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احلماد: «نزاهة» نّسقت مع جمعيات املجتمع املدني لوضع آلية لتعزيز
التعاون وتنفيذ مبادرات وأهداف اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

عاطف رمضان

عقــدت الهيئــة العامــة 
الفســاد (نزاهة)  ملكافحــة 
االجتماع التنسيقي الثالث 
أمــس فــي مقــر «الهيئــة» 
بحضــور ممثلــي «نزاهة» 
ومنظمــات املجتمع املدني، 
إطــار تفعيــل  وذلــك فــي 
أولويات استراتيجية الكويت 
النزاهــة ومكافحة  لتعزيز 

الفساد ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٤.
وبهــذه املناســبة، قالت 
األمني العام املساعد للوقاية 
فــي الهيئة العامــة ملكافحة 
الفســاد (نزاهــة) م.أبــرار 
احلماد، في تصريح صحافي، 
ان «الهيئة» استضافت عددا 
من جمعيات املجتمع املدني 
لوضــع آليــة متفــق عليها 
بــني جميع األطراف لتعزيز 
املنظمــات  مــع  التعــاون 
لتنفيــذ مبــادرات واهــداف 

هيئة مكافحة الفساد.
وأوضحــت ان جمعيات 
املجتمــع املدني لهــا دوران 
أساسيان، يكمن الدور االول 
في ان يقوم بتقدمي مبادراته 
ومن ثم دراستها وتبنيها في 
حــال املوافقة عليها، اضافة 
إلى قيام اجلمعيات بتوعية 
املجتمــع مبخاطــر الفســاد 
والوقايــة منه، فيما يتضح 
الثانــي بتخصــص  الــدور 
كل جمعيــة ورؤيتهــا التي 
تنطلــق منهــا إن كانت ذات 
توجــه إعالمــي او غيرهــا 
مــن التخصصــات إن كانت 
جمعيات قانونية او اجتماعية 
أو مهنية او هندسية، الفتة 
إلى ان دور رأي املجتمع املدني 
مهم في مكافحة الفســاد من 
جهة ودوره من جهة أخرى أن 
ينقل نبض الشارع والرقابة 
املجتمعية في األداء ووضع 

القوانني.

من املساهمة في بناء ثقافة 
حاضنة للنزاهة، وتشمل ٣ 

اولويات و١١ مبادرة.
واحملور الرابع هو تعزيز 
وفعاليــة الهيئات املختصة 
بتعزيز النزاهة وتشــمل ٣ 

اولويات و٨ مبادرات.
أثر مهم

مـــن جـــانبـــــها، قالت
د. منال احلساوي ممثلة عن 
اجلمعية الكويتية للتخطيط 
االســتراتيجي، إنه في حال 
كانت هناك مبادرات ال ميكن 
تنفيذها مــن املمكن أن يتم 
ابتــكار مبــادرات من خالل 
تعاون جمعيات النفع العام.
وأضافت احلســاوي: إن 
املبــادرات املدعومة من قبل 
أكثر من جهة هي التي تأخذ 
صداها ويكون لها تأثير مهم 

في تنفيذها.
قضايا الفساد

قـــــال رئيــــس  بدوره، 
اجلمعيــة الكويتية لإلعالم 
واالتصــال الزميــل ماضــي 
اخلميس ان قضية الفســاد 
والشهادات املزورة وغيرها 
مــن القضايا األخــرى التي 
يعاني منها املجتمع الكويتي 
منذ سنوات ومت التطرق اليها، 
كما ان احلكومة لديها دراسات 
وأبحاث عنها، مســتغربا ان 
تتم االستعانة برأي جمعيات 
النفع العام في هذه القضايا 

القدمية.
وأضاف اخلميس أنه من 
الضــروري أن يتــم حتديد 
مهــام واضحــة جلمعيــات 
النفع العام واملطلوب منها، 
على ان تتم مناقشتها خالل 
االجتماعات املقبلة، معربا عن 
استعداد اجلمعيات للتعاون 
مع اجلهات احلكومية في كل 
ما يطلب منها على حســب 
اختصاصــات كل جمعيــة 

ودورها.
وزاد قائــال: مســتعدون 
للتعــاون مــــع «نــزاهـــة» 
التــي ضمن  فــي املواضيع 

اختصاصها وتتبناها.
الى  وتطــرق اخلميــس 
أهم القضايــا التي تهتم بها 
اجلمعيــة الكويتية لإلعالم 
واالتصــال وهــي القوانــني 
والتشــريعات التــي تخص 
اجلانب االعالمي، مشيرا الى 
اهمية مراجعة هذه القوانني 
والتشــريعات ألنهــا تعوق 
العمل االعالمي في الكويت.

اإلستراتيجية الوطنية

مــن جانبه، علــق مدير 
ادارة التخطيــط واملتابعــة 
فــي «نزاهة» خالــد املزيني 
عن ذلك بأن االســتراتيجية 

وأكدت ان اإلستراتيجية 
الوطنية مضى عليها عام بعد 
إطالقها، خاصة انها تسير وفق 
اخلطوات املرسومة واخلطط 
التنفيذيــة املوضوعة وفق 
جداول محددة، بالتنسيق مع 
اجلهات املسؤولة عن تنفيذ 
هذه اإلستراتيجية مبا فيها 
املدني،  جمعيــات املجتمــع 
الســيما أن اإلســتراتيجية 
الوطنية مدتها خمس سنوات 

من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤.
وأشــارت احلماد إلى أن 
تشجيع املجتمع املدني ميثل 
الرئيســة  إحدى األولويات 
مــن  انطالقــا  لـ«نزاهــة» 
قانون إنشائها وما تضمنته 
االتفاقيــة الدوليــة ملكافحة 
الفساد، ودور ال يقل أهمية 
عن باقي مكونات املجتمع في 
جهود غرس القيم الفاضلة 
واملبــادئ املعــززة للنزاهة 
والشــفافية ومنــع الفســاد 
وتوعية املواطنني بضرورة 
وأهميــة دورهــم اإليجابي 
والفاعل فــي مكافحته عبر 
كشفه واإلبالغ عنه واتخاذ 
التدابيــر الالزمــة لتوعيــة 

املجتمع والوقاية منه.
وأوضحــت احلمــاد أن 
االجتماع تناول استعراض 
البرامج واألولويات الواردة 
فــي اســتراتيجية الكويــت 
لتعزيــز النزاهــة ومكافحة 
الفســاد ذات الصلــة بــدور 
املجتمــع املدنــي فــي مجال 
الوقاية والرقابة املجتمعية 
وتعزيــز التكامل بني جهود 
القطاع العام واملجتمع املدني 
فــي مجــال تعزيــز النزاهة 
ومكافحة الفساد، واستعراض 
عدد مــن املوضوعات حول 

املبادرات وآلية التواصل.
اإلستراتيجية الوطنية

مــن جانبــه، قــدم مدير 
ادارة التخطيط واملتابعة في 
«نزاهة» خالد املزيني شرحا 
تفصيليا عن اســتراتيجية 
الكويــت لتعزيــز النزاهــة 
ومكافحة الفساد واهدافها وما 
اجنزته من اعمالها واالدوار 
التــي تقــوم بهــا اجلهــات 

املشاركة.
وأضاف املزيني ان احملاور 
وأهداف االستراتيجية فيما 
يخص القطاع العام تشــمل 
حماية نزاهــة القطاع العام 
وتطويــر فعاليــة وكفــاءة 
اخلدمات العامة في اطار من 
الشفافية، وتشمل ٥ أولويات 
و٢٢ مبــادرة. وفيما يخص 
القطاع اخلاص هو تشجيعه 
على املســاهمة فــي تعزيز 
النزاهة، ويشــمل اولويتني 
و٦ مبــادرات، وفيما يخص 
املجتمع املدنــي هو متكينه 

الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 
تهــدف الى تعزيــز النزاهة 
ومكافحة الفساد، مشيرا الى 
ان إبداء الــرأي في القضايا 
يكون حسب اختصاص كل 
جمعية فجمعية املعلمني على 
سبيل املثال تبدي رأيها في 
القضايــا املتعلقة بالتربية، 
وان «نزاهــة» يهمها كشــف 

احلقيقة.
تعزيز القيم

بدورها، قالت األمني العام 
املســاعد للوقاية في الهيئة 
الفســاد  العامــة ملكافحــة 
(نزاهة) م.أبــرار احلماد ان 
مــا يحكمنــا هو املبــادرات 
املوجودة في االستراتيجية 
حســب كل جمعيــة، فيمــا 
يخص تعزيز القيم، فليس 
من املعقول أن تقيم أي جهة 
نفسها، مشيرة الى ان «نزاهة» 
تدرس املبــادرات وتوجهها 
الــى اجلهــات احلكوميــة 
املعنية وذلك لتعزيز التكامل 
بــني جهود القطاعــني العام 
املدني  واخلاص واملجتمــع 
فيما يخــص تعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد.
العمل التطوعي

مــن جانبــه، أفــاد صقــر 
احليــص، ممثال عــن جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية، 
بأن املجتمع املدني تعاون مع 
العديد من وزارات الدولة منها 
وزارة اخلارجية، مشيرا الى ان 
جمعيات النفع العام الكويتية 
نقلت صورة للعالم عن العمل 

التطوعي في الكويت.
وقال احليص ان الشــعب 
الكويتــي جبــل علــى العمل 
اخليري، مشيرا الى اهمية ان 
يكون هناك اتفاق او بروتوكول 
تعاون خالل االجتماعات املقبلة 
التي تضم «نزاهة» وجمعيات 
النفــع العام، وكذلــك ان يتم 
تقــدمي الدعم املالي جلمعيات 
النفع العام من قبل احلكومة.

واشاد احليص بالتنسيق 
اجليد والترتيب الذي قامت 
بــه «نزاهــة» لعقــد هــذه 

االجتماعات.
الفساد الرقمي

أما شروق الصايغ، ممثلة 
عن اجلمعية الكويتية لتقنية 
املعلومات، فقد حتدثت عن 
الفساد الرقمي وهو من انواع 
الفساد مثل الفساد االعالمي 
في حــال تزوير احلقائق او 

الصور.
واضافت الصايغ ان دور 
جمعيــة تقنيــة املعلومات 
يتمثل في مســاعدة اجلهات 
على معرفة كيفية اكتشاف 

الفساد.

خالل اجتماع «الهيئة» مع عدد من جمعيات النفع العام
(متني غوزال) املشاركون في االجتماع التنسيقي الثالث ملمثلي «نزاهة» ومنظمات املجتمع املدني 

الوطنيــة  االســتراتيجية 
ملكافحة الفساد التي تعتبر 
ذات الصلة في املجتمع املدني.
وأضــافــــــت ان هـــــذه 
االجتماعات التنسيقية تأتي 
بشــكل منظــم ومؤسســي 
بحيث تكون هناك اجتماعات 
مســتدامة لالســتفادة مــن 
خبــرات املجتمــع املدنــي 
ووضع آلية للتنسيق مع هذه 
املنظمات في مجال دعم جهود 
الرقابة ومكافحة الفساد مع 
توســيع دور املجتمــع فــي 
املناهضة للفساد،  األنشطة 
إضافة إلى دعم املبادرات التي 
تســهم في حتقيق األهداف 
املشتركة.وأشــارت احلماد 
إلى أنه مت اختيار مؤسسات 
املجتمع املدني على أســس 
لتكون هناك مســافة واحدة 
مــع اجلميع، بحيــث يكون 
عمل هذه اجلمعيات منظما 
ومتطابقا ومتوائما مع أهداف 

ملشاهدة الڤيديو

شروق الصايغم.أبرار احلماد وخالد املزيني خالد السويفانالزميل ماضي اخلميس صقر احليصالزميل عدنان الراشد د.منال احلساوي

الراشد: جمعيات النفع 
العام حتتاج إلى الدعم من 
احلكومة والقطاع اخلاص 

لتتمكن من أداء دورها
خالل االجتماع التنسيقي، قال أمني سر جمعية الصحافيني 
الكويتية الزميل عدنان الراشد ان الفساد اإلداري متفش في 
أغلبية اجلهات، مشيرا إلى أنه عبارة عن داء متأصل ويحتاج 

القضاء عليه سنوات طويلة.
وأضاف الراشد أن الفســاد أصبح ثقافة لدى البعض، 
حيث ينتقل من جيل الى جيل، مستدركا بالقول: ال أحب أن 
أعطي صورة سوداوية، فلوال التفاؤل واألمل لم تبذل جهود 

املصلحني للقضاء على الفساد.
وأشاد الراشد باجلهود التي يبذلها ممثلو «نزاهة»، موضحا 
أنهم عملوا في صمت من دون الظهور في وســائل االعالم 
لفترة طويلة خالل مرحلة تأسيس «الهيئة» وتأهيل العناصر 

البشرية الشابة املتخصصة.
كما أعرب عن شــكره جلهود ممثلي «نزاهة» في عقد 
االجتمــاع الذي جمع ممثلي جمعيات النفع العام. وأعرب 
الراشــد عن أمله في أن يكون هناك تنسيق لعمل اتفاق 
أو بروتوكول تعاون حــول هذه االجتماعات على أن يتم 
التوقيع عليها من قبل احلضور من ممثلي جمعيات النفع 
العام وممثلي «نزاهة»، حتى تستكمل هذه االجتماعات من 
قبل مجالس ادارات جمعيات النفع العام القادمة، خاصة أن 
املواضيع املطروحة ضمن جدول هذه االجتماعات حتتاج 
فترة طويلة متتد لـ ٥ سنوات. وأوضح ان مجالس ادارات 
جمعيات النفع العام تتغير كل عامني، وان هذا البروتوكول 
او االتفاق من شــأنه العمل على ايجاد التزام أدبي، وانه 
مــن املالحظ حرص اجلهات املشــاركة على حضور هذه 
االجتماعات، وأن هذا االجتماع تواجدت فيه ١٥ جمعية نفع 
عام على األقل من اجلمعيات ذات التأثير املهني والفعال مثل 
جمعيات «املعلمني» و«املهندسني» و«احملاسبني» و«احملامني» 
و«األطباء» و«الصحافيــني» باالضافة إلى بعض جمعيات 

النفع العام الرائدة في العمل املجتمعي.
كما أفاد الراشــد بأن جمعيات النفع العام حتتاج دعما 
حكوميا أو من القطاع اخلاص حتى تتمكن من أداء دورها.

وتعليقا على كالم الزميل عدنان الراشــد، قالت األمني 
العام املساعد للوقاية في الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 
م.أبرار احلماد انه سيتم العمل بنظام البروتوكول وتدوين 
ما يتم االتفاق عليه على ان تعطى لكل جمعية نسخة منها.

وفيما يخص الدعم املالي جلمعيــات النفع العام، قالت 
احلماد: فيما يخص األمور التي حتتاج الى ميزانية غير كبيرة، 
فيمكن حل هذه املشــكلة، اما في حال كانت هناك مبادرات 
جديدة غير مرصود لها ميزانية فسيتم التخطيط لذلك، فهناك 
مبادرات ال حتتاج الى دعم مالي، بينما هناك مبادرات اخرى 

يتم صرف لها ميزانية من قبل الدولة.
وزادت قائلة: سننظر الى املعوقات، وننظر الى امليزانيات 
املالية شــريطة ان تكون في حدود املعقول واملتاح، فتوزيع 
االدوار من شأنه العمل على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
وكشفت احلماد عن مشروع يحتاج خطة اعالمية، وهو 
حملــة توعوية تتكون من ٣ عناصــر هي: تعريف املجتمع 
باالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، ودعم تعزيز القيم، 
واختصاصات «نزاهة»، مشــيرة الى ان هذه املبادرة ستتم 

مناقشتها مع جمعيات النفع العام خالل االجتماع املقبل.


