
حتت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد أقيم صباح أمس حفل افتتاح 
مؤمتر الكويت الدولي ملكافحة الفساد )النزاهة 
من أجل التنمية( وذل��ك على مسرح قصر بيان.  
وقد وصل سموه إلى مكان احلفل حيث استقبل 
بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة املستشار الدكتور فهد 
العفاسي ورئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 

املستشار عبدالرحمن النمش. 
 وشهد احلفل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ورئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق الغامن 
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز ورئيس احملكمة الدستورية املستشار 
يوسف املطاوعة واألم��ن العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني 

وكبار املسؤولن بالدولة. 
 وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات من 
الذكر احلكيم ثم ألقى وزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة كلمة قال فيها: إنه ملن دواعي 
السرور وعظيم الشرف أن اتقدم بعبارات الشكر 
وعاطر الثناء باألصالة عن نفسي ونيابة عن كافة 
أعضاء مجلس األمناء الكرام والعاملن بالهيئة 

على تفضلكم باحلضور والرعاية السامية ملؤمتر 
الكويت الدولي )النزاهة من أجل التنمية( والذي 
يأتي حرصا من سموكم على العناية واالهتمام 
مبنظومة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة والعمل 

على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.
وأتوجه بالشكر املفعم باالعتزاز إلى اإلخوة 
االشقاء وإلى الضيوف واألصدقاء الذين تكبدوا 

عناء السفر من بلدانهم ليكرمونا بحضورهم.
إن الكويت منذ إنشاء )نزاهة( برغبة صادقة 
م��ن سموكم وه��ي تسير بخطى تنموية ثابتة 
تشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وارادة حازمة 
الجتثاث الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة 
بدءا من التعريف بالهيئة ودورها واختصاصاتها 
والتحفيز على التعاون معها من خالل املبادرة 
إلى تقدمي إق��رارات الذمة املالية وتقدمي البالغات 

والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم 
سعيا نحو إدراك الهدف املنشود واملتمثل في 
حتقيق التنمية املستدامة من خ��الل خلق بيئة 
اقتصادية واجتماعية خالية من مظاهر الفساد 
كافة وقادرة على محاربة أسبابه واحليلولة دون 

انتشاره.
إن املستقر ف��ي عقيدة العالم ه��و أن الفساد 
يعد املقوض للدول واملؤسسات واملبدد للثروات 
واإلمكانات واملستنزف األول للموارد والطاقات 
غير أن األخطر من كل ه��ذا هو أن يكون الفساد 
معوقا لكل م��ح��اوالت التقدم وال��رق��ي ومقوضا 
لكل دعائم التنمية ومضعفا لكل خطط النهوض 
الطويلة والقصيرة والشك ان هذه املظاهر اخلطيرة 
ستؤدي حتما إل��ى مفاسد وعقبات تعاني منها 
الدولة و املجتمع كهروب االستثمارات واضعاف 
االيرادات وتدني الكفاءات وسوء اخلدمات وفوق 
ذلك كله ان الفساد يهدم منظومة القيم االخالقية 
ويقضي على املبادىء البناءة التي تقوم عليها اية 
خطط تنموية كالعدالة واالمانة وتكافؤ الفرص 
وي��ؤدي إل��ى انتشار السلبية والنوايا السيئة 
واإلحساس بالظلم مما يؤدي ذلك إلى حاالت من 

االحتقان واليأس من اإلصالح.
إن وضوح إرادة سموكم وجديتها في مواجهة 
الفساد واحل��د من اث��اره دفعنا في وزارة العدل 
من خالل هيئة مكافحة الفساد إلى صياغة رؤية 
حضارية وخطة استراتيجية تتناسب وتطلعات 
سموكم ف��ي التعامل م��ع ملف ال��ف��س��اد حتقيقا 
لعوامل النهوض وت��ع��زي��زا للخطة التنموية 
للدولة في القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والتي أصبحت من خاللها معلما مميزا 
محليا واقليميا وعامليا. لذلك رأت الهيئة أن يكون 
موضوع املؤمتر الدولي )النزاهة من أجل التنمية( 
لنعرف بجهود دولة الكويت في ظل توجيهاتكم 
ورعايتكم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد 
واالس��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب امل��ق��ارن��ة والشبيهة 
بغية تدعيم تلك اجلهود وتوفير منصة عاملية 
لتعزيز احل���وار ال��دول��ي بشأن مخاطر الفساد 
وسبل التصدي لها مبا يسهم في حتقيق التنمية 

املستدامة للعام 2035.
وألقى رئيس املركز اإلقليمي للدول العربية 
التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي خالد عبد 
الشافي كلمة ق��ال فيها: يشرفني أن أش��ارك في 
افتتاح مؤمتر الكويت الدولي ال��ذي ينعقد حتت 
عنوان )النزاهة من أجل التنمية( وأن أهنئ دولة 
الكويت على مبادرتها في عقد هذا امللتقى الهام 
وذلك في وقت أضحى فيه التصدي للفساد أولوية 
على املستوى العاملي ليس فقط بالنسبة للدول 
الفقيرة أو النامية بل للدول كافة حتى الغنية 
واملتقدمة منها.ذلك ألن الفساد بتكلفته العالية 
بات يصنف كأحد أهم معوقات التنمية املستدامة 
مبختلف أبعادها إذ تصل كلفته وف��ق تقديرات 
املنتدى االقتصادي العاملي الى ما يزيد عن 6.2 

تريليون دوالر أميركي سنويا أي حوالي 5 في 
املئة من مجموع الدخل الوطني اإلجمالي لدول 
العالم وتصل كلفته في املنطقة العربية الى 90 
مليار دوالر أميركي سنويا وفق تقديرات املنتدى 
العربي للبيئة والتنمية. إال أن كلفة الفساد أيها 
احلضور الكرمي ال تقتصر على اخلسائر املالية 
وحسب تشمل أيضا خسائر اجتماعية تتمثل 
في إنحدار مستوى اخلدمات العامة األساسية 
الصحة والتعليم وتدهور البنية التحتية واهتزاز 
ثقة املواطنن بدولهم مما يؤثر سلبا في االستقرار 
واألمن وقد يتحول الى أزمات وصراعات خطيرة.
لذا فإن التصدي للفساد أصبح ضرورة ملحة قصد 
رفع منسوب الثقة في املؤسسات وتوفير مزيد 
من املوارد الستثمارها في التنمية املستدامة اليوم 
وغدا وصوال إلى ضمان حق األجيال القادمة في 
عيش كرمي وحياة أفضل. وه��ذا يتطلب ترسيخ 
حقيقا لسيادة القانون على اجلميع دون متييز 
ومنع اإلفالت من العقاب وتطوير التعاون القانون 
والقضائي بن ال��دول ال سيما في مجال استرداد 
األم��وال ولكنه ال يقتصر على ذلك بل يستوجب 
أيضا من منظور االمم املتحدة العمل على الوقاية 
من الفساد من خالل تعزيز الشفافية واملشاركة 
املجتمعية وحماية حقوق اإلن��س��ان واحلريات 
العامة وإشاعة ثقافة النزاهة في القطاعن العام 
واخل��اص وقيم االم��ان��ة واملواطنة في املجتمع. 
فدرهم الوقاية يبقى خيرا من قنطار عالج. وتبرز 
في هذا السياق أهمية اللجوء الى االبتكار والتجديد 
في مجال الوقاية من الفساد فحمالت التوعية هامة 
ولكنها ال تكفي ووض��ع القوانن أم��ر ض��روري 
ولكنه ال يكفي بل املطلوب هو استكمال تلك اجلهود 
ومواكبتها مبنهجيات وأدوات وقائية مستحدثة 
أثبتت جدواها في العالم ومنها على سبيل املثال 
اس��ت��خ��دام التكنولوجيا احل��دي��ث��ة واحلكومة 
االلكترونية أو إدم��اج )إدارة مخاطر الفساد() 
corruption risk management( على 
مستوى قطاعات محددة كاجلمارك أو الصحة او 
 behavioral ()اللجوء الى )االقتصاد السلوكي

economics( لتشجيع املمارسات السليمة.
إن االل���ت���زام ب��ت��ع��زي��ز ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة 
الفساد سيبقى قاصرا وغير ك��اف ما لم يترجم 
برفع مستوى االستثمار امل��ال��ي والبشري في 
استراتيجيات وطنية ه��ادف��ة وتضمينها ما 
يجب م��ن آل��ي��ات إلع��ط��اء نتائج ملموسة يشعر 
بها املواطنون واملستثمرون على ارض الواقع 
وحتقق م���ردودا اقتصاديا واجتماعيا واضحا 
على ال��دول��ة وامل��ج��ت��م��ع.إن التزامنا ف��ي منظمة 
األمم املتحدة عموما وفي برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي خصوصا ينصب على مواكبة مثل هذه 
احل���وارات املثمرة التي نحن بصددها في هذين 
اليومن وتنمية ق��درات كافة األط���راف املعنين 
في القطاعن العام واخلاص واملجتمع املدني كي 
يسهموا في إع��داد وتنفيذ سياسات وتشريعات 

وإج���راءات ومم��ارس��ات محددة إنطالقا إتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي تشك املرجع 
القانون الدولي امللزم األساس ي في هذا املجال مع 
بلوغ عدد الدول األعضاء في االتفاقية 186 دولة. 
وينعكس التزامنا هذا أيضا في اخلطة العاملية 
للتنمية املستدامة للعام 2030 بأهدافها السبعة 
عشر وحتديدا الهدف 16 الذي يدعو الى احلد من 
الفساد والرشوة وإرس��اء احلق في الوصول الى 
املعلومات واسترداد االموال املتحصلة عن الفساد 
وتعزيز الشفافية واملساءلة في املؤسسات على 
كافة املستويات. ففي هذين اإلط��اري��ن )اه��داف 
التنمية املستدامة واتفاقية مكافحة الفساد( 
تكرس منظمة األمم املتحدة خ��دم��ات وكاالتها 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعلى رأس هذه 
الوكاالت مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية الذي يعمل بشراكة متميزة مع برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي منذ سنوات عديدة من أجل 
دعم الدول في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية 
منسقة وفعالة وتشاركية بهذا املجال مبا في ذلك 
في املنطقة العربية من خالل مشروعنا اإلقليمي 
في البرنامج اإلمنائي وكذلك تعاوننا مع الشبكة 

العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأود ختاما أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة دولة 
الكويت على وضع أول استراتيجية وطنية لها 
في هذا الشأن وذلك في إطار شراكة مميزة جمعت 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( واألمانة 
ال��ع��ام��ة للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمن��ائ��ي ومكتب األمم 

املتحدة للمخدرات واجلرمية.
إن استراتيجية الكويت التي نحن على وشك 
إطالقها اليوم متثل منوذجا متقدما في مضمونها 
وطريقة إعدادها التي شارك فيها ممثلون عن أبرز 
اجلهات املعنية في القطاع العام إضافة الى ممثلن 
عن القطاع اخل��اص واملجتمع املدني ونحن على 
يقن ان إيالءها الدعم واملتابعة الالزمن لتنفيذها 
سيكون له مردود إيجابي على جهود دولة الكويت 
في حتقيق )رؤية كويت جديدة 2035( وحتسن 
موقعها على املؤشرات الدولية املتعلقة بالنزاهة 
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سموه شمل برعايته وحضوره حفل االفتتاح 

أمير البالد يفتتح فعاليات مؤمتر الكويت الدولي ملكافحة الفساد 
وإطالق االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

سمو األمير يتقدم احلضور خالل النشيد الوطني

وال��������وط��������ن��������ي��������ة  ال�����������دول�����������ي�����������ة  ل��������ل��������ج��������ه��������ود  األول  ال���������������داع���������������م  األم�������������ي�������������ر  س���������م���������و  ال����������ن����������م����������ش: 
ال���������ت���������ي ت���������ه���������دف إل��������������ى م�������ك�������اف�������ح�������ة ال���������ف���������س���������اد وت���������رس���������ي���������خ ق�������ي�������م ال����������ن����������زاه����������ة وال������ش������ف������اف������ي������ة

ال�������ع�������ف�������اس�������ي: ال�������ك�������وي�������ت ت�����س�����ي�����ر ب�����خ�����ط�����ى ت������ن������م������وي������ة ث������اب������ت������ة الج�������ت�������ث�������اث ال�������ف�������س�������اد وت�������رس�������ي�������خ ق������ي������م ال������ش������ف������اف������ي������ة وال�������ن�������زاه�������ة

ع���������ب���������د ال������������ش������������اف������������ي: ال����������ف����������س����������اد ب������ت������ك������ل������ف������ت������ه ال���������ع���������ال���������ي���������ة ي�������ص�������ن�������ف ك�����������أح�����������د أه�����������������م م����������ع����������وق����������ات ال�������ت�������ن�������م�������ي�������ة امل��������س��������ت��������دام��������ة 

6000 من األسر واملتعففني واأليتام »بنك الطعام«: نرعى 
قال مدير البنك الكويتي للطعام واإلغاثة 
سالم احلمر إن البنك يرعى منذ انشائه قبل 
عامن أكثر من 6000 من األس��ر واملتعففن 
واألي���ت���ام ع��ب��ر ت��وف��ي��ر ال��دع��م للمحتاجن 
ب��ال��ت��وازي م��ع ت��زوي��ده��م ب��ف��رص تدريبية 

وتعليمية متنوعة لالعتماد على النفس.  
 وأضاف احلمر في تصريح صحفي أمس 
أن البنك نفذ اكثر من 20 مشروعا خيريا 
موزعة على كفالة األيتام واألسر واملساعدات 
الطبية واملالية والغذائية الشهرية داخل 

وخارج الكويت فضال عن حمالته التوعوية 
اخليرية التي جتاوز عددها أكثر من 16 حملة 

خيرية.  
 وأشار الى ان البنك اجنز مشروعات عدة 
منها مشروعات رمضانية ومشروع األضاحي 

وع��ي��دي��ة وك��س��وة العيد ل��أي��ت��ام وت��وزي��ع 
احلقيبة املدرسية وحمالت في شهر الصيف 
تتعلق بسقيا امل��اء اضافة ال��ى املشروعات 
اخلارجية كمشروعات بناء املساجد وابار 

املياه والعديد من املشروعات اخليرية.  

سمو األمير يحيي احلضور العفاسي يرحب بسمو األمير


