقتھا في المراحل القاد

  والوقائي  سيما الجانب الدولي كون الھيئة مرتبطة بمقومات دولية ترتبط بالمنظمات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد 

ھة من وكشف النمش ان الھيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت توطد حاليا اواصر التعاون مع الھيئات الدولية المشاب
  . اجل تبادل الخبرات وتحديد أطر التعاون فيما بينھا



  يجب تقنين امتحانات المقررات الدراسية : البدر

عبداللطيف البدر انه   يوجد تعليم من دون نزاھة فRبد ان .، اكد مدير جامعة الكويت د»ا�نباء«في تصريح خاص لـ 
من ا شخاص، مشددا على اھمية ضبط التعليم وان يكون وفقا يكون التعليم نزيھا، موضحا ان نزاھة التعليم تأتي 

  . لمسطرة واحدة ومن اھمھا ا متحان العام الشامل في المدارس

Rبد من التركيز على ا متحان الوطني،  فتا الى انه يجب تقنين امتحانات المقررات الدراسية وتكون عن : وتابع قائ 
ا فراد �نه عندما تكون عن طريق ا فراد تكون معتمدة على ھذا الفرد الذي  طريق ا قسام والكليات وليس عن طريق

  .قد يكون حازما جدا او لينا جدا

  

  

  


