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برعاية معايل وزير التعليم الدكتور عزام بن حممد الدخ ّيل

افــتـتـاح نــدوة
نـــوادي نـزاهة
برعاية معايل وزير التعليم الدكتور عزام بن حممد الدخيل تستضيف اجلامعة ندوة نوادي نزاهة
ودورها يف حماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك اليوم اخلميس  30حمرم 1437هـ ،الساعة الثامنة
والنصف صباحًا بقاعة امللك فيصل للمؤمترات باجلامعة.
وقد أوضح وكيل اجلامعة رئيس اللجنة اإلشرافية للندوة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن مصطفى
مهرجي أن الندوة تسعى إىل نشر ثقافة النزاهة والتوعية مبكافحة الفساد ،مبا يحقق رؤية خادم
احلرمني الشريفني نحو حتصني اجملتمع ومؤسسات الدولة من خماطر الفساد وآثاره الوخيمة على
اجملتمع ،والتأكيد على القيم اإلسالمية النبيلة يف اجملتمع ،مؤكدًا على دور األندية الطالبية بشكل عام
ونوادي نزاهة بشكل خاص يف غرس قيم النزاهة لدى الطالب والطالبات باعتبارهم نواة اجملتمع
وقاعدته األساسية.
وأضاف رئيس اللجنة اإلشرافية أن اجلامعة تويل اهتمامًا ودعمًا كبريًا لألندية الطالبية ولألنشطة
الالصفية ومن بينها أنشطة نادي نزاهة الطالبي ،باعتبار الطالب والطالبات احملرك الرئيس واألداة
التي ميكن من خاللها حتصني اجملتمع من جميع اآلفات وغرس قيم النزاهة ونكران الذات واإلخالص
للوطن ومكافحة الفساد .متمنيًا أن حتقق الندوة أهدافها وأن تكون إحدى اخملرجات املتميزة للجامعة
والنادي.
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النزاهة ومكافحة
الفساد واجب ديني
ومسؤولية وطنية

إنشاء نوادي حتتضن األنشطة الطالبية الالصفية
باجلامعات فكرة رائدة ،وتستحق كل الدعم والتشجيع،
على اعتبار أن املشاركة يف هذه األندية يكون طوعيًا
وتطوعيًا ،ونابع من شعور الفرد باملسؤولية جتاه
اجملتمع والوطن .فهي فكرة ترتكز على مبدأ «كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته» ،وعلى مبدأ اجلسد الواحد
الذي إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر
واحلمى ،وعلى قاعدة العمل اجلماعي اخمللص الذي ال
نرجتي منه شيئًا سوى خدمة اجملتمع والتعاون من أجل
الصالح العام.
واستضافة اجلامعة لندوة نوادي نزاهة تأتي
من هذا املنطلق النبيل ،الذي يجسد العمل التطوعي
املسؤول والذي يعزز الشعور باملسؤولية لدى أبنائنا
الطالب وبناتنا الطالبات ،ليكونوا سفراء حماية النزاهة
ومكافحة الفساد كل من موقعه ومكانه ،فالنزاهة أساس
لبناء حياة الفرد ،الذي بسلوكه القومي يبني شخصيته
السوية املرتكزة على األمانة واإلخالص واإليثار ونكران
الذات والعمل لصالح الدين والوطن.
نتمنى لهذه الندوة املباركة أن حتقق ما تصبوا إليه
من أهداف ،وأن تتكلل اجلهود بالتوفيق والسداد ،وأن
تكون هذه النوادي مشاعل خري وعطاء تنري جمتمعنا
الذي هو بحاجة إىل ترسيخ النزاهة بني أفراده ،سريًا
على نهج اآلباء واألجداد ،الذين أخلصوا لهذا الوطن ،وما
نعيشه اليوم من ازدهار ورخاء وأمن وأمان واستقرار
هو بفضل بناة هذا الوطن ومؤسسيه منذ عهد امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن طيب اهلل ثراه ،مرورًا بأبنائه
الربرة من بعده ،حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل
ورعاه وأيده بنصره .فكل التوفيق للقائمني واملشاركني
يف هذه الندوة بتحقيق األهداف والقيام بالواجب تعزيزًا
للنزاهة ووقوفًا يف وجه الفساد.
الشكر والتقدير ملعايل وزير التعليم الدكتور عزام بن
حممد الدخيّل على رعايته لفعاليات هذه الندوة ،وملعايل
رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد الدكتور /خالد بن
عبد احملسن احمليسن على اختياره للجامعة الستضافة
أعمال وفعاليات الندوة ،والشكر موصول لكافة اللجان
املنظمة وعلى رأسهم اللجنة اإلشرافية واللجان التنفيذية
واإلعالمية التي سهرت على التنظيم والتنسيق وإجناح
الندوة.
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير الجامعة المكلف
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نوادي نزاهة يف الجامعات السعودية  ..رؤية وطنية لتنمية
الرقابة الذاتية وتحصني الطالب والطالبات ضد آفة الفساد
نادي نزاهة في جامعة الملك عبد العزيز
نادي نزاهة بجامعة امللك سعود بالرياض هو
أحد األندية الطالبية باجلامعة.ويهدف النادي إىل
تنمية الرقابة الذاتية لدى طالب وطالبات اجلامعة،
وحتصينهم من آفة الفساد وتوعيتهم بأضراره ،وذلك
من خالل نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد ،وتنظيم
امللتقيات والندوات التي تعزز النزاهة ،ومن خالل
إقامة ورش العمل ،وإشراك الطالب والطالبات يف
برامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،وتفعيل الربامج
التوعوية يف اإلعالم مبختلف وسائله وأدواته من خالل
مشاركات الطالب وإنتاجهم .وقد جاء إنشاء النادي
مببادرة من اجلامعة يف إنشاء يف إطار رؤية موحدة
يف اجلامعات كسلوك ديني وواجب وطني ،وهو ما أكدته االسرتاتيجية الوطنية
حلماية النزاهة ومكافحة الفساد ،الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ( )43وتاريخ
1428/2/1هـ ،وكذلك رؤية املؤسسات التعليمية بصفة عامة التي تعمل على القيام
بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد .وكان
نائب رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد حلماية النزاهة الدكتور عبداهلل العبدالقادر
قد زار اجلامعة يف الرابع من ديسمرب 2014م ممثلة يف نادي نزاهة الطالبي ،والذي
يسعى لتثقيف طالب اجلامعة عن الدور الذي يلعبه الفساد يف تراجع خطط التنمية ،كما
ناقش دور املراجعة واحملاسبة واملهن املرتبطة بها وكان اللقاء قد عقد بكلية االقتصاد
واإلدارة وحتدث عن الفساد وما يسببه من تراجع يف اخلطط التنموية يف أي بلد،
وإميانًا من اجلامعة بالدور احليوي للجامعات يف ربط اجملتمع مبسؤوليه وفتح نوع
من احلوار بني الطرفني.
نادي نزاهة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
نادي نزاهة يف جامعة األمرية نورة بنت عبد
الرحمن هو أحد أبرز األندية ،تأسس كجزء من حتقيق
أهداف اجلامعة يف خدمة اجملتمع واملساهمة يف التنمية
الشاملة ،وترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد،
وقبل ذلك حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني الذي
أراد أن يكون للمواطن دور جوهري يف تعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد .وشأنه شأن باقي األندية يف اجلامعة
فإن النادي وضع رؤية ورسالة وأهدافًا يسعى إل حتقيقها ،فرؤية النادي تتلخص يف
حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني من خالل ترسيخ ثقافة النزاهة والتوعية بخطورة
الفساد ،الذي ينخر جسد اجملتمع ،والتشبث بالقيم األخالقية السوية التي ترفض أوجه
الفساد ،وقد قام النادي بعدد من األنشطة وورش العمل واحملاضرات منها على سبيل
املثال ال احلصر استضافة صاحبة السمو األمرية أ.د مشاعل بنت حممد آل سعود من قبل
نادي نزاهة يف لقاء مفتوح بعنوان ((علمتني احلياة أن أكون)) ،واستهدف منسوبات
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن من طالبات وأعضاء هيئة إدارية وتعليمية ،وشهد
اللقاء مشاركة من طالبات نادي نزاهة ،ثم كلمة نادي نزاهة ألقتها وكيلة النادي د .دالل
املسلم ،وكلمة معايل مديرة اجلامعة د .هدى العميل، ،
نادي نزاهة في جامعة الملك سعود
أطلقت جامعة امللك سعود بالتعاون مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أول وأضخم
مشروع توعوي على مستوى اململكة هو «نادي نزاهة» الذي يسعى لتحقيق رؤية خادم
احلر مني الشريفني يف اإلصالح ومكافحة الفساد ،ومت تدشني النادي بالتزامن مع اليوم
العاملي ملكافحة الفساد  9ديسمرب 2013م املوافق  5صفر 1435هـ.
ويتطلع النادي ليكون من ضمن األندية الطالبية الفاعلة يف اجلامعة ومنارة
يقتبس الطالب منها ,ويتزودون بالتوعية واإلرشاد لتعزيز قيم النزاهة وتنمية الرقابة
الذاتية قبل مغادرتهم اجلامعة إىل حياتهم العملية الواسعة ،وأكد أن فكرة هذا النادي
انطلقت من تفاعل الطالب والطالبات مع أنشطة نادي املسؤولية االجتماعية التي أقامها
بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ما دفع لتبني فكرة جعل الطالب شريكًا أساسيًا
يف عملية التوعية والتثقيف بربامج النزاهة ومكافحة الفساد .وتأتي خطوة إنشاء
النادي كجزء من أهداف نشر النزاهة ومكافحة الفساد الذي تصبو إليه الهيئة الوطنية. ,
نادي نزاهة في جامعة الباحة
نادي نزاهة الطالبي بجامعة الباحة أحد نوادي
اجلامعة البارزة ويهدف إىل نشر ثقافة النزاهة
وحماربة الفساد ورفضه لدى طالب اجلامعة وذلك
بالتعاون مع الهيئة العامة ملكافحة الفساد باململكة
‘”نزاهة” ويدخل ضمن أنشطة اجلامعة اجلديدة؛ التي
تهدف إىل تنمية الرقابة الذاتية لدى طالب وطالبات
اجلامعة وحتصنهم من آفة الفساد وتوعيهم بأضراره،
ومن مهام النادي نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد،

وتنظيم امللتقيات والندوات التي تعزز النزاهة من خالل إقامة ورش عمل وإشراك
الطالب والطالبات يف برامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .وينظم النادي العديد من
الفعاليات تتضمن عددًا من املسابقات وهي ” مقطع فيديو  ,التصوير الفوتوغريف  ,نص
أدبي  ,رسوم كاركاتورية ” وذلك وفق شروط ومعايري حمددة وهي أن يكون العمل من
فكر وإعداد املتسابق و أن تتفق جميع املشاركات مع املبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية
 ،واألنظمة والتقاليد املرعية.
نادي نزاهة الطالبي بجامعة حائل
دشنت جامعة حائل يوم  24صفر  1436هـ املوافق  16ديسمرب  2014م نادي
نزاهة الطالبي يف عمادة شؤون الطالب بحضور مدير عام الندوات واملؤمترات
بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد حممد بن منصور بن لؤي وعمداء الكليات يف اجلامعة.
وأوضح معايل مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم الرباهيم يف كلمة ألقاها
خالل حفل التدشني أن اململكة بدأت يف التقدم مبعايري النزاهة والشفافية دوليًا ،وهو
دليل على اجلهود الكبرية التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد لنشر الوعي وإفشاء املبادئ
اإلسالمية احلميدة التي يحظ عليها ديننا احلنيف ،مبينًا أن الطالب أعضاء نادي نزاهة
يف اجلامعة هم من املميزين يف اجلامعة ،مضيفًا أن النادي سيقدم عددًا من الربامج
والدورات لتحقيق أهدافه إن شاء اهلل والوصول بنتائج هذا النادي وفعالياته لكافة
شرائح اجملتمع.
من جانبه أوضح عميد شؤون الطالب باجلامعة الدكتور سعود النايف أن النادي
جاء حتقيقًا لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد يف اململكة بني أوساط شباب اجلامعات
السعودية ،مؤكدًا أن نادي نزاهة بجامعة حائل يعد اخلطة الالزمة لنشر تلك الثقافة بني
طالب وطالبات اجلامعة.
من جهته أبان مدير عام الندوات واملؤمترات بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
حممد بن منصور بن لؤي أن مشروع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد قائم على التوعية
اجملتمعية ،مشريًا إىل أن اجلامعات السعودية تع ّد من حواضن التنمية املهمة التي
ُتصنع فيها العقول الشابة وتتشكل وهي مكان مهم لبث الوعي ورفع درجاته ملكافحة آفة
الفساد يف كل مناطق بالدنا احلبيبة.
نادي نزاهة بجامعة الملك فيصل
الرؤية  :أن يكون من بني األندية الطالبية املتميزة
التي تسعى لتحقيق النزاهة كواجب ديني ,وسلوك
أخالقي وعمل وطني.
الرسالة  :حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني
يف اإلصالح و مكافحة الفساد ,عن طريق تنمية الرقابة
الذاتية ,وتعزيز النزاهة ,وحتصني األجيال القادمة
ضد الفساد.
أألهداف :
 .1حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني يف اإلصالح ومكافحة الفساد.
 .2تنمية الرقابة الذاتية لدى طالب اجلامعة و اجملتمع.
 .3حتصني اجملتمع من آفة الفساد وبيان خماطره وآثاره.
 .4نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
 .5تنظيم امللتقيات و الندوات وورش العمل التي تخدم وتعزز النزاهة.
 .6تفعيل دور اإلعالم مبختلف وسائله و أدواته للتوعية مبضار الفساد و أهمية
مكافحته ونبذه.
 .7اقامة ورش العمل التي تبحث عن احللول اجلذرية الجتثاث آفة الفساد من
اجملتمع.
 .8اشراك الطالب يف برنامج النزاهة.
املبادئ :
 .1الرتابط اجملتمعي.
 .2الربامج ذات اجلودة و اخلدمات ذات القيمة.
 .3العالقة التعاونية املتبادلة.
 .4األداء املايل واستدامة العوائد.
 .5املساءلة واحملاسبة.
 .6التعليم والتطوير والتدريب.
الفئة املستهدفة:
جميع منسوبات جامعة امللك فيصل .
نادي نزاهة والقانونٍ بجامعة جازان
نادي نزاهة والقانون الطالبي بجامعة جازان من أبرز األندية يف اجلامعة ،يسعى
إىل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،وقد النادي العديد من الفعاليات وورش العمل منها
رشة عمل بعنوان ( النزاهة مسؤولية اجلميع ) مبسرح اإلدارة العليا بجامعة جازان,
وقد بدأت الورشة بقراءة آيات من الذكر احلكيم تالها عضو النادي مصعب شامي خلف
ذلك مقدمة لرئيس النادي عبدالرحمن اخلالدي .ثم ألقى وكيل العمادة الدكتور عثمان
حكمي كلمة عمادة شؤون الطالب أشار من خاللها لدور اخلطوة امللكية إلنشاء الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد ودور اجلامعة يف تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد باإلضافة

إىل دور عمادة شؤون الطالب يف تعزيز النزاهة من خالل األندية الطالبية وتبنيها
وذلك من خالل انشاء نادي يختص بالنزاهة والقانون .بعد ذلك قدم ممثل الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد أ .حممد بن منصور بن لؤي كلمة أكد من خاللها على دور خادم احلرمني
الشريفني يف تعزيز النزاهة من خالل دعمه املتواصل للهيئة وأشار إىل دور الهيئة من
خالل غرس قيم النزاهة لدى الطالب واجملتمع  .وناقشت الفعاليات حماور الورشة مع
احلضور شملت احملور األول والذي تضمن تعريف الفساد ثم دور الشباب يف احلد من
الفساد وكيفية استغالل التقنية احلديثة لنشر النزاهة وتعزيزها.
ويعد أن نادي نزاهة والقانون بجامعة جازان من أهم األندية التي تسعى الهيئة من
خاللها لنشر النزاهة وتعزيزها بني الطالب واألسرة واجملتمع .
نادي نزاهة الطالبي بجامعة الجوف
أنشئ نادي نزاهة الطالبي بجامعة اجلوف
حتقيقًا لرؤية اجلامعة من جهة ولرؤية الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد ،ويعمل النادي من خالل عضوية العديد
من الطالب على تعزيز قيم وثقافة النزاهة ،وحتذير
اجملتمع من تبعات الفساد السلبية على اجملتمع بشكل
عام.
وتأتي أهداف النادي متوافقة مع أهداف اجلامعة
يف القيام بدورها وواجبها جتاه اجملتمع ،ويضم
النادي عدد من الطالب يف عضويته ،ويقوم بالعديد من
األنشطة والفعاليات والندوات وورش العمل تعزيزًا
ملبادئ النزاهة ومكافحة الفساد يف اجملتمع.
نادي نزاهة بجامعة جدة
رغم حداثة نشأة جامعة جدة ،فإنها تستلهم دورها
من خالل حتقيق أهدافها يف خدمة املنطقة واململكة
بشكل عام ،وخدمة اجملتمع ،وقد مت إنشاء نادي نزاهة
الطالبي مببادرة من اجلامعة حيث يضم النادي يف
عضويته عددًا من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،يف
تكرسي لروح املبادرة .ويهدف النادي إىل حتقيق رؤية
خادم احلرمني الشريفني يف أن يكون املواطن نزيهًا
متحليًا بروح مكافحة الفساد ،ودرء األخطار املرتتبة
عنه .ويسعى النادي لتحقيق العديد من األهداف من
خالل تنظيم العديد من الفعاليات واألنشطة الطالبية التي تسهم يف تعزيز قيم النزاهة
يف اجملتمع.
نادي نزاهة بالجامعة اإلسالمية
جاء إنشاء نادي نزاهة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة استشعارًا من اجلامعة
بدورها الشرعي يف خدمة الدين وإصالح واملواطن باعتبار مكافحة الفساد واجب
شرعي ،وقال أشاد مدير اجلامعة اإلسالمية األستاذ الدكتور عبدالرحمن السند بجهود
اململكة يف حماربة الفساد ،مشددا على أن مكافحة الفساد مطلوبة شرعًا واألدلة واضحة
من الكتاب والسنة على حماربته يف شتى صوره
جاء ذلك خالل تدشينه «نادي نزاهة» ضمن األندية الطالبية باجلامعة ،مؤكدا بأن
النادي يهدف إىل تنمية الرقابة الذاتية لدى الطالب ،وحتصينهم من آفة الفساد والوقوع
يف أضراره ،من خالل نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد ،راجيا أن يوفق النادي
للوصول للهدف الذي أنشئ من أجله.
نادي أصدقاء نزاهة بجامعة المجمعة
تفاعلًا مع اليوم الدويل ملكافحة الفساد َّ
دشن
مدير جامعة اجملمعة الدكتور خالد بن سعد املقرن نادي
أصدقاء نزاهة اجلامعي وصفحته اإللكرتونية على
بوابة اجلامعة ،وأطلق أول تغريدة يف حساب النادي
على توتري ،وسجل عضويته يف نادي نزاهة كأول
عضو يف النادي.
جاء ذلك يف احلفل الذي أقامه النادي يف قاعة
التشريفات مبكتب معاليه ،والذي بدأ بالقرآن الكرمي ،ثم كلمة عميد شؤون الطالب
رئيس جملس إدارة نادي أصدقاء نزاهة اجلامعي الدكتور حمد بن عبد اهلل القميزي،
بعد ذلك مت عرض فيلم وثائقي عن النادي ،تال ذلك تدشني املدير صفحة النادي على بوابة
اجلامعة .ثم ألقى كلمة شكر فيها القائمني على النادي ،وأوضح أن نادي أصدقاء نزاهة
اجلامعي باجلامعة تتم َّثل أهدافه يف حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز يف حتقيق اإلصالح ومكافحة الفساد ،كما يهدف إىل تنمية الرقابة لدى
منسوبي اجلامعة وأبناء اجملتمع ،ونشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار معاليه اىل أن جامعة اجملمعة وهي تشارك يف فعاليات هذا اليوم الدويل
ملكافحة الفساد بتدشني نادي أصدقاء نزاهة فإنها تتطلع أن يكون النادي رائدًا بني أندية
اجلامعات السعودية يف حتقيق األهداف السامية للنزاهة ومكافحة الفساد.

برنامج الندوة
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ندوة نوادي نزاهة
ودورها يف حماية النزاهة
ومكافحة الفساد

برعاية معالي وزير التعليم

برنامج الندوة

الدكتور /عزام بن محمد الدخيل

افتتاح المعرض

ندوة
نوادي نزاهة

الجلسة االفتتاحية ()9:00 – 8:30
 آيات من الذكر الحكيم كلمة سعادة مدير جامعة الملك عبد العزيز المكلف األستاذ الدكتور /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي كلمة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن كلمة معالي وزير التعليم الدكتور /عزام بن محمد الدخيّل -عرض مرئي.

ودورها في

الجلسة األولى :
دور الجامعات في نشر ثقافة الزاهة
رئيس الجلسة :سعادة مدير جامعة الملك عبد العزيز المكلف
األستاذ الدكتور /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
الوقت
10:00 – 9:00

حماية النزاهة

الجامعة

المتحدث

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
جامعة الملك عبد العزيز

الدكتور /عبد اهلل بن محمد أبا الخيل (وكيل الجامعة)
الدكتور /ياسر بن أحمد فالته (مدير صندوق دعم البحوث)
األستاذ الدكتور /عبد اهلل بن مصطفى مهرجي (وكيل الجامعة)

10:30 – 10:00

ومكافحة الفساد
 30محرم 1437هـ
جامعة الملك عبد العزيز

استراحة

الجلسة الثانية  :استعراض تجارب نادي نزاهة بالجامعات
رئيس الجلسة:
معالي نائب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور /عبد اهلل بن عبد العزيز العبد القادر
الوقت

بيان الجلسة

المتحدث

11:30 – 10:30

تجربة نادي نزاهة بجامعة الملك سعود

الدكتور /محمد بن علي الصالح

تجربة نادي نزاهة بجامعة الملك خالد

الدكتور /مريع بن سعد الهباش

تجربة نادي نزاهة بجامعة الملك فيصل

أ /أنور بن عبد العزيز المغلوث

12:00 – 11:30

مناقشة عامة واختتام الندوة

12:15 – 12:00

تكريم الفائزين في مسابقة نزاهة

14:00 – 12:15

صالة الظهر والغذاء

15:00 – 14:00

زيارة القسم النسائي للمعرض
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قرارات تأسيس الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد  ..استشعار
للمسؤولية الوطنية
وتطبيق للشريعة اإلسالمية
تقوم الهيئة
بالتنسيق الالزم مع
تلك اجلهات فيما
يخص الشأن العام
ومصالح املواطنني،
وعلى تلك اجلهات
تزويد الهيئة بأي
مالحظات مالية أو
إدارية تدخل ضمن
مهام الهيئة

جاءت قرارات تأسيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من
منطلق حرص اململكة على القيام بواجبها الديني من خالل تطبيق
هدي الشريعة اإلسالمية التي تدعو إىل حماربة الفساد ،انطالقًا من
تبغ الفسا َد يف األرض إن اهلل ال يُحب
قوله اهلل سبحانه وتعاىل «وال ِ
املفسدين» ،وحرصًا من حكومتنا الرشيدة أدامها اهلل على حماية املال
العام ،وحماربة الفساد بكل أنواعه والقضاء على جذوره واستئصال
أسبابه من خالل مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحاء التي تدعو إىل
إيجاد األسباب لتطهري اجملتمع من آثار الفساد اخلطرية ونتائجه
الوخيمة على اجملتمع وعلى األجيال القادمة ،وقد عمدت حكومتنا
الرشيدة إىل إصدار قرارات بإنشاء هذه الهيئة املباركة على النحو
التايل:
الــرقــم :أ65/
التاريـخ1432/4/13 :هـ
بعون اللـ ــه تعال ـ ــى
نح ـ ــن عبدالل ـ ــه ب ــن عبدالعزيـ ـ ــز آل سع ـ ـ ــود
مل ــك اململك ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ــة السعوديــة
بعد االطالع على املادة الثامنة واخلمسني من النظام األساسي
للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ 90/بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على اإلسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الفساد.
وبعد االطالع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة
املمتازة الصادر باملرسوم امللكي رقم م 10/بتاريخ 1391/3/18هـ.
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم أ 14/بتاريخ 1414/3/3هـ.

رابعًا  :تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات احلكومية ،وال يستثنى
من ذلك كائنًا من كان ،وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ األوامر
والتعليمات اخلاصة بالشأن العام ،ويدخل يف اختصاصها متابعة
أوجه الفساد اإلداري واملايل.
خامسًا :على رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء ،ورئيس
الديوان امللكي تزويد الهيئة بكافة األوامر ذات الصلة مبهامها ،وعلى
جميع الوزارات واملؤسسات واملصالح احلكومية وغريها الرفع
للهيئة بكل املشاريع املعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها
وتشغيلها.
سادسًا :دون اإلخالل باختصاصات اجلهات الرقابية األخرى
تقوم الهيئة بالتنسيق الالزم مع تلك اجلهات فيما يخص الشأن العام
ومصالح املواطنني ،وعلى تلك اجلهات تزويد الهيئة بأي مالحظات
مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعًا  :يبلغ أمرنا هذا للجهات اخملتصة العتماده وتنفيذه.
عبداهلل بن عبدالعزيز
ويف العام 1436هـ 2015م
صدر األمر امللكي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم  :أ 88 /
التاريخ 1436 / 4 / 9 :هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية

تبغ الفسا َد يف األرض إن
وانطالقًا من قول اهلل تعاىل (( :وال ِ
اهلل ال يُحب املفسدين )) ،واستشعارًا منا للمسؤولية املُلقاة على
بعد االطالع على املادة ( الثامنة واخلمسني ) من النظام األساسي
عاتقنا يف حماية املال العام ،وحماربة الفساد ،والقضاء عليه ،على
هَ دْي كرمي من مقاصد شريعتنا املطهرة التي حاربت الفساد ،وأوجدت للحكم الصادر باألمر امللكي رقم ( أ  ) 90 /بتاريخ 1412 / 8 / 27هـ.
وبعد االطالع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة
الضمانات ،وهيأت األسباب حملاصرته ،وتطهري اجملتمع من آثاره
اخلطرية ،وتبعاته الوخيمة على الدولة يف مؤسساتها ،وأفرادها ،املمتازة الصادر باملرسوم امللكي رقم ( م  ) 10 /بتاريخ / 3 / 18
1391هـ.
ومستقبل أجيالها.
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم ( أ  ) 65 /بتاريخ / 4 / 13
أمرنا مبا هو آت :
1432هـ.
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم ( أ  ) 14 /بتاريخ / 3 / 3
أولًا  :إنشاء « الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد « ،ترتبط بنا
1414هـ.
مباشرة.
أمرنا مبا هو آت :
أولًا  :يعفى معايل األستاذ حممد بن عبداهلل الشريف رئيس
ثانيًا  :يُعني األستاذ /حممد بن عبد اهلل الشريف رئيسًا للهيئة
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من منصبه.
الوطنية ملكافحة الفساد مبرتبة وزير.
ثانيًا  :يعني الدكتور خالد بن عبداحملسن بن حممد احمليسن
ثالثًا  :على رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،ورئيس هيئة رئيسًا للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبرتبة وزير.
ثالثًا  :يبلغ أمرنا هذا للجهات اخملتصة العتماده وتنفيذه.
اخلرباء مبجلس الوزراء وضع التنظيم اخلاص بها ،على أن يصدر
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
من جملس الوزراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.

حوار

5

اخلميس  30محرم  1437هـ املوافق  12نوفمبر 2015م

رئيس اللجنة اإلشرافية للندوة

النزاهة مبدأ دأبت عليه جامعة املؤسس منذ تأسيسها
ونسعى لتأصيله يف نفوس وعقول أبنائنا الطالب
مبناسبة استضافت اجلامعة لندوة «نوادي
نزاهة ودورها يف حماية النزاهة ومكافحة الفساد»
كان لصحيفة أخبار اجلامعة حوارًا صحفيًا مع سعادة
الرئيس اللجنة اإلشرافية للندوة األستاذ الدكتور/
عبد اهلل بن مصطفى مهرجي ،الذي حتدث عن التعاون
الهادف بني كافة قطاعات الدولة املعنية سواء الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد «نزاهة» أو وزارة التعليم أو
القطاعات احلكومية األخرى املعنية ،وأكد أن التعاون
بني جامعة املؤسس و»نزاهة» بدأ يعطي ثماره اليانعة،
بعقد مثل هذه الندوات ذات األهمية البالغة للتوعية
بحماية النزاهة ومكافحة الفساد الذي يشكل تهديدًا
خطريًا على اجملتمع ،ويتطلب تكاثف اجلهود للحد من
خطورته على اجملتمع وعلى األجيال القادمة ،وأكد
وكيل اجلامعة أن الندوة تناقش العديد من املوضوعات
املدرجة يف جدول األعمال ،بهدف نشر ثقافة النزاهة
وتعزيز مبادئ الشفافية مبا يتسق مع تطلعات قيادتنا
الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل العهد ،وسمو ويل
ويل العهد ،وحكومتنا الرشيدة ،وفيما يلي تفاصيل
احلوار:

وحت��ص�ين اجمل��ت��م��ع ض��د ال��وق��وف يف
شرك الفساد ،وفكرة نوادي نزاهة
م��ب��ادرة وج���دت ترحيبًا من
اجلامعات س��وا ًء احلكومية
أو األه���ل���ي���ة ،وق����د وص��ل
العدد حتى اآلن إىل 30
ناديًا  ،وتتلخص
أهم األعمال
يف إق���ام���ة
ال��ف��ع��ال��ي��ات
التوعوية

من��وذج��ًا متميزًا م��ن حيث
ن���وع���ي���ة األن���ش���ط���ة
واألف�����ك�����ار وح��ج��م
امل��ش��ارك��ات وتنوع
ال���ب���رام�������ج ال���ت���ي
ي��ق��دم��ه��ا .ويتضمن
ج����������دول األع�����م�����ال
ال��������ع��������دي��������د م����ن
األن�����ش�����ط�����ة
ومتابعة

ما هي الجهات المشاركة في اللجنة
اإلشرافية على الندوة:
بطبيعة احلال فإنه باإلضافة إىل مشاركة اجلامعة
والهيئة الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد،
هناك جهات أخرى مشاركة وهي وزارة التعليم ممثلة
يف الوكيل املساعد واملشرف على إدارة املراجعة
الداخلية األستاذ عبداهلل السكاكر ،ومدير عام الندوات
واملؤمترات بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد «نزاهة»
األستاذ حممد بن منصور بن لؤي ،وعدد من منسوبي
وزارة التعليم واجلامعة والهيئة.

بداية ،ما الذي يمكن قوله عن وجود هيئة
وطنية مختصة في حماية النزاهة ومكافحة
الفساد؟
كان احلاجة ماسة إلنشاء هيئة وطنية تعزيز مبدأ
حماية النزاهة وتؤكد على ضرورة مكافحة الفساد أيًا
كان مصدره أن نوعه ،وكان البد أن تكون مثل هذه
الهيئة مرتبطة بقيادتنا احلكيمة وبخادم احلرمني
الشريفني ،وهو ما يؤكد أن وطننا وهلل احلمد يف أيادي
أمينة ،وحتت قيادة رشيدة تتطلع إىل حتقيق اخلري
والفالح لهذا الوطن األبي ،ويؤكد تأسيس مثل هذه
الهيئة املباركة على التالحم بني القيادة والشعب حلماية
الوطن من براثن الفساد ،والضرب بيد من حديد لكل من
تسول له نفسه املساس مبقدرات الوطن أو اإلفساد يف
األرض ،وهذا مبدأ دعانا إليه ديننا اإلسالمي احلنيف،
وهو متأصل يف نفوس الوطن واملواطنني منذ تأسيسه
على يد امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن ،طيب اهلل ثراه،
وحتلى بهذا املبدأ أبناؤه الربرة من بعده ،فكانت الثمار
يانعة ،ووطننا وهلل احلمد ينعم يف اخلري واالزدهار
واألمن واألمان ،بفضل تطبيق الشريعة اإلسالمية
وحتلي أبنائه بالقيم اإلسالمي األصيلة التي ترفض
الفساد وتنبذ السلوكيات غري السوية التي تؤدي
بالشعوب إىل الهالك والدمار ،وتأسيس هذه الهيئة
دليل على رغبة القيادة والشعب يف الدفاع عن هذا
الوطن األبي وحمايته من استشراء الفساد الذي قد
ينخر اجملتمع ويؤدي به إىل الدمار.
ما هي أهم أعمال هذه الندوة ،وما األهداف
التي تتطلع إلى تحقيقها؟
ال��ن��دوة ج��زء م��ن األع��م��ال املشرتكة ب�ين اجلامعة
والهيئة الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد،
وه��ي م��ب��ادرة م��ن م��ب��ادرات الطرفني لتنويع األنشطة
وال�برام��ج ال��ت��ي تعقد يف م��ؤس��س��ات التعليم للتأكيد
على خماطر الفساد والتوعية بخطورة السلوكيات
غري السوية ،وتعزيز قيم النزاهة لدى أبنائنا الطالب
والطالبات ،ومنسوبي اجلامعة بشكل عام ،وزرع القيم
األصيلة يف نفوسهم باعتبارهم نخبة متعلمة حتمل على
عاتقها مسؤولية حماية الوطن وحتقيق األمن الفكري،

العدد اخلاص من صحيفة أخبار اجلامعة ،وهناك أيضًا
أم��اك��ن خمصصة الن��ع��ق��اد ال��ن��دوة وم��ق�ترح��ات وأف��ك��ار
مطروحة سيتم تنفيذها خالل فعاليات الندوة.
أما الشق الثاين من سؤالك فال يخفى أن أهداف
نزاهة وأهداف اجلامعة مشرتكة ،وأهمها حماية النزاهة
ومكافحة الفساد ،وحث الطالب والطالبات وأعضاء
هيئة التدريس على القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم يف
هذا الباب ،من خالل تعزيز مبادئ األمانة واإلخالص
وتعزيز القيم واألفكار املرتبطة مببادئ ديننا اإلسالمي
احلنيف ،واعتبار حماية النزاهة ومكافحة الفساد واجب
ديني ووطني على كل مواطن أن يساهم فيه.

كيف تم اإلعداد لهذا الندوة بالنظر إلى
أهميتها وتنوع المشاركين فيها:

اللجنة اإلشرافية استنفرت جهودها إلنجاح
أعمال الندوة وفعالياتها
عقدت اللجنة اإلشرافية اجتماعات دورية وقوفاً
على سري أعمال اإلعداد للندوة
تمت متابعة املتحدثني والتنسيق معهم لتحقيق
التنوع والتكامل يف املشاركات
إعداد معرض ضمن فعاليات الندوة يسلط
الضوء على األعمال الطالبية املشاركة
إجراء مسابقات طالبية تنوعت بني فنون
الشعر والرسم الكاريكاتوري
واألنشطة الهادفة ،وورش عمل ،وحماضرات وندوات
على م��دار ال��ع��ام ،ون��ادي نزاهة بجامعة املؤسس يعد

اجل���ه���ات امل��ش��ارك��ة يف امل���ع���رض امل��ص��اح��ب ،وه��ن��اك
متحدثون رسميون وتوثيق إعالمي ألعمال ندوة وهذا

مت االستعداد للندوة منذ وقت مبكر وعقدت عدة
اجتماعات حتضريية ،حيث قامت اللجنة اإلشرافية
بالتنسيق مع كافة القطاعات املشاركة ،والتواصل مع
املتحدثني الرسميني يف الندوة ،ومتابعة املسابقات الطالبية
اخملتلفة التي شملت املسابقات الشهرية ،ومسابقات
الرسوم الفنية والكاريكاتورية ،واألعمال املشاركة يف
املعرض ،باإلضافة إىل إعداد املعرض املصاحب للفعاليات
بحيث يعكس أهمية الندوة وحث الطالب والطالبات على
املشاركة الفاعلة ،بهدف تعزيز الشعور باملسؤولية واحلث
على قيم النزاهة ومكافحة الفساد ،وقد استنفرت اللجنة
اإلشرافية كافة جهودها وطاقاتها ومبشاركة اجلهات ذات
العالقة لضمان حتقيق الندوة ألهدافها .وكان لتضافر
اجلهود بني كل القطاعات دور يف إجناح الندوة وضمان
مشاركة واسعة من املشاركني واملتحدثني ،وقد سخرت
اجلامعة كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية واملادية بتوجيه
من سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي الذي حرص على أن يكون حجم
املشاركة كبريًا وواسعًا.
كلمة أخيرة من سعادتكم
نتمنى لهذه الندوة أن حتقق النجاح يف حتقيق
أهدافها ،وكل التوفيق ألعمالها اخملتلفة ،وأجدها فرصة
ألعرب عن خالص الشكر والتقدير لكافة اجلهات الساهرة
على تنظيم هذه الندوة ،وللمشاركني فيها سواء من الهيئة
الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد أو من جامعة
املؤسس أو من وزارة التعليم أو من كافة القطاعات
املشاركة ،والشكر والتقدير ملعايل وزير التعليم الدكتور
عزام بن حممد الدخيل على دعمه لكافة فعاليات وأنشطة
اجلامعة ،والشكر موصول لسعادة مدير اجلامعة املكلف
األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي على
متابعته الدؤوبة ألنشطة وفعاليات اجلامعة اخملتلفة،
واهلل ويل التوفيق والسداد
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الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد تعزيز ملبدأ الشفافية
وحماية النزاهة والعناية
بالشأن العام ومصالح املواطنني
أهداف الهيئة واختصاصاتها
تهدف الهيئة إىل حماية النزاهة  ،وتعزيز مبدأ الشفافية ،
ومكافحة الفساد املايل واإلداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
،ولها يف سبيل حتقيق ذلك االختصاصات التالية :
متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات املتعلقة بالشأن العام ومصالح
املواطنني مبا يضمن االلتزام بها
التحري عن أوجه الفساد املايل واإلداري يف عقود األشغال
العامة وعقود التشغيل والصيانة وغريها من العقود املتعلقة بالشأن
العام ومصالح املواطنني يف اجلهات املشمولة باختصاصات الهيئة
 ،واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف شأن أي عقد يتبني أنه
ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه باخملالفة ألحكام
األنظمة واللوائح النافذة
إحالة اخملالفات والتجاوزات املتعلقة بالفساد املايل واإلداري عند
اكتشافها إىل اجلهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب األحوال ،مع
إبالغ رئيس الهيئة – التي يتبعها املوظف اخملالف -بذلك  ،وللهيئة
االطالع على جمريات التحقيق ومتابعة سري اإلجراءات يف هذا
الشأن  ،ولها أن تطلب من اجلهات املعنية اتخاذ التدابري االحرتازية
أو التحفظية – وفقا ملا يقضي به النظام – يف شأن من توافرت أدلة
أو قرائن على ارتكابه أفعاال تدخل يف مفهوم الفساد  .ويف جميع
األحوال  ،إذا ر أت الهيئة أن تلك اخملالفات والتجاوزات متثل بعدا
مؤسسيا ألي من اجلهات املشمولة باختصاصات الهيئة ،فعليها رفع
األمر إىل امللك التخاذ ما يراه.
العمل على حتقيق األهداف الواردة يف االسرتاتيجية الوطنية
حلماية النزاهة ومكافحة الفساد  ،ومتابعة تنفيذها مع اجلهات
املعنية  ،ورصد نتائجها وتقوميها ومراجعتها  ،ووضع برامج عملها
وآليات تطبيقها .
تشجيع جهود القطاعني العام واخلاص على تبني خطط وبرامج
حلماية النزاهة ومكافحة الفساد  ،ومتابعة تنفيذها وتقومي نتائجها .
متابعة اسرتداد األموال والعائدات الناجتة من جرائم الفساد مع
اجلهات اخملتصة .
مراجعة أساليب العمل وإجراءاته يف اجلهات املشمولة
باختصاصات الهيئة بهدف حتديد نقاط الضعف التي ميكن أن تؤدي
إىل الفساد  ،والعمل على معاجلتها مبا يضمن حتقيق أهداف الهيئة
وتنفيذ اختصاصاتها .
اقرتاح األنظمة والسياسات الالزمة ملنع الفساد ومكافحته
وإجراء مراجعة دورية لألنظمة واللوائح ذات الصلة  ،ملعرفة مدى

كفايتها والعمل على تطويرها  ،والرفع عنها بحسب اإلجراءات
النظامية .
إعداد الضوابط الالزمة لإلدالء بإقرارات الذمة املالية  ،وأداء
القسم الوظيفي  ،لبعض فئات العاملني يف الدولة  ،ورفعها للملك
للنظر يف اعتمادها .
متابعة مدى قيام األجهزة املشمولة باختصاصات الهيئة مبا
يجب عليها إزاء تطبيق األنظمة اجملرمة للفساد املايل واإلداري ،
والعمل على تعزيز مبدأ املساءلة لكل شخص مهما كان موقعه .
متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة
بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون اململكة طرفا فيها
توفري قنوات اتصال مباشرة مع اجلمهور لتلقي بالغاتهم املتعلقة
بتصرفات منطوية على فساد  ،والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم
يف شأنها .
العمل مع اجلهات املعنية ومؤسسات اجملتمع املدين على تنمية
الشعور باملواطنة وبأهمية حماية املال العام واملرافق واملمتلكات
العامة  ،مبا يحقق حسن إدارتها واحملافظة عليها .
تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية من اجلهات املشمولة
باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد
البيانات التحليلية يف شأنها  ،واتخاذ ما يلزم حيالها .
دعم إجراءات البحوث والدراسات املتعلقة بحماية النزاهة
ومكافحة الفساد  ،وحث اجلهات املعنية ومراكز البحوث املتخصصة
ومؤسسات اجملتمع املدين على اإلسهام يف ذلك .
إجراء الدراسات والقياسات املتعلقة بتأثري الفساد على التماسك
االجتماعي والتنمية االقتصادية  ,وحتليلها ,ووضع الوسائل الالزمة
ملعاجلة ذلك .
جمع املعلومات والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بالفساد ،
وحتليلها  ،وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها .
نشر الوعي مبفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره
وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح
مع الفساد ،وتشجيع مؤسسات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم على
التعاون واإلسهام يف هذا الشأن .
متثيل اململكة يف املؤمترات واحملافل الدولية املتعلقة بالشفافية
وحماية النزاهة ومكافحة الفساد  ،والتعاون مع الهيئات واملنظمات
اإلقليمية والدولية العاملة يف هذا اجملال.
تنظيم املؤمترات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية
والنزاهة ومكافحة الفساد .

العمل على حتقيق
األهداف الواردة
يف االسرتاتيجية
الوطنية حلماية
النزاهة ومكافحة
الفساد  ،ومتابعة
تنفيذها مع اجلهات
املعنية  ،ورصد
نتائجها وتقوميها
ومراجعتها  ،ووضع
برامج عملها وآليات
تطبيقها

إعالن
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الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد  ..التزام بسلوكيات
وظيفية وإسهام يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية

نظرًا للطبيعة اخلاصة ألعمال الهيئة  ،وما ميليه ذلك على منسوبيها
من االلتزام بسلوكيات وظيفية تسهم يف حتقيق أهدافها املستمدة من
االسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد  ،الصادرة بقرار
جملس الوزراء رقم ( )43بتاريخ 1428/2/1هـ ،ومن األمر امللكي رقم
(أ )65/بتاريخ 1432/4/13هـ ،وما أوجبه تنظيم الهيئة الصادر بقرار
جملس الوزراء رقم ( )165بتاريخ 1432/5/28هـ  ،ومتكن منسوبيها من
أداء أعمالهم مبزيد من املهنية والعناية ،والرتفع عن كل فعل أو قول من
شأنه التأثري سلبًا على سمعة الهيئة وأعمالها...
فقد مت وضع هذه القواعد التي ترتب التزامات سلوكية خاصة  ،على
منسوبي الهيئة  ،إضافة إىل ما رتبته عليهم
الوظيفة العامة .
المادة األولى :
متثل اآلداب واألخالق اإلسالمية ،مثل الصدق واألمانة وإتقان العمل،
اإلطار العام  ،واملنبع األساس لسلوكيات منسوبي الهيئة .
المادة الثانية :
العمل يف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد  ،هو حمل ألمانة اإلصالح ،
وحماية للنزاهة  ،وتعزيز للشفافية  ،ومكافحة للفساد  ،وشعور باملسؤولية
جتاه الشأن العام  ،وحرص على مصلحة الوطن واملواطن .
المادة الثالثة :
مع مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية املتعلقة بالوظيفة العامة ،
فإن على منسوبي الهيئة االلتزام مبا يلي :
مباشرة اختصاصات الهيئة املنصوص عليها نظامًا  ،والعمل على
حتقيق أهدافها بكل جدية  ،إميانًا بأهمية واجباتها  ،وانعكاسها املباشر

على الرأي العام  ،واملصلحة العامة.
اإلملام التام والفهم الصحيح ملا ورد يف كل من االسرتاتيجية الوطنية
حلماية النزاهة ومكافحة الفساد ،وتنظيم الهيئة ،باعتبارهما من األدوات
الرئيسية يف عمل الهيئة.
احلرص والعناية  ،للحفاظ على سمعة الهيئة واستقالليتها  ،وتعزيز
الثقة بها .
التزام احليدة والعدالة  ،وجتنب أي فعل أو قول قد ينسب للهيئة
معاملة تفضيلية ألي جهة أو فرد تتعامل معه .
عدم استغالل الوظيفة  ،لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغريه  ،بشكل
مباشر أو غري مباشر .
عدم قبول أي مزية  ،أو هدية  ،أو هبة  ،أو ما هو يف حكم أي من ذلك
 ،من أي شخص أو جهة من اجلهات املشمولة باختصاصات الهيئة  ،أو
اجلهات املتعاملة معها.
احملافظة على سرية املعلومات التي يتم االطالع عليها من خالل العمل
يف الهيئة  ،ولو بعد انتهاء العالقة الوظيفية بها .
عدم التصريح لوسائل اإلعالم  ،أو االشرتاك يف الربامج اإلعالمية ،
أو الكتابة يف أي من الصحف ،أو املواقع اإللكرتونية ،أو شبكات التواصل
االجتماعي ،يف موضوع يتعلق باختصاصات الهيئة أو بأسم الهيئة ،إال
مبوافقه من رئيس الهيئة ،أو من ينيبه .
إبالغ رئيس الهيئة أو أحد نائبيه كتابيًا  ،عما يالحظه من خمالفات
لتنظيم الهيئة  ،أو لوائحها ،أو قواعد العمل بها.
أداء األعمال بكفاءة ودقة وإتقان .
تنفيذ تعليمات الرئيس املباشر دون اعرتاض  ،وذلك يف حدود
األنظمة والتعليمات .
إجناز املهام املطلوبة  ،يف األوقات احملددة إلجنازها  ،ويف حالة
وجود ما يحول دون ذلك ،فيجب إبالغ الرئيس املباشر بذلك ،مع تقدمي
املربرات .
احلرص على ممتلكات وأصول الهيئة ومرافقها  ،واحملافظة على العهد
 ،وعلى أدوات العمل  ،ومراعاة الرتشيد يف استخدام الطاقة  ،واملياه ،

والهاتف .
التعامل بكل احرتام مع كافة منسوبي الهيئة  ،ومنسوبي اجلهات
املشمولة باختصاصاتها  ،واجلمهور .
السعي الدائم إىل حتسني وتطوير قدراته ومهاراته  ،ومواكبة ما
يستجد يف جماالت عمل الهيئة .
المادة الرابعة :
يجب اإلفصاح للرئيس املباشر  ،عن أي حالة تعارض مصالح  ،وقعت
 ،أو كانت حمتملة الوقوع  ،ويعد تضاربًا للمصالح :
التكليف بعمل متعلق بشكل مباشر مبصلحة أي من األقارب حتى
الدرجة الثالثة .
التعرض لضغط  ،أو تهديد  ،مباشر أو غري مباشر  ،نتيجة للعمل حمل
التكليف .
التأثر عاطفيًا مبا قد تؤول إليه املساءلة أو التحقيق مع أي من اجلهات
أو األشخاص .
تلقي عرض  ،أو هدية  ،أو مقابل من أي نوع  ،عند تأدية أي مهمة
عمل .
المادة الخامسة :
تقوم اإلدارة العامة للموارد البشرية بتزويد جميع منسوبي الهيئة
بنسخة من هذه القواعد ،وأخذ التوقيع عليها بالعلم .
المادة السادسة :
يعمل بهذه القواعد بعد اعتمادها من رئيس الهيئة .

إعالن
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اململكة تشارك يف أعمال الدورة السادسة ملؤتمر الدول
األطراف يف اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد
انطلقت يوم االثنني 1437/01/20هـ ،فعاليات
الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد ،خالل الفرتة  24-20حمرم
 ،1437املوافق  06 -02نوفمرب 2015م ،يف جمهورية
روسيا االحتادية ،ويرأس وفد اململكة املشارك يف
املؤمتر ،معايل الدكتور /خالد بن عبداحملسن احمليسن،
رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد «نزاهة» ،ومبشاركة
كل من اجلهات احلكومية التالية (وزارة العدل ،ووزارة
الداخلية ،وهيئة التحقيق واالدعاء العام ،وديوان املظامل،
ووزارة املالية).
وأكد معايل رئيس «نزاهة» يف كلمة اململكة التي ألقاها
يف حفل افتتاح املؤمتر ،أن اململكة العربية السعودية
مستمرة يف مسرية التنمية وحماية النزاهة ومكافحة
الفساد ،وأن لديها قوانني وأجهزة رقابية وعدلية فعالة يف
جمال مكافحة الفساد ،مشريًا إىل أن األوامر التي أمر بها
خام احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ـ ـ حفظه
اهلل ـ ـ مبراجعة أنظمة األجهزة الرقابية ،لتعزيز دورها يف
القضاء على الفساد وحفظ املال العام ،وضمان حماسبة

املقصرين ،تؤكد على حرص القيادة على مكافحة الفساد،
ّ
والعمل على حتقيق مصلحة الوطن واملواطن.
وأشار معاليه إىل أنه انطالقًا من االسرتاتيجية
نصت
الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد التي ّ
على تعزيز التعاون بني الدول واالستفادة من خربات
الدول واملنظمات الدولية ،فإن اململكة ّ
تطلع على نحو
مستمر على التجارب الدولية املميزة يف هذا اجملال ،رغب ًة
يف تعزيز دورها حيال منع الفساد ومكافحته ،وتطوير
األساليب امل ّتخذة بشأن ذلك.
اجلدير بالذكر أن اململكة العربية السعودية ،أصبحت
دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بعد
املصادقة عليها مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ()62
وتاريخ 1434/03/02هـ ،ويعد هذا املؤمتر األهم من بني
املؤمترات التي ُتعنى مبكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
والشفافية ،حيث يبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية
أكرث من  175دولة ،ويهدف إىل تعزيز التعاون الدويل
وتقييم التشريعات املتعلقة مبكافحة الفساد وتعزيز
وسبل تطويرها.
النزاهة والشفافية ُ

مكافحة الفساد مطلب ديني ودنيوي

الفساد ظاهرة دولية مثرية للقلق

تبغ الفسا َد يف األرض إن اهلل ال يُحب
انطالقًا من قول اهلل تعاىل (( :وال ِ
املفسدين )) ،واستشعارًا منا للمسؤولية املُلقاة على عاتقنا كمؤسسة علمية
وتربوية يف نشر ثقافة النزاهة وحماربة الفساد ،على هَ دْي كرمي من مقاصد
شريعتنا املطهرة ودعما لتوجهات دولتنا الغالية التي حاربت الفساد ،وهيأت
األسباب حملاصرته ،وتطهري اجملتمع من آثاره اخلطرية ،وتبعاته الوخيمة على
التنمية املستدامة وعلى الدولة يف مؤسساتها ،وأفرادها ،ومستقبل أجيالها.
سعت جامعة امللك خالد بأبها نحو إنشاء نادي نزاهة وهيئت له اإلمكانيات
البشرية واملادية ليحقق رسالته و يصل ألهدافه املناطة به .ونادي نزاهة
املركزي هو نادي طالبي يحظى بدعم مباشر من عمادة شؤون الطالب بجامعة
امللك خالد ..ودعم من خارج اجلامعة عن طريق الهيئة الوطنية السعودية
ملكافحة الفساد «نزاهة».وهو نادي توعوي ,غري رقابي يهدف بشكل أدق إىل
حتقيق رؤيته ورسالته وأهدافهن وتتخص رؤيته يف أن يكون من بني األندية
الطالبية املتميزة التي تسعى لتحقيق النزاهة كواجب ديني وسلوك أخالقي
وعمل وطني .أما رسالته فهي حتقيق رؤية خادم احلرمني الشرفني يف االصالح ومكافحة الفساد عن طريق تنمية
الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة وحتصني األجيال القادمة ضد الفساد ،أما أهدافه فهي  :حتقيق رؤية خادم احلرمني
الشريفني يف االصالح ومكافحة الفساد ،ومنية الرقابة الذاتية لدى طالب اجلامعة واجملتمع ،و حتصني اجملتمع
من آفة الفساد وبيان خماطره وآثاره ،وكذا نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد ،وتنظيم امللتقيات والندوات
وورش العمل التي تخدم وتعزز النزاهة ،باإلضافة إىل تفعيل دور اإلعالم مبختلف وسائله وأدواته للتوعية
مبضار الفساد وأهمية مكافحته ونبذه ،وكذلك -إقامة ورش العمل التي تبحث عن احللول اجلذرية الجتثاث آفة
الفساد من اجملتمع ،باإلضافة إىل إشراك الطالب يف برامج النزاهة ،وتعزيز القيم و املبادئ واألخالق النبيلة ،وكذا
تفعيل دور «املواطن الصالح» الذي يكافح من أجل حتقيق مفهوم النزاهة.

يكاد يجزم اجلميع أن الفساد ظاهرة دولية مثرية للقلق حمليًا و عامليًا
حيث أن هناك عدة أسباب ساعدت على انتشار ظاهرة الفساد املايل واإلداري
وعدم النزاهة والشفافية  ،منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي .
وقد شهدت السنوات األخرية ظهور العديد من حاالت الفشل يف املنشآت
واملنظمات خصوصًا تلك احلاالت التي انهارت فيها شركات عمالقة .كما شهدت
السنوات األخرية أيضًا تغيريًا يف أمناط امللكية ،نتيجة حتول امللكية من
مستثمر فرد إىل شركات مساهمة.
حصل ذلك يف ظل التغريات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي
اجتاحت العامل يف العقدين املاضيني خاصة يف دول شرق آسيا وأمريكا
الالتينية وروسيا ،وكذلك اململكة العربية السعودية ،إضافة إىل أزمة الثقة
التي عصفت مبهنة احملاسبة يف السنوات األخرية من العقد املاضي.
وانطالقًا من إدراك اململكة العربية السعودية للتأثري السلبي للفساد
اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا على اجملتمع ،فقد حتركت بحزم وقوة ملكافحته
والتصدي له باتخاذ إجراءات متعددة تشريعية وتنظيمية ضابطة وسن ترتيبات وأنظمة حمكمة ورادعة  ،مثل
انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد و صدور القرار الوزاري رقم  903لعام 1414هـ القاضي بإنشاء جلان
مراجعة بالشركات املساهمة ووضع الضوابط املنظمة لهذه اللجان .وكذلك صدور قرار جملس الوزراء رقم 235
بتاريخ 1425/8/20هـ القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية يف كل جهة مشمولة برقابة ديوان املراقبة
العامة ،يرتبط رئيسها باملسؤول األول يف اجلهاز ،وذلك لتوفري مقومات الرقابة الذاتية واحلماية الوقائية للمال
العام ،وترشيد استخداماته واإلسهام يف رفع كفاءة األداء يف األجهزة احلكومية.
وتتلخص مشاركتي يف هذه الندوة يف تسليط الضوء بإيجاز على مبادئ احلوكمة الفعالة ،وتقدمي تعريف
للمراجعة الداخلية و أهداف إدارة املراجعة ،ومنهجية العمل يف املراجعة الداخلية يف مكافحة الفساد ،وأخالقيات
مهنة املراجعة و آليات مكافحة الفساد :من خالل تقدمي أمثلة حية.
د .ياسر أحمد فالته
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

د .مريع بن سعد الهباش
جامعة الملك خالد

إشراك الجامعات يف مشروع النزاهة الوطني ضرورة ملحة
إن رفع لواء النزاهة ومكافحة الفساد ليس أمرًا جديدًا يف دولتنا
املباركة اململكة العربية السعودية ،فقد رفع امللك املؤسس رحمه اهلل لواءها
يف تطبيقات احلكم ويف جميع خطبه وخماطباته كما صدرت جمل من
األنظمة والقوانني حتمل سمة الشفافية والوضوح ،وهذا ليس بغريب على
دولة اتخذت القرآن دستورها ومنهج حياتها عمال بقوله تعاىل:
«وال تبغي الفساد يف االرض إن اهلل ال يحب املفسدين»
«وال تفسدوا يف االرض بعد اصالحها»
«ان اهلل ال يصلح عمل املفسدين»
وكانت من ضمن هذه السياسة املتزنة ما شهدته البالد يف السياق
الرسمي بصدور اسرتاتيجية وطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك
بإنشاء هيئة وطنية مستقلة ترتبط بأعلى سلطة دستورية يف البالد (ترتبط
بامللك مباشرة) .وكان من أصوب القرارات التي اتخذتها تلك الهيئة اشراك
اجلامعات يف هذه املسؤولية املهمة املتعلقة بالنزاهة وقيمها ومبادئها .تلك
القضية احلساسة التي هي من أوىل أوليات جامعة األمرية نورة ،فجاء

هذا القرار موافقا لرسالتها دعما للفضيلة و حماربة للرذيلة بكل صورها
ومظاهرها وأساليبها كواجب ديني ومسؤولية وطنية .
فكان ميالد نادي نزاهة بقرار وزاري حكيم  1436 – 1435هـ شمل كافة
الكليات وأقسام جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن .ورغم ان عمر النادي
مل يتجاوز السنتني اال انه بتوفيق من اهلل كانت له خطوات راسخة وبصمات
واضحة وتفاعل كبري نتج عنه انضمام ما يزيد عن  3000طالبة لنادي نزاهة
وتسابق الطالبات لالشرتاك يف قيادة النادي وجلانها اخملتلفة .
وكانت اجنازاتنا مع املتوقع من طالباتنا (بنات الوطن) وكان للنادي
دورا بارزا يف تنمية الوازع الديني و تغيري أمناط خمتلفة يف السلوكيات
واألفكار من خالل ما قدم ألعضائه من الطالبات (دورات وحماضرات وبرامج
توعوية وحمالت وأنشطة متعددة) وكل هذه األنشطة تدار بتنظيم فاعل من
الطالبات أعضاء النادي فصاروا كخلية يتنافسون لتقدمي كل ما من شأنه
أن يرفع مستوى الوعي بأهمية النزاهة ومكافحة الفساد ،ومل يعد حتقيق
الفضيلة خيال يف حميط الطالبات بل أصبح أمرا واقعيا يف بيئة سهلت لهن

اكتساب مهارات خمتلفة واكتشاف طاقات مشرفة ال حصر لها ،فاح عطرها
ليس على مساحات اجلامعة فحسب بل انتشر يف سماء الرياض بعطاءات
وإبداعات تطوعية يف املؤسسات اخلريية بتقدمي برامج نوعية كلها ترغب
يف النزاهة وترهب من الفساد.
وال زالت لنا تطلعات كبرية لتثمر اجنازات تتصدى ملظاهر الرذائل
وتقضي على املعوقات مبنظور شمويل ال يتوقف على فساد مادي بل يتعدى
ذلك اىل كل انواع الفساد الذي يحيط باالنسان وأسرته وجمتمعه ووطنه
وأمته .حتقيقا لقوله تعاىل »:كنتم خري أمة أخرجت للناس»
أ.د .رقية بنت نصراهلل نياز
رئيسة نادي نزاهة
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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مشاركات املسابقة الشعرية يف ندوة نوادي نزاهة
نفسي على هذي البالد تذوب
وعلى املواجع حزنها مسكوب
والعني من هول املصاب سحابة
مهراقة من دمعها وسكوب
والليل يغشى موطني وربوعه
ٓ
اإلشراق فيه غروب
واستبدل
يف معجم البلدان هذا موطني
مستعمر من أهله مسلوب
والنار تضرم يف زوايا أرضنا
يف جوها ُمتعارك وحروب
دول هي األيام ليت سرورها
ونعيمها يبقى لنا ويطيب
يوم يسرك صبحه وقدومه

لونه األسود .تفشيه وانتشاره« .ألجل الوطن»
من بعده يوم يجيء كئيب
كالشمس أدركها الظالم ولفها
حتى وإن بانت سعاد تغيب
والورد فيه الشوك يدمي ملسه
والناس منهم صادق وكذوب
يسقيك من عذب الكالم مواجعا
يرويك من سم الهوى فيصيب
يهدي قصائد حبه وهيامه
فإذا متكن للحبيب سلوب
عجبا ملن يحكي الوفاء مالحما
لكن جتاه بالده حمجوب
خان األمانة ثم راح مناديا
كفوا الفساد عن البالد وتوبوا

طهر فؤادك

طهر فؤادك من لظى اآلثام
وأعرف طريق الشر وااللغام
ال تنتهك سرتا فتفظح جهرة
اصدق لرب الفضل واإلنعام
فإذا الفساد طغى واصبح عادة
مرضا عضاال يف سما اإلعالم
فابدأ كفاحك أن تزيل شرارة
تسعى حلرق الناس واألنعام
واصرب فما درب الفضيلة هني
وابدأ بنفسك إن فهمت كالمي
واجمع صحابك وانطلق متفانيا
اقلع بذور الشوك واالسقام
ال ترض ان حتيا بوسط غيابة
للشر واألمراض واألوهام
كن نبتة حسناء أثمر زهرها

اكفف يديك عن احلقوق فإنها
يوم القيامة مهلك وخطوب
لو أن كل مواطن يسعى إىل
درء الفساد ملا استمر يجوب
فابدأ بنفسك أن تكون نزيهة
إن النزاهة شأنها مندوب
إن النزاهة أن تكون مواطنا
حقا إذا نادى احلبيب يجيب
أحبب بالدك إن كل جحيمها
مهما يكن من وقعه حمبوب
عبدالرحمن أحمد سعيد باجنيد
كلية اآلداب

نزاهة

فشفت بجوهرها الفؤاد الدامي
وتعلموا ان تصلحوا ما افسدت
اطماع فكر عنجهي ظامي
ألف الفساد واهله متناسيا
ما خصه الرحمن من اكرام
إن النزاهة مطلب من ربنا
فاعمل بخري فضائل االسالم
إن النزاهة شمعة وقادة
قد بددت ظلمات جهل عامي
يا صرح جامعة املؤسس رددي
انا دعاة فضيلة وسالم
عبدالرحمن مبارك بن مخاشن
علوم حاسوب

َ
أرخـى الـ َفسا ُد لـ َنا بـِ ُحلكِ َسوادهِ *
اس آنَ سـَوادهِ ١
أضـنـَى قـ ُ َ
لوب الـ َّن ِ
َماذا دهَ ى َ
العقول ُهنا َوهَ ل
بعض
ِ
ُ
يـَصبو ال
خراب بالدهِ
ـشريف إىل ِ
ـاب اهلل ُدس ـتـو ٌر ل ـ ُه
َوط ــنٌ ك ـت ُ
َمــاذا َتــرو ُم ُتـ َ
ـراك ِمــن إفـسادهِ
َطفه
ـام بـع ِ
َقــد َض ـ َّم أفـئـد َة األنـ ِ
َوتــوسـ َّ َم األخـ َ
ـالق ف ـِي أفــرادهِ
م َـه ـمـا تــآم ـ َر َكــارهــو ُه فـَـإنـَّـه
ُـنقص الـ َباغونَ ِمـن أجمادهِ
َلـن ي َ
أيـقض ض َ
ـمريك ال تفكر مث َل من
طـعـنـو ُه ُثـ ـ َّم ن َـعـَو ُه آنَ ِحــدادهِ

ـفس فـاذكـر أنـَّه
وإذا َدعـت َـك الـن ُ
وطـ ــنٌ ح ـ َ
ـواك بـظـل ِـه وب ِــزادهِ
ـار َنـبـني مـوطـنًا
بـنـزاه ِـة األخـي ِ
وس ـنــزرعُ اآلم ــا َل ف ِــي أوالدهِ
ري األذى
رب م ـَن الـقى َصـنان َ
يــا ُّ
ـنار فـي أوتادهِ
فـاجعل هـشي َم ال ِ
َولـ َمـن أرا َد الـشـ َر مـا بـ َ
ني الـ َورى
ـدر مــرادهِ
َفـاجـعَل ُمـصـيب َت ُه بـق ِ

يارا علي حسين صالح السوادي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الفيصليةقسم اللغة العربية

مشاركات النصوص األدبية يف ندوة نوادي نزاهة

حماية النزاهة و مكافحة الفساد

شعلة واحدة ستضيء مساحات ظالم !..
ثمة مصلحون على األرض عرفوا أن عمارها هو شعلة احلياة
فيها التي ستضيئ لهم روا ًقا يف كل مرة ينتهي الطريق  ،أنهم ولدوا
أساسً ا إلكمال طريق من بدأوا بطريق آخر مبوتهم ،فاملوت مل يطفئ
شعلتهم التي قووا نورها و سيمضون آمنني  ،و هذه النار و قبسها
كانت من اهلل ملوسى بوجه رمز الظلم و الطغيان فرعون ،فمادامت
الشعلة تضيء إذن سيُحارب الظالم .
ثمة مصلحون ال يعرفهم العامل هم ليسوا خمتبئني  ،أو خائفني.
فقط هذا العامل مل يرد أن يعرفهم .قررنا بقرار داخلي أن نعرف من

أفسد  .من مضى من احلياة و قد حفر خند ًقا و أصاب رضيع .أن ُنس ّلم
رأسنا لـ « إعالم مرتعب « فكان أكرب إيحاء للخوف اجلماعي .نرتبك
من خرب صغري ،يتزعزع األمن من خرب عاجل ،فنسقط بفخ اخلوف،
و ّ
هشة هي احلياة مع خوف ،رمبا تتالشى احلياة و يبتلعك الظالم.
ثمة إصالح يف أن نعرف ما يحدث بالعامل  ،و ثمة خراب يف أن
نعرف ما األسوء بالعامل فقط ،أن ندرك العامل من زاويته السوداء ال
يخلق فوتو ًنا بنا ،أن نسري على النهج الذي يؤدي لهاوية لن يُصعدنا
ألي قمة أو حتى أن نسري باستقامة  ،سيكون اعوجاجًا لألسفل و
حسب  .فحتى أن تتنزه عن الفساد و تنفض ثيابك لتثبت براءتك عنه

يشبه كذب أخوة يوسف على أبيهم  ،األمر كذبة ! كان عليك أن تشتعل
أن تخلق عاملًا أفضل  ،صمتك ظالم آخر  .اشتعل و سيت ّنزه الفساد
عنك ،ل ُتعمّر .ثمة مصلحون  ،ملهمون  ،قياديون حولك  ،يف جمتمعك
الصغري ،دائرتك الصغرية ،بك أنت  .فتش عن ملهموك يف كل مكان:
كتب التاريخ ،الكون ،ضحكة فتاة يف بورما ،عصفور يحاول الطريان،
قصص اجلدات .وهناك إلهام خاص إلهام من عني صديقة لك  ،عني
قريبة من داخلك ستخلق شعلة من عصا مرتوكة تود لو يضاء العامل
بها.
دعاء صالح عشري
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تقارير

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد  ..اســــرتاتـيــجــيــــــــ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده  ,وعلى آله
وصحبه أجمعني وبعد :
يُعد الفساد ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختالف
الزاوية التي ينظر من خاللها إليه.فيعد فسادا كل سلوك انتهك أيًا من القواعد
والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فسادًا كل سلوك يهدد املصلحة العامة،
وكذلك أي إساءة الستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا يف
القانون الوضعي اما يف الشريعة االسالمية فالفساد كل ماهو ضد الصالح
قال تعاىل{ :والتفسدوا يف األرض بعد إصالحها}(سورة األعراف)( )56وقال
تعاىل{ :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس
أن حتكموا بالعدل إن اهلل نعما يعظكم به إن اهلل كان سميعًا بصريًا}(سورة
النساء)( )58وقال تعاىل{ :وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك
احلرث والنسل واهلل ال يحب الفساد} (سورة البقرة) (.)205
ويف صحيح مسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال «ال يسرتعى
اهلل عبدًا على رعيه ميوت حني ميوت وهو غاش لها إال حرم اهلل عليه اجلنة».
وروى االمام أحمد عن ثوبان قال «لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الراشي ,واملرتشي والرائش يعني الذي ميشي بينهما».
وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل  :الرشوة واملتاجرة بالنفوذ،
إساءة استعمال السلطة ،اإلثراء غري املشروع ،التالعب باملال العام واختالسه
او تبديده او اساءة استعماله ،غسيل االموال ،اجلرائم احملاسبية ،التزوير،
تزييف العملة ،الغش التجاري...إلخ.
وتشري جتارب الدول على اختالف مستوى تنميتها االقتصادية او نظامها
السياسي اىل ان الفساد اليرتبط بنظام سياسي معني بل يظهر عندما تكون
الظروف مواتية لظهوره.ويوجد بصور خمتلفة ومتابينة يف جميع النظم
السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدويل.
وتعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها االبعاد االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والسياسية ولذا تتعدد اسباب نشوئها ومن هذه
االسباب عدم اتساق االنظمة ومتطلبات احلياة االجتماعية وضعف الرقابة.
وللفساد آثار سلبية متعددة اهمها التأثري السلبي على عملية التنمية فينحرف
بأهدافها ويبدد املوارد واالمكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسريتها كما
يضعف فاعلية وكفاية االجهزة ويتسبب يف خلق حالة من التذمر والقلق.
إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصالح شاملة حتظى
بدعم سياسي قوي وتكتسب مضمونًا اسرتاتيجيا يقوم على تشخيص املشكلة
ومعاجلة اسبابها وتعاون االجهزة احلكومية ومشاركة اجملتمع ومؤسساته
وارساء املبادئ والقيم االخالقية لالدارة واجملتمع وتعزيزها واالستفادة من
اخلربات الدولية.
ومبا ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من املبادئ الثابتة
يف الشريعة اإلسالمية واالنظمة الدولية فإن اململكة العربية السعودية وهي
تستمد انظمتها من مبادئ واحكام الشريعة االسالمية عنيت بحماية النزاهة
واألمانة والتحذير من الفساد وحماربته بكل صوره واشكاله.

ومن هذا املنطلق حرصت اململكة على مشاركة اجملتمع الدويل اهتمامه
يف حماربة الفساد من خالل حرصها على عقد االتفاقيات وحضور املؤمترات
والندوات وتعزيز التعاون الدويل.وامتدادًا لهذا االهتمام وضعت هذه
اإلسرتاتيجية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك على النحو اآلتي:
أوال :المنطلقات:
ترتكز اإلسرتاتيجية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد على املنطلقات
اآلتية:
ان الدين االسالمي احلنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة-هو الركيزة
االساسية التي حتكم هذه االسرتاتيجية  :منطلقات وأهدافًا ووسائل وآليات،
وتعد كل عمل من شأنه االنحراف بالوظيفة العامة واخلاصة عن مسارها
الشرعي والنظامي الذي وجدت خلدمته فسادًا وجرمية تستوجب العقاب يف
الدنيا واآلخرة.
ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل افضل بتعزيز التعاون بني
االجهزة اخملتصة يف اململكة بشكل مستمر.
ان الفساد يعوق التطوير والتنمية واالستثمارات.
ان الفساد مرتبط يف بعض صوره بالنشاطات االجرامية ،وبخاصة
اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية.
ان ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم
مراجعة وتقوميًا مستمرًا للسياسات واخلطط واالنظمة واالجراءات والربامج
ملكافحة هذا الوباء اخلطر.
ان حتقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب ايضًا تعزيز التعاون
بني الدول انطالقًا من مبادئ القانون الدويل واملواثيق واملعاهدات الدولية،
مما يسهم يف تعميق الثقة بني الدول وتهيئة مناخ افضل للعالقات فيما بينها.
ثانيًا :األهداف:
تهدف االسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد اىل حتقيق
اآلتي:
حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.
حتصني اجملتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية واالخالقية
والرتبوية.
توجيه املواطن واملقيم نحو التحلي بالسلوك واحرتام النصوص الشرعية
والنظامية.
توفري املناخ املالئم لنجاح خطط التنمية ،والسيما االقتصادية واالجتماعية
منها.
االسهام يف اجلهود املبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون االقليمي
والعربي والدويل يف جمال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
حتقيق العدالة بني افراد اجملتمع.
ثالثًا :الوسائل:

تشخيص مشكلة الفساد يف اململكة عن طريق مايلي:
أ-تنظيم قاعدة معلومات وطنية حلماية النزاهة وكافحة الفساد
تشتمل على جميع الوثائق النظامية واالدراية ورصد املعلومات والبيانات
واالحصاءات الدقيقة عن حجم املشكلة وتصنيفها وحتديد أنواعها وأسبابها
وآثارها واولويتها ومدى انتشارها زمنيًا ومكانيًا واجتماعيًا.
ب-قيام األجهزة احلكومية املعنية بحسب اختصاصها باعداد احصاءات
وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم املشكلة وأسبابها،
وأنواعه واحللول املقرتحة وحتديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق
االنظمة واإلجراءت املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ج -دعم واجراء الدراسات والبحوث املتعمقة مبوضوع حماية النزاهة
ومكافحة الفساد.
د -إتاحة املعلومات املتوافرة للراغبني يف البحث والدراسة وحث اجلهات
االكادميية ومراكز البحوث املتخصصة على اجراء املزيد من الدراسات
والبحوث يف اجملال نفسه.
ه -رصد ماينشر يف وسائل االعالم عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة
الفساد.
و  -متابعة املستجدات يف املوضوع على املستوى احمللي او الدويل.
قيام األجهزة احلكومية املعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مبمارسة
اختصاصاتها ،وتطبيق األنظمة املتعلقة بذلك عن طريق مايلي:
أ  -تزويد األجهزة الضبطية ،والرقابية ،والتحقيقية ،والقضائية،
باإلمكانات املادية ،والبشرية ،واخلربات ،والتدريب ،والتقنية ،والوسائل
العلمية احلديثة ،الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية.
ب  -دراسة انظمة األجهزة اخملتصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد
وهياكلها اإلدارية وإجراءاتها ،مع مراعاتها عدم االزدواجية وتنازع
االختصاص فيما بينها ،ومنحها القدر الالزم من االستقالل اإلداري واملايل.
ج قيام األجهزة احلكومية املعنية  -بحسب اختصاصها  -باملراجعة
الدورية لألنظمة املتعلقة مبكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها
من خالل التطبيق والدراسة ،وإبداء املقرتحات لتذليل هذه الصعوبات ،وكذلك
لتطوير هذه األنظمة ورفعها للجهة اخملتصة للنظر فيها واالستفادة يف ذلك مما
يستجد.
د  -تطوير وتقومي األنظمة الرقابية واإلدارية واملالية ،لضمان وضوحها
وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
ه  -تقليص اإلجراءات ،وتسهيلها والتوعية بها ،ووضعها يف أماكن بارزة،
حتى التؤدي إىل االستثناءات غري النظامية.
و  -قيام املسؤولني باملراقبة واملتابعة ؛ للتأكد من سالمة إجراءات العمل
ومطابقتها لألنظمة.
ز  -اختيار املسؤولني يف اإلدارات التنفيذية التي لها عالقة باجلمهور من
ذوي الكفايات والتعامل احلميد مع املراجعني.والتأكيد على مديري اإلدارات
بإنهاء إجراءات معامالت املواطنني ومراقبة املوظفني حتى اليضعوا العقبات
امام تلك املعامالت.
ح  -التأكيد على عدم التمييز يف التعامل وعدم النظر إىل املركز الوظيفي
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ـــــــــة وطنية لخدمة الوطن دينياً واقتصادياً واجتماعياً

أو االجتماعي للشخص.
ط  -العمل مببدأ املساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه ،وفقًا لألنظمة.
ي  -تعزيز جهود األجهزة الضبطية املتعلقة مبكافحة الفساد.
ك  -االستفادة من الوسائل العلمية احلديثة ،ووسائل االتصاالت السريعة
بني اجلهات احلكومية اخملتصة.
ل  -ضمان وضوح التعليمات اخلاصة بالرسوم واملستحقات والغرامات
وتسديدها.
 ،وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إىل ولوج الفساد
إليها ،مبا يف ذلك التسديد عن طريق البنوك ،وفق ضوابط مدروسة.
م -سرعة البت يف قضايا الفساد ،والعمل مببدأ التعويض ملن تضار
حقوقهم ومصاحلهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من
اجلهة اخملتصة ،ونشرها بطلب من املدعي العام وموافقة ناظر القضية.
ن  -العمل على توحيد اللجان ذات االختصاص القضائي يف جهة قضائية
واحدة ومنحها االستقالل التام.
س  -التأكيد على التعاون يف جمال املساعدة املتبادلة يف حماربة الفساد،
دون إخالل بالسرية املصرفية.
إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن
طريق مايلي:
أ  -التأكيد على مسؤويل الدولة بان الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من
الفساد ،وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخالقي يضفي على العمل احلكومي
املصداقية واالحرتام.
ب  -تسهيل اإلجراءات اإلدارية والتوعية بها ،وإتاحتها للراغبني ،وعدم
اللجوء إىل السرية إال فيما يتعلق باملعلومات التي متس السيادة واألمن
الوطني.
ج  -وضع نظام حلماية املال العام.
د  -توضيح إجراءات عقود مشرتيات احلكومة واملؤسسات العامة
والشركات املساهمة ،وإعطاء اجلمهور واملؤسسات املدنية ووسائل اإلعالم
حق االطالع عليها ونقدها.
ه  -كفالة حرية تدوال املعلومات عن شؤون الفساد بني عامة اجلمهور
ووسائل اإلعالم.
مشاركة مؤسسات اجملتمع املدين يف حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن
طريق مايلي:
أ  -إشراك بعض منسوبي هذه املؤسسات يف اللجنة الوطنية ملكافحة
الفساد املقرتحة.
ب -إشراك هذه املؤسسات «حسب اختصاصها» يف دراسة ظاهرة الفساد
وإبداء مالديها من مرئيات ومقرتحات متكن من احلد منه.
ج -حث الهيئات املهنية واألكادميية كاألطباء واحملامني واملهندسني
واحملاسبني على إبداء مرئياتهم حول األنظمة (الرقابية واملالية واإلدارية)
وتقدمي مقرتحاتهم حيال تطويرها وحتديثها.
د  -حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية
رجال األعمال والتجار مبخاطر الفساد وأسبابه وآثاره ،وإيضاح مرئياتهم

حيال األنظمة املالية والتجارية.
توعية اجلمهور وتعزيز السلوك األخالقي عن طريق مايلي:
أ  -تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة وحماربة الفساد عن طريق
وسائل اإلعالم اخملتلفة ،وخطباء املساجد والعلماء واملؤسسات التعليمية
وغريها ،وإعداد حمالت توعية وطنية حتذر من وباء الفساد.
ب  -التأكيد على دور األسرة يف تربية النشء ودورها األساسي يف بناء
جمتمع مسلم مناهض ألعمال الفساد.
ج -حث املؤسسات التعليمية على وضع مفردات يف مناهج التعليم العام
واجلامعي ،والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية
النزاهة واألمانة ومكافحة الفساد وإساءة األمانة.
د  -حث املواطن واملقيم على التعاون مع اجلهات املعنية مبكافحة الفساد،
واإلبالغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.
ه  -العمل على وضع برامج توعية تثقيفية يف جمال حماية النزاهة
ومكافحة الفساد ،يف القطاعني العام واخلاص.
حتسني أوضاع املواطنني األسرية والوظيفية واملعيشية عن طريق مايلي:
أ  -التأكيد على مبدأ حتسني أوضاع املواطنني األسرية والوظيفية
واملعيشية وبخاصة ذوي الدخل احملدود ،وتوفري اخلدمات األساسية لهم.
ب  -إيجاد الفرص الوظيفية يف (القطاعني العام واخلاص) ،مبا يتناسب
مع الزيادة املطرودة لعدد السكان واخلريجني ،واالهتمام بتأهيلهم طبقًا
الحتياجات سوق العمل.
ج  -احلد من استقدام العنصر األجنبي.
د  -حتسني مستوى رواتب املوظفني والعاملني ،وبخاصة املراتب الدنيا.
تعزيز التعاون العربي واإلقليمي والدويل عن طريق ما يلي:
أ  -عند االلتزام مبعاهدة او اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية
للدول ،وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية ،وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة
يف صياغة بنود هذه املعاهدات واالتفاقيات.كما يتوجب مراعاة مستوى
االلتزام والوضوح بني البلدان املتقدمة والنامية ،والعمل على حسن اختيار
املشاركني بحيث يكونون من ذوي االختصاص.
ب  -أهمية التنسيق بني اجلهات املشاركة يف املؤمترات ذات العالقة
مبوضوع مكافحة الفساد ،واالستعداد والتحضري اجليد لتلك املشاركات،
والعمل على وضع تصور للمملكة حيال املوضوعات املطروحة للنقاش ،ألن
قضية الفساد قضية عاملية تتعدى حدود كل دولة.
ج  -االستفادة من خربات الدول واملنظمات الدولية احلكومية وغري
احلكومية يف جمال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
د  -متابعة املستجدات الدولية احلاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد
والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل حماصرتها.
ه  -العمل على حتقيق املزيد من التعاون الفعال ،واملساعدة القانونية
املتبادلة ،وتبادل املعلومات والرأي واخلربات يف جمال حماية النزاهة
ومكافحة الفساد مع دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،والدول
العربية ،واإلسالمية ،والصديقة.
و  -ان تقوم شعبة الرتجمة الرسمية بهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء

املشكلة بقرار جملس الوزراء رقم( )134وتاريخ 1422/5/25هـ بإعطاء
األولوية العتماد ترجمة األنظمة اخلاصة مبكافحة الفساد املطبقة يف اململكة
إىل اللغات األجنبية احلية ،لالستفادة منها يف املشاركات اخلارجية اخلاصة
مبكافحة الفساد؛إلبراز موقف اململكة وجهودها يف هذا اجملال.
رابعا :اآلليات.
إنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد تتوىل املهمات التالية:
أ  -متابعة تنفيذ االسرتاتيجية ورصد نتائجها وتقوميها ومراجعتها،
ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
ب  -تنسيق جهود القطاعني العام واخلاص يف تخطيط ومراقبة برامج
مكافحة الفساد وتقوميها.
ج  -تلقي التقارير واالحصاءات الدورية لألجهزة اخملتصة ودراستها
وإعداد البيانات التحليلية يف شأنها.
د  -جمع املعلومات والبيانات واإلحصاءات ،وتصنيفها ،وحتديد أنواعها،
وحتليلها وتبادلها مع اجلهات اخملتصة ذات العالقة.
لرقم )43( :
التاريخ 1428/2/1 :هـ
إن جملس الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئاسة جملس الوزراء
باألمر السامي رقم (/6487م ب) وتاريخ 1427/9/2هـ  ,املشتملة على
برقية صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم 2/10889/16ش وتاريخ
1426/2/20-19هـ  ,املرافق لها حمضر اللجنة الوزارية املشكلة مبوجب
األمر السامي رقم (/7ب )5657/وتاريخ 1421/5/9هـ ,يف شأن مشروع
االسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد .
وبعد االطالع على احملضر رقم ( )175وتاريخ 1424/5/23هـ  ,املعد
يف هيئة اخلرباء  .وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم ()3/4وتاريخ
1425/3/13هـ.
وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة جمللس الوزراء رقم ()733
وتاريخ 1427/11/27هـ .
يقرر
املوافقة على االسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك
بالصيغة املرافقة .
رئيس جملس الوزراء
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خادم الحرمني الشريفني يؤكد على حماية النزاهة ومــكافــــــــ
يؤكد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز ،حفظه اهلل ،يف كل املناسبات واخلطابات
والكلمات على التحلي باألخالق اإلسالمية،
واإلخالص يف العمل ،واحلزم واملسؤولية،
والنزاهة ،ومكافحة الفساد ،يف سبيل خدمة الدين
والوطن ،وعدم التهاون يف كل ما ميكن أن ميس
الوطن بسوء ،وتتجسد هذه املعاين يف العديد من
أقواله حفظه اهلل نوجزها فيما يلي:
من أقوال خادم الحرمين الشريفين

عدم قبول أي تهاون
· لقد أكدت على جميع املسؤولني وبخاصة
جملس الشؤون السياسية واألمنية وجملس الشؤون
االقتصادية والتنمية ،مبضاعفة اجلهود للتيسري على
املواطنني ،والعمل على توفري سبل احلياة الكرمية
لهم ،وهو أقل الواجب املنتظر منهم ،ولن نقبل أي
تهاون يف ذلك.
تشديد الرقابة على الفساد وحفظ املال العام
· أخاطب الوزراء واملسؤولني يف مواقعهم
كافة أننا جميعًا يف خدمة املواطن الذي هو حمور
اهتمامنا ،وقد وجهنا مبراجعة أنظمة األجهزة
الرقابية مبا يكفل تعزيز اختصاصاتها واالرتقاء
بأدائها ملهامها ومسؤولياتها ،ويسهم يف القضاء
على الفساد ويحفظ املال العام ويضمن حماسبة
املقصرين.
التاريخ يعلمنا أهمية االستقرار وحفظ
الحقوق
·

إن استقرار الدول هو أهم عوامل االزدهار

االعتزاز بالتوحيد

والرقي احلضاري ،والتاريخ شاهد ومعلم ،فهو
يرشدنا إىل أن حضارات األمم تبدأ دائمًا من استقرار
· إن هذا املكان بُدئ منه توحيد اململكة من
الدولة واستقرار احلكم ،فاالستقرار يضمن تطبيق
القوانني ويحفظ احلقوق ،وهو الذي يهيئ بيئة خالل  63فردا ،وجُ مع الشعب ،وكونت الوحدة يف
العمل واإلنتاج اآلمنة التي حتفز النمو وتشجع على هذه البالد على كتاب اهلل وسنة رسوله ،وهذا ،وهلل
االستثمار وتخلق املزيد من فرص العمل وفرص احلمد ،توفيق من اهلل للملك عبدالعزيز ورجاله؛ أن
يوحدوا هذه البالد ،حتى أصبحت بالدا موحدة تعتز
التطوير والتوسع.
بدينها وتعمل بكتاب اهلل وسنة رسوله.
تفعيل أدوات رصد الفساد
التراحم والشورى
ضمان االستقرار ودميومته ال يأتي
·
· جميع احلقوق التي تسعى البشرية لها من
بالتمني بل بالعمل اجلاد إلقامة العدل بعمل منهجي
منظم يقوّ ي مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة ويفعّل إسعاد البشر ومن رفع مستوى املعيشة ومن الرتاحم
أدوات رصد الفساد ويعزز مبادئ النزاهة وينشر بني الناس ومن الشورى ومن حفظ حقوق اإلنسان
ثقافتها ويضمن بالتشريعات واألنظمة والقوانني من كل املقاييس واملعايري التي يدعيها ويقول بها
الناس يف هذا الزمان فهي حمفوظة يف كتاب اهلل
حقوق املواطنني وكرامتهم وأموالهم وأعراضهم.
وسنة رسوله.
· إن من يعتقد أن الكتاب والسنة عائق للتطور
أو التقدم فهو مل يقرأ القرآن أو مل يفهم القرآن.
قراءة التاريخ

سياسة الباب المفتوح

إن الدولة دأبت منذ عهد امللك املؤسس ـ
·
· يجب على شبابنا أن يعرفوا كيف تكونت
هذه الوحدة ،املبنية على العقيدة اإلسالمية ،وحدة رحمه اهلل ـ على سياسة الباب املفتوح وسار عليها
أبناؤه من بعده كمظهر من مظاهر احلكم يف اململكة
عربية إسالمية.
وأضحت هذه اجملالس املفتوحة صورة صادقة
للعالقة بني والة األمر واملواطنني.
السهر على مصالح الشعب
رحم اهلل من أهدى إلي عيوبي

ملوكنا منذ عهد امللك املؤسس ،وامللك
·
سعود ،وامللك فيصل ،وامللك خالد وامللك فهد (رحمهم
· أبوابنا مشرعة لكل من يرى نقصا أو عيبا
اهلل) وامللك عبداهلل بن عبد العزيز ،وويل عهده
األمني ،على نهج أسالفهم ووالدهم ،النهج الذي يجمع وأقول بكل شفافية (رحم اهلل من أهدى إ ّ
يل عيوبي)
وال يفرق ،وهذه الدولة ،وهلل احلمد ،يسهر ملوكها فكل من يرى خلال يف العقيدة أو مصالح الشعب
على مصالح شعبها ،فاحلمد هلل ملوك متعاونون ،ودولتنا فرنحب به ويسعدنا ذلك.
وشعب متجاوب ،وهذه نعمة من اهلل.
التعليم ركيزة أساسية

إن التعليم يف السعودية هو الركيزة
·
األساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم
والرقي يف العلوم واملعارف.
عقيدة صافية
· لقد أسس امللك عبدالعزيز  -رحمه اهلل -
وأبناء هذه البالد دعائم هذه الدولة ،وحققوا وحدتها
على هدي من التمسك بالشرع احلنيف واتباع سنة
خري املرسلني صلى اهلل عليه وسلم ،وخالل العقود
التي تلت مرحلة التأسيس إىل عهد خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل -
ودولتكم وهلل احلمد واملنة تسري على خطى النمو
والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية،
واحملافظة على أصالة هذا اجملتمع وثوابته.
التمسك بالشريعة والعدالة ومواصلة
التنمية الشاملة
· وضعت نصب عيني مواصلة العمل على
األسس الثابتة التي قامت عليها هذه البالد املباركة
متسكًا بالشريعة اإلسالمية الغراء،
منذ توحيدها ّ
وحفاظًا على وحدة البالد وتثبيت أمنها واستقرارها،
وعملًا على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من
سبقونا من ملوك هذه البالد  -رحمهم اهلل  -وذلك
بالسعي املتواصل نحو التنمية الشاملة املتكاملة
واملتوازنة يف مناطق اململكة كافة ،والعدالة جلميع
املواطنني ،وإتاحة اجملال لهم لتحقيق تطلعاتهم
وأمانيهم املشروعة يف إطار نظم الدولة وإجراءاتها.
الجميع مطالب بخدمة الوطن
· إن كل مواطن يف بالدنا وكل جزء من أجزاء
وطننا الغايل هو حمل اهتمامي ورعايتي ،فال فرق
بني مواطن وآخر ،وال بني منطقة وأخرى ،وأتطلع
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ـــــــحة الفساد واملسؤولية واإلخالص يف خدمة ِالدين والوطن
إىل إسهام اجلميع يف خدمة الوطن.
التصدي ألسباب االختالف
نؤكد حرصنا على التصدي ألسباب
·
االختالف ودواعي الفرقة ،والقضاء على كل ما من
شأنه تصنيف اجملتمع مبا يضر بالوحدة الوطنية،
فأبناء الوطن متساوون يف احلقوق والواجبات.
واجب اإلعالم
· إن لإلعالم دورًا كبريًا وفق تعاليم الدين
اإلسالمي احلنيف يف دعم هذه اجلهود وإتاحة فرصة
التعبري عن الرأي ،وإيصال احلقائق وعدم إثارة ما
يدعو إىل الفرقة أو التنافر بني مكونات اجملتمع،
فالواجب على اإلعالم أن يكون وسيلة للتآلف والبناء
وسببًا يف تقوية أواصر الوحدة واللحمة الوطنية.
األمن مسؤولية الجميع
· إن األمن نعمة عظيمة وهو األساس يف
رخاء الشعوب واستقرارها ،وعلى الدوام أظهر
املواطن السعودي استشعارًا كبريًا للمسؤولية،
وشكل مع قيادته وحكومته سدًا منيعًا أمام احلاقدين
والطامعني ،وأفشل  -بعد توفيق اهلل  -الكثري
من اخملططات التي تستهدف الوطن يف شبابه
ومقدراته .ونقول ألبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على
أرضنا ،إن األمن مسؤولية اجلميع ،ولن نسمح ألحد
أن يعبث بأمننا واستقرارنا.
الحرص على التحصيل العلمي
ألبنائنا وبناتنا أقول :لقد سخرت لكم
·
دولتكم كل اإلمكانات ،ويسرت لكم كل السبل لتنهلوا
من العلم يف أرقى اجلامعات يف الداخل واخلارج،
والوطن ينتظر منكم الكثري ،فعليكم أن حترصوا
على استغالل أوقاتكم يف التحصيل ،فأنتم استثمار

املستقبل للوطن ،ونحن حريصون كل احلرص على
إيجاد فرص العمل مبا يحقق لكم احلياة الكرمية،
وعلى احلكومة والقطاع اخلاص مسؤولية مشرتكة
يف هذا اجلانب.
التنمية شراكة بين كل القطاعات
لرجال األعمال يف بالدنا الغالية أقول
·
لهم :أنتم شركاء يف التنمية ،والدولة تعمل على دعم
فرص القطاع اخلاص ليسهم يف تطوير االقتصاد
الوطني ،فأنتم جزء من نسيج هذا الوطن الذي قدم
لكم الكثري من التسهيالت واالمتيازات ،وينتظر
منكم كذلك الكثري ،فعليكم واجب اإلسهام مببادرات
واضحة يف جماالت التوظيف واخلدمات االجتماعية
واالقتصادية.
حماية الوطن بأبنائنا البواسل
ألبنائي البواسل يف
·
قطاعات قواتنا العسكرية كافة
أقول أنتم حمل القلب من
اجلسد ،وأنتم حماة الوطن
ودرعه ،وكل فرد منكم
قريب مني وحمل رعايتي
واهتمامي ،والوطن
يقدر جهدكم وعملكم،
بارك اهلل فيكم
ونحن
جميعًا،
تعزيز
بصدد
مبا
قدراتكم
يضمن بإذن اهلل
تعاىل حماية
هذا الوطن
وتوفري األمن
و ا أل ما ن
للمواطنني
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القِيَم:
تعريف
ِ
واملبادئ
ثل
ِ
ال ِق َي ُم جم ُع قِيمةٍ ،وهي :جمموع ٌة من املُ ِ
َّ
لسلوكِ الفر ِد واجلماعةِ .
والض ِ
وابط األخالقيَّةِ املوجِّ هةِ ُ
تعريف الوطنيَّة :
املواقف اإليجابيَّةِ جتا َه
مصطلح يُستعمل للدِّاللة على
ِ
ٌ
واجلماعات.
الوطن من ِق َب ِل األفرا ِد
ِ
ِ
ُ
الوطنيَّة:
القِيَمُ

اململكة وطن
احتضن القيم
اإلسالمية
وحرص على
تطبيقها
وترسيخها
كهوية
حضارية

تقارير

األرض
جمموع ُة ِق َي ٍم دين َّي ٍة وتاريخ َّي ٍة واجتماعيَّةٍ يف دالل ٍة إىل
ِ
التي
ِ
احتضنت ال ِق َي َم واإلنسانَ واجملتم َع معًا ،تؤ ِّكد على األمانةِ
الوطن،
احلفاظ على
واملواطن يف
واملسؤول
احلاكم
املشرتكةِ بني
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اجلميع يف
وتعاون وتواص ُل
وتعاض ُد
القيام بأمنِه وحراسةِ ِقيَمِ هِ
ِ
ِ
اإلسالميَّةِ واالجتماعيَّةِ ومكتسباتِه احلضاريَّةِ .
القِيَم الوطنيَّةِ:
غاياتُ
ِ
ُ
بص َف ِت َنا عربًا ومسلمني لنا
*
السعوديَّةِ احلضاريَّةِ ِ ،
ترسيخ اله ُِويَّةِ ُّ
العاملي.
واحمليط
العربي
واجملتمع
مه َّماتٌ يف احلياةِ
ِ
ِّ
ِّ
ِ
حب الوطن وتعزي ُز ال َّرغبةِ يف خدمتِه.
*
تكريس ِّ
ُ
دور املسجد يف بناءِ املنظومةِ األخالقيَّةِ .
* تعزي ُز ِ
السعوديَّةِ مبا
وجيهي
ثقيفي وال َّت
ِ
للوسائل اإلعالميَّةِ ُّ
ِّ
* تفعي ُل ال َّد ْو ِر ال َّت ِّ
الوطني.
يُع ِّز ُز االنتما َء
َّ
واحلقوق؛ وتعزي ُز ِق َي ِم ال َّنزاهةِ َّ
بالواجبات
الوعي
* تنمي ُة
ِ
والشفافيةِ
ِ
ِ
وكراهيةِ الفسادِ.
* ال َّتربي ُة على املُواطنةِ احل َّقةِ وتشجي ُع ممارسةِ احلوار.
وقبول االختالف.
وح ال َّتسام ُِح
ِ
* تشجي ُع ُر ِ
* تنمي ُة ال ِق َي ِم اإليجاب َّية يف اجملتمع ( العدل ،اإلنصاف ،املساواة،
احرتا ُم َ
الصاحل ُة ).
اآلخر وتق ُّبلُه ،املواطن ُة َّ
اخلاصةِ أو ال َّذاتيَّةِ .
*
تغليب املصلحةِ الوطنيَّةِ على املصلحةِ
ُ
َّ
السلوكيَّةِ اإليجابيَّةِ لدى ال َّن ْشءِ وتعزيز ِق َي ِم
* تشجي ُع ال َّثقافةِ ُّ
االنتماء لديهم.
* تعزي ُز قِيم ال َّتف ُّو ِق ُّ
وبنات
وحب العلم لدى ال َّناشئة بنني
ٍ
موح ِّ
والط ِ
على ح ٍّد سواءٍ .
* حتفي ُز املبدعني وتطوي ُر ُقدراتِهم.
القِيَم الوطنيَّة:
مظاهرُ
ِ
الوطن وحماي ُة حدودِه و ِقيَمِ ه ومقدَّساتِه.
* الدِّفاعُ عن
ِ
موز الوطنيَّةِ .
* االعتزا ُز بال ُّر ِ
السائدة.
* االلتزا ُم باألنظمةِ َّ
* احملافظ ُة على اللُّغةِ العربيَّةِ واالعتزا ُز بها.
ثروات الوطن.
* احملافظ ُة على
ِ
اإلبداع فيه.
العمل وتشجي ُع
* احرتا ُم ِ
ِ
الوطني السعوديِّ .
مس ُك
بالعادات الوطنيَّةِ وال ِّزيِّ
ِ
* ال َّت ُّ
ِّ
املناسبات الوطنيَّةِ ِّ
اعتزاز .
بكل
* املشارك ُة يف
ِ
ٍ
األعمال ال َّتطوعيَّةِ .
* املبادر ُة واإلسها ُم يف
ِ
املنتجات الوطنيَّةِ .
* تشجي ُع
ِ
دور
املؤس ِ
سات ال َّتعليميَّةِ وال َّثقافيَّةِ
َّ
* تفعي ُل ِ

السعوديِّ .
وال ِّرياضيَّةِ يف بناءِ شخصيَّةِ
اإلنسان ُّ
ِ
املمتلكات العامَّةِ .
املمتلكات العامَّةِ .احملافظ ُة على
* احملافظ ُة على
ِ
ِ
القِيَم الوطنيَّةِ:
مُعزِّزاتُ
ِ
* تو ُّف ُر القدوةِ احلسنةِ يف األسرة واجملتمع.
اجملتمعي.
واالستقرار
األمن
* تواف ُر ِ
ِ
ِّ
ُ
أي َ
اآلخ ِر.
*
مناخ يك َف ُل احلوا َر وتق ُّب َل ال َّر ِ
حتقيق ٍ
للجميع.
ري ُف َر ِص العمل
* توف ُ
ِ
هات َلائقةٍ .
ِ
األوقات يف أماكنَ ومتن َّز ٍ
* إتاح ُة ُف َر ِص قضاءِ
* معاقب ُة املفسدِ الذي ال يُقيم وز ًنا للمصلحةِ الوطنيَّةِ .
باملال العا ِّم.
* حمارب ُة املُر َتشني واملُ َّتجرين ِ
* احملافظ ُة على كرامةِ املواطن.
الوطن وتقدي ُرهم.
ماذج املبدعةِ يف
ِ
*إبرا ُز ال َّن ِ
أهداف القيم الوطنية للحملة:
ُ
السعوديَّةِ .
*
ترسيخ اله ُِويَّةِ ُّ
الوطن.
حب
*
تكريس ِّ
ُ
ِ
واحلقوق.
بالواجبات
الوعي
* تنمي ُة
ِ
ِ
ِ
* تعزي ُز ِق َيم ال َّنزاهةِ َّ
والشفافيةِ .
* ال َّتربي ُة على املواطنةِ احل َّقةِ .
* تشجي ُع ممارسةِ احلوار .
وح ال َّتسامح.
* تشجي ُع ُر ِ
* قبو ُل االختالف.
* تنمي ُة ال ِق َي ِم اإليجابيَّةِ يف اجملتمع .
تغليب املصلحةِ الوطنيَّةِ .
*
ُ
السلوكيَّةِ اإليجاب َّية.
* تشجي ُع ال َّثقافةِ ُّ
* تعزي ُز ِق َي ِم االنتماء لدى ال َّن ْشءِ .
* حتفي ُز املبدعني وتطوي ُر قدراتِهم .
الوطن وحماي ُة حدودِه .
* الدفاعُ عن
ِ
موز الوطنيَّةِ .
* االعتزا ُز بال ُّر ِ
السائدةِ .
* االلتزا ُم باألنظمةِ َّ
* احملافظ ُة على اللغةِ العربيَّةِ .
الوطن.
ثروات
* احملافظ ُة على
ِ
ِ
اإلبداع فيه.
العمل وتشجي ُع
* احرتا ُم ِ
ِ
* تعزي ُز ِق َي ِم ال َّتف ُّو ِق ُّ
موح.
والط ِ
بالعادات الوطنيَّةِ .
مس ُك
ِ
* ال َّت ُّ
األعمال ال َّتط ُّوعيَّةِ .
* اإلسها ُم يف
ِ
املنتجات الوطنيَّةِ .
* تشجي ُع
ِ
املمتلكات العامَّةِ .
* احملافظ ُة على
ِ
ُ
الوطنيَّة للحملةِ:
القِيَمُ
وثوابت َّ
الشريعةِ .
ِّين
ِ
– ِق َي ُم الد ِ
السعوديَّةِ .
– ِق َي ُم الوحدةِ الوطنيَّةِ ُّ
– قِيم العالقةِ ب َ
احلاكم وال َّرع َّية .
ني
ِ
الوطني.
– قيم الوالءِ واالنتماءِ
ِّ
– قيم األسرةِ يف
السعوديِّ .
اجملتمع ُّ
ِ
حقوق اإلنسان.
– ِق َيم
ِ
العدل واألمانةِ واملساواةِ .
– ِق َيم
ِ
احلوار وال َّتسام ُِح وقبول االختالف.
– قِيم
ِ

تقارير

17

اخلميس  30محرم  1437هـ املوافق  12نوفمبر 2015م

كلية االقتصاد واإلدارة تتيح مناهج
دراسية تعزز النزاهة يف العملية التعليمية
يف إطار سعي اجلامعة لتطبيق قيم
النزاهة ومكافحة الفساد ،حرصت على
إنشاء واستحداث وإتاحة العديد من الربامج
واملناهج التعليمية التي تعزيز قيم النزاهة
ومكافحة الفساد ،باعتبار النزاهة ركن من
أركان اجلودة التعليمية واحلصول على
االعتماد األكادميي الدويل لكافة الربامج،
وتعزيز قيم املسؤولية من خالل التعليم
اإلداري املسؤول ( ،)PRMEوغريه من
الربنامج التي تأخذ يف االعتبار اجلودة
يف العملية التعليمية ،واحلرص على القيم
األخالقية والعلمية يف العملية التعليمية:
نبذة عن التعليم اإلداري
المسؤول»Principles for
Responsible Management
)Education (PRME
مبادرة مبادئ التعليم اإلدارة املسؤولة
( )PRMEتسعى لتكون حافزًا وموجهًا
للتعليم والبحث والقيادة الفكرية اإلدارية
املسؤولة على الصعيد العاملي.
وفكرة ِب ِر ْم ( )PRMEاستلهمت
من القيم املتعارف عليها دوليا مثل مبادئ
«امليثاق العاملي لألمم املتحدة» .وهي تسعى
إىل حتقيق التحسني املستمر يف مؤسسات
التعليم اإلداري بهدف تطوير جيل جديد من
قادة األعمال قادر على إدارة التحديات املعقدة
التي تواجه قطاع األعمال واجملتمع يف القرن
احلادي والعشرين.
يف البيئة األكادميية احلالية ،فإن
املسؤولية االجتماعية للشركات واستدامتها
أدخلت ولكنها مل تصبح مضمنة يف التوجه
الرئيس للتعليم اإلداري .لذا فإن ِب ِر ْم
( )PRMEعبارة عن نداء عاملي يف الوقت
املناسب للكليات واجلامعات يف جميع أنحاء
العامل لتكييف مناهجها وبحوثها ومنهجياتها
واسرتاتيجياتها املؤسسية تدريجيا ملواجهة
حتديات وفرص األعمال اجلديدة.
وباعتبار «املبادئ الستة» إطارًا توجيهيًا،
فإن أي مؤسسة ترغب يف (دمج االستدامة
واملسؤولية بطريقة تدريجية ولكن بشكل
منهجي) فهي موضع ترحيب لالنضمام إىل
هذه املبادرة.
مبادئ التعليم اإلداري المسؤول
المبدأ  :1الغرض:
سنطور قدرات الطالب كصانع مستقبلي
للقيمة املستدامة لقطاع األعمال واجملتمع
بوجه عام والعمل من أجل اقتصاد عاملي
شامل ومستدام.
المبدأ  : 2القيم:
سوف ندرج قيم املسؤولية االجتماعية
العاملية يف أنشطتنا األكادميية ومناهجنا
كما تعرض يف املبادرات الدولية مثل «امليثاق
العاملي لألمم املتحدة».
المبدأ  : 3األسلوب:
سنضع أطر العمل واملواد والعمليات
والبيئات التعليمية التي متكن خربات التعلم
الفعال لقيادةٍ مسؤولة.

المبدأ  : 4البحوث:
سوف نشارك يف البحوث النظرية
والتجريبية التي سوف تطور فهمنا حول دور
ودينكاميكية وتأثري الشركات يف خلق القيمة
االجتماعية والبيئية واالقتصادية املستدامة.
المبدأ  : 5الشراكة:
سوف تتفاعل مع مديري شركات األعمال
لتوسيع معرفتنا بالتحديات التي تواجهها

يف الوفاء مبسؤولياتها االجتماعية والبيئية
والستكشاف الطرق الفعالة ملواجهة هذه
التحديات معا.
المبدأ  : 6الحوار:
سوف ندير وندعم احلوار والنقاش
بني املعلمني ،الطالب ،األعمال ،احلكومة،
املستهلكني ،وسائل اإلعالم ،ومنظمات
اجملتمع املدين واجملموعات املهتمة األخرى
واألطراف ذات العالقة بشأن القضايا
احلاسمة املتصلة باملسؤولية االجتماعية

العاملية واالستدامة.
ما هي التزامات الكلية حال
توقيعها على وثيقة مبادئ التعليم
اإلداري المسؤول؟
· القيام بحملة توعية للتعريف مببادئ
التعليم اإلداري املسؤول ومدى التزام كلية
االقتصاد واإلدارة بها من خالل التواصل مع
كافة األطراف ذات العالقة (الطالب ،وأعضاء
هيئة التدريس ،واملوظفني ،وقطاع األعمال،
والداعمني للكلية) .هذه التوعية تشمل برامج

الجامعة تسعى إىل تعزيز النزاهة من خالل
املناهج الدراسية
تعاون محلي ودولي لتطبيق قيم النزاهة
ومكافحة الفساد اإلداري واملالي
استحداث برامج من خالل التعاون الدولي
واملواثيق الدولية لتعزيز النزاهة
مبادرة التعليم اإلداري املسؤول  ...استلهام
من القيم األخالقية واملواثيق الدولية لتعزيز
النزاهة والجودة يف العملية التعليمية

تدريبية وتغطية إعالمية.
· دمج املبادئ الستة يف مناهجنا،
وبحوثنا ،وتدريب أعضاء هيئة التدريس
وذلك بشكل تدريجي.
· تقدمي تقرير سنوي عن مدى التقدم
إىل «اللجنة اإلشرافية على مبادئ التعليم
اإلداري املسؤول « ِب ِر ْم» إلحاطتهم مبدى
التقدم نحو تبني وتنفيذ املبادئ الستة التي
مت التوقيع عليها .يقدم هذا التقرير إلكرتونيا،
وسوف تطلع عليه كل الكليات املوقعة حول
العامل.
· إحاطة األطراف ذات العالقة بشكل
دوري مبدى تقدمنا نحو حتقيق مبادئ
التعليم اإلداري املسؤول.
· االنضمام جملموعات العمل اخلاصة
مببادئ التعليم اإلداري املسؤوول:
· جمموعة العمل عن مناهضة الفساد
يف تغيري املناهج
· جمموعة العمل عن املساواة النوعية
· جمموعة العمل عن الفقر ،التحدي يف
التعليم اإلداري
· جمموعة العمل عن املشاركة يف مدى
التقدم
· جمموعة العمل عن القيادة املستدامة
يف عصر التغيري املناخي
· جمموعة عمل  ،20+50التعليم
اإلداري للمشروع العاملي املشرتك
· االلتحاق مبناسبة أو ورشة عمل
واحدة على األقل خاصة مببادئ التعليم
اإلداري املسؤول.
ما هي المبررات التي تشجعنا
على االنضمام لقائمة الموقعين على
الوثيقة؟
· توجه اململكة اىل مكافحة الفساد يف
كافة القطاعات احلكومية واخلاصة ودعم
جلهود الهيئة الوطنية يف مكافحة الفساد
(نزاهة) يف غرس مبادئ أخالقية خلريجي
كلية االقتصاد واإلدارة واملساهمة يف التفاعل
مع اجملتمع لنشر مبادئ التعليم اإلداري
املسوؤل.
حاليا هناك أكرث من  400كلية
·
وهيئة تعليم إداري يف جميع أنحاء العامل
وقعت على وثيقة مبادئ التعليم اإلداري
املسؤول .بعض هذه الكليات والهيئات هي
كليات مماثلة أو نطمح للوصول ملكانتها (مثل
اجلامعة األمريكية يف القاهرة ،واجلامعة
األمريكية يف بريوت) أو هيئات اعتماد
أكادميي نحن أعضاء فيها (مثل AACSB
و  AMBAو  .)EFMDوسيعزز
انضمامنا للموقعني على هذه الوثيقة موقفنا
مع هذه الهيئات.
· كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك
عبدالعزيز هي أول جهة على مستوى اململكة
حتصل على عضوية هذه الهيئة سواء على
املستوى التعليمي أو منظمات األعمال.
· مبادئ التعليم اإلداري املسؤول هي
جزء ال يتجزأ ملا تدعو إليه هيئات االعتماد
األكادميي .وحتديدًا ،التحسني املستمر يف
األخالق واملسؤولية االجتماعية للشركات
واالستدامة والقيادة .وتب ّني الكلية لوثيقة
املبادئ سيوجد سببًا إضافيًا يحفزنا على
العمل اجلاد على هذه اجلبهات األربع،
وبصراحة نحتاج للمزيد من العمل عليها
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مسابقة فنية

نادي نزاهة بالجامعة تنظم مسابقة خاصة لألعمال الفـــــــ
إشراف  :عبداهلل باحطاب

مسابقة فنية

اخلميس  30محرم  1437هـ املوافق  12نوفمبر 2015م

19

ـــــــنية الطــالبية بعنوان« :مسابقة نزاهة لألعمال الفنية»

شعار الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد  ..رمز له داللة ومعنى
ترمز مكونات تصميم شعار الهيئة اىل:
اآلية الكرمية ( وَ َلا َت ْب ِغ الْ َف َسا َد فِي الْ َأ ْر ِض ِإنَّ ال َّل َه َلا ي ُِح ُّب الْ ُم ْف ِسدِ ينَ ) « القصص آية ،« 77يف أعلى الشعار ،وتؤصل
للمرجعية اإلسالمية يف مكافحة الفساد بجميع صوره.
جتسد العني ،تأكيد رسالة الهيئة يف مراقبة وتتبع صور الفساد وممارساته.
ترمز النخلة إىل الهوية الوطنية السعودية.
تعرب كلمة « نزاهة « باللغتني العربية واإلجنليزية عن الهدف األسمى ،الذي تنشد الهيئة الوصول إليه.
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األخيرة

اللجنة اإلشرافية لندوة نوادي نزاهة تناقش
جدول أعمال الندوة والفعاليات املصاحبة

أخبار

الـجـامـعــة
املشرف العام

مدير اجلامعة املكلف
أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .شارع بن مزيد البقمي
نائب رئيس التحرير

عقدت اللجنة اإلشرافية لندوة (نوادي نزاهة ،ودورها
يف حماية النزاهة ومكافحة الفساد) باجلامعة اجتماعًا إعداديًا
يوم األربعاء  ١٥حمرم ١٤٣٧هـ ،برئاسة سعادة وكيل اجلامعة
األستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى مهرجي وأعضاء اللجان
من اجلامعة والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد «نزاهة» ووزارة
التعليم.
ورحب وكيل اجلامعة باحلضور ملناقشة أبرز األعمال
واملستجدات التي طرأت على أعمال الندوة املزمع عقدها
اخلميس 1437/1/30هـ ،وأثنى على الدور الذي تقوم به
«نزاهة» يف سبيل مشاركة اجلهات احلكومية وخصوصًا
جامعة امللك عبدالعزيز لنشر ثقافة النزاهة وحماية الفساد
وتعزيز الشفافية مبا يتسق مع رغبة وتطلعات القيادة يف
حتصني اجملتمع ومؤسسات الدولة من خماطر الفساد
وسلوكياته ،مبينًا أن تعدد املبادرات اخلاصة يف األنشطة

والربامج التي تعقد يف مؤسسات التعليم هو تأكيد على العمل
على الوقاية من الفساد ،وزرع القيم يف الطالب والطالبات
الذين هم نواة.
من جانبه ،استعرض مدير إدارة الندوات واملؤمترات
بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد «نزاهة» ،األستاذ حممد
بن منصور بن لؤي تاريخ جتربة تأسيس أندية «نزاهة»
يف اجلامعات ،مؤكدًا أنها أحد األدوات التي سعت لها
الهيئة متاشيا مع االسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الفساد  ،وذلك بعد أن وجدت الفكرة ترحيبًا كبيًار
من اجلامعات احلكومية واألهلية ،إذ وصل العدد إىل
( )30ناديًا يقيم فعاليات ومشاركات وورش عمل وأنشطة
وندوات داخل كل كلية وجامعة على مدار العام ،معتربًا أن
نادي «نزاهة» بجامعة امللك عبدالعزيز يعد منوذجًا مميزًا من
حيث األفكار ونوعية الربامج التي يقيمها .وناقش االجتماع

بنود جدول األعمال املدرجة ،وتتضمن  (:أعمال برنامج
الندوة ،ومتابعة اجلهات املشاركة يف املعرض ،واملتحدثون
الرسميون ،والتوثيق اإلعالمي ،والعدد اخلاص من صحيفة
أخبار اجلامعة ،وتهيئة أماكن انعقاد الندوة ،وما يستجد من
أعمال ،كما استمتع رئيس اللجنة اإلشرافية لبعض املقرتحات
واألفكار املطروحة ومناقشة إضافتها لربنامج الندوة.
وحضر االجتماع الذي ترأسه سعادة وكيل اجلامعة،
الوكيل املساعد املشرف على إدارة املراجعة الداخلية بوزارة
التعليم األستاذ عبد اهلل السكاكر الذي حتدث عن دور وزارة
التعليم ودور األندية الطالبية يف دعم الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد «نزاهة» وتوجيهات معايل وزير التعليم الدكتور عزام
بن حممد الدخيل بتسخري جميع اإلمكانات إلجناح الندوة ،كما
حضر االجتماع عدد من اجلهات املشاركة من قطاعات اجلامعة
ذات العالقة.

املشرف العام على نادي نزاهة باجلامعة

نادي نزاهة  ..يسعى لتحقيق رؤية خادم الحرمني
الشريفني يف اإلصالح ومكافحة الفساد
أوضح املشرف العام على نادي نزاهة الدكتور حممد بن
ابراهيم العثمان أن اجلامعات تقوم بدور مهم يف إعداد الكوادر
البشرية للعمل يف اجملتمع مبختلف قطاعات الدولة ويعترب نادي
نزاهة الطالبي أحد األندية الطالبية التي حتتضنها عمادة شؤون
الطالب باجلامعة من األندية التي تساهم يف حتقيق رؤية إدارة
اجلامعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف تعزيز
مفهوم النزاهة لدى منسوبي اجلامعة .وأشار العثمان إىل أن
النادي يؤصل لفكرة النزاهة ومكافحة الفساد ،ويتبنى التوعية
واإلرشاد لتعزيز قيم النزاهة وتنمية الرقابة الذاتية لطالب

وطالبات اجلامعة ومنسوبيها  ،باإلضافة إىل املساهمة مع الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد يف نشر الوعي مبفهوم النزاهة ومكافحة
الفساد .وأوضح أن فكرة هذا النادي انطلقت من خالل تفاعل
الطالب والطالبات مع ورشة العمل التي أقامتها عمادة شؤون
الطالب بالتعاون مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وتوجيه
مدير اجلامعة بتبني هذه الفكرة وجعل الطالب شريكًا أساسيًا
يف عملية التوعية والتثقيف بربامج النزاهة ومكافحة الفساد.
وأملح املشرف العام على نادي نزاهة أن رؤية النادي تتلخص يف
أن يكون ناديا طالبيًا رائدًا يف تعزيز مفهوم النزاهة كواجب ديني

وسلوك أخالقي وعمل وطني .وأن رسالته تتلخص يف حتقيق
رؤية خادم احلرمني الشريفني يف اإلصالح ومكافحة الفساد ،عن
طريق تنمية الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة وحتصني األجيال
القادمة ضد الفساد .وأكد أن أهداف النادي تتمثل يف إعداد برامج
توعوية تساهم يف تعزيز مفهوم النزاهة ،وتوعية منسوبي
اجلامعة من أخطار الفساد على اجملتمع وآثاره السلبية على
التنمية يف الوطن ،باإلضافة إىل العمل على نشر ثقافة النزاهة
والرقابة الذاتية داخل اجلامعة ،وتسليط الضوء على األنظمة ذات
العالقة مبكافحة الفساد يف اململكة العربية السعودية.

نائب املشرف العام على املركز
اإلعالمي
د .زامل بن عباس أبو زنادة
نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .ريـم بنت علي الرابغي
مدير التحرير
مدير العالقات اإلعالمية باملركز اإلعالمي
عبدالعزيز بن فرج عركوك
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