تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
ورشة عمل اقليمية

بناء القدرات وتفعيل العمل المشترك لتعزيز نزاهة القطاع الخاص
مدينة الكويت ،دولة الكويت 81-81 ،كانون األول/دسمبر 2182

البرنامج
بالتعاون مع:
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لمحة مختصرة
يجتمع أكثر من ثمانين مسؤواًل في القطاعين العام والخاص وناشطين في المجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة

العربية مع خبراء رفيعي المستوى وممثلين عن عدة منظمات اقليمية ودولية لبحث التقدم المحرز في مجال تعزيز نزاهة القطاع

الخاص في البلدان العربية ولتمهيد الطريق نحو مزيد من العمل في هذا المجال خالل سنة  2182وما بعد .وذلك في إطار
ورشة عمل إقليمية تنعقد في مدينة الكويت بتاريخ  81-81ديسمبر /كانون الثاني تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في
دولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ،وفي اطار تنفيذ خطة عمل المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لفترة  .2182-2182يتشارك في تنظيم هذه الورشة جمعية الشفافية الكويتية والمشروع اًلقليمي
لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج اًلمم المتحدة اًلنمائي .وذلك بالتعاون مع برنامج اًلستثمار

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اًلقتصادية ومبادرة سيمنز للنزاهة .تستند الورشة إلى خالصات
ورشة عمل اقليمية سابقة انعقدت في تونس بتاريخ  1-7حزيران/يونيو  2182تحت عنوان "تعزيز الشفافية في القطاع الخاص
ودور األطراف المعنيين في البلدان العربية" ،1كما تبني على سلسلة من حلقات النقاش المحلية التي تم تنظيمها في المنطقة

خالل األشهر األخيرة .ويتوقع أن يقوم المشاركون في هذه الورشة بوضع جملة من المقترحات المحددة التي من شأنها أن
تؤدي إلى تمكين الشركات ،والحكومات ،ومنظمات المجتمع المدني من العمل بشكل أفضل لتعزيز نزاهة القطاع الخاص،
ثم المساهمة في إيجاد األرضية المناسبة لتحسين بيئة األعمال وتدعيم استقرار المنطقة وازدهارها .ويجدر الذكر أن
ومن ّ
المشروع اًلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج اًلمم المتحدة اًلنمائي سيعمل الى جانب
عدد من الجهات الشريكة ،على دعم خالصات الورشة وتنفيذ عدد من نشاطات المتابعة الوطنية واإلقليمية.

جدول األعمال
الثل ثاء  11دسمبر/كانون االول 2112
11.11 - 10.11

التسجيل

11.11 – 10.11

الجلسة االفتتاحية
الهدف :تأطير ورشة العمل اإلقليمية بما في ذلك عرض خلفية انعقادها والنتائج المتوقعة منها،

وتسليط الضوء على أهمية نزاهة القطاع الخاص في التنمية واًلستقرار واإلصالح في المنطقة،

1

لالطالع على برنامج الورشة والتقرير النهائي زيارة الرابط التاليhttp://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=333 :
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والجهود ذات الصلة في دولة الكويت والبلدان األخرى المشاركة.
ممثال عن سمو رئيس
يرأس الجلسة معالي السيد أنس خالد الصالح ،وزير التجارة والصناعة،
ا

مجلس الوزراء في دولة الكويت
 الكلمات الرسمية

السيد مبارك العدواني ،مساعد الممثل المقيم ،مكتب برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي بالكويت
الدكتور صالح الغزالي ،رئيس مجلس اإلدارة ،جمعية الشفافية الكويتية
 تقديم األجندة والنتائج المتوقع
السيد أركان السبالني ،مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان
العربية التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي

11.31 – 11.11

الجلسة األولى
األطر الدولية والتوجهات العالمية الناشئة بشأن تعزيز نزاهة القطاع الخاص
الهدف :تبادل المعلومات بشأن أبرز التطورات المتعلّقة بالمعايير الدولية المطبقة والممارسات

الجيدة والمبادرات العالمية ذات الصلة ،بغية تمكين المشاركين من تطوير فهم أعمق لمتطلبات
تنفيذها على أرض الواقع وتأثي ارتها على الجهود الوطنية الخاصة بتحسين مناخ األعمال ومكافحة

الفساد في بلدانهم.

يدير الجلسة الدكتور ستيوارت غيلمان ،شريك رئيس ،مجموعة النزاهة الدولية
المتحدثون

ّ
الدكتور نيكوس باساس ،أستاذ ،كلية علم الجريمة والعدلة الجزائية في جامعة نورث إيسترن
السيدة أولغا سافران ،مستشار رئيس لمكافحة الفساد لدى برنامج اًلستثمار لمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التنمية والتعاون اًلقتصادية
السيد جوزيف مورفي ،نائب الرئيس ،ومدير السياسات العامة ،جمعية اإلمتثال واألخالقيات في
الشركات
 نقاش
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12.11 - 11.31

استراحة

14.31 – 12.11

الجلسة الثانية
أوضاع جهود نزاهة القطاع الخاص في المنطقة العربية
الهدف :رصد التقدم في الجهود اًلقليمية والوطنية الساعية إلى تعزيز نزاهة القطاع الخاص في

تباعا منذ ورشة العمل اإلقليمية
البلدان العربية ،واست ا
عرض نتائج النشاطات الوطنية التي نظمت ا
األولى المنعقدة في تونس بتاريخ  1-7حزيران /يونيو  ،2182بغية بحث السبل الكفيلة بتعزيز
وتدعيم هذه النتائج في المستقبل.

يدير الجلسة الدكتور محي الدين توق ،مستشار رئيس في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد
وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ،ورئيس الجنة المؤقتة
للتفاوض المفاوضي الدولي بشأن إتفاقية األمم المتّحدة لمكافحة الفساد
المتحدثون

ّ
السيدة نيكوًل إيليرمان كاش ،نائب مدير برنامج اًلستثمار لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
التابع لمنظمة التنمية والتعاون اًلقتصادية
السيدة رانيا عويضة مارديني ،أستاذة محاضرة ،كلية عليان إلدارة اًلعمال ،الجامعة األميركية
في بيروت
قصي سالمة ،رئيس لجنة المسؤولية اإلجتماعية للشركات ،الجمعية المصرية لشباب
السيد
ّ
األعمال
 مداخلت قصيرة من بلدان مختارة
جيبوتي ،ومصر ،والعراق ،والكويت ،والمغرب ،وتونس
 نقاش
11.11 - 14.31
17.31 -11:11

الغداء
الجلسة الثالثة
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العمل المشترك :مفاهيم وأمثلة ودروس مستفادة
الهدف :توفير منبر تفاعلي وتشاركي لرفع الوعي بشأن آليات العمل المشترك وتبادل المعلومات

بشأن التجارب ذات صلة والدروس المستفادة منها بما يمكن من المشاركين من إفادة واثراء مثل
هذه الجهود في البلدان المشاركة.
يدير الجلسة الدكتور راينر غايغر ،مستشار مستقل ،والمدير السابق للشؤون المالية واألعمال،
منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
المتحدثون

ّ
السيد نديم أنور ،مسؤول اإلمتثال اإلقليمي ،شركة سيمنز
السيد جان مونفيل ،رئيس فخري للشركة العامة لكهرباء باريس ،ورئيس اللجنة الدولية
لألخالقيات في ميديف اإلتحاد الفرنسي لألعمال
السيد جوردان توماس ،رئيس مجال العمل الخاص بالدفاع عن كاشفي الفساد لدى مكتب
ًلباتون سوكارو للمحاماة ،والمدير المساعد السابق لهيئة الرقابة على اًلسواق المالية في
الوًليات المتّحدة األميركية

 نقاش
19.30

حفل عشاء

ج

األربعاء  10دسمبر/كانون االول 2112
11.31 - 10.11

الجلسة الرابعة (الجزء أ)
نحو بناء قدرات مختلف األطراف المعنيين في مجال نزاهة القطاع الخاص
الهدف :توفير منابر متخصصة لتمكين كل مجموعة من أصحاب المصلحة (في مجتمع األعمال،
والحكومات ،والمجتمع المدني) من التفكير في الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذوها في

 2182و ،2182بشكل مستقل أو بشكل جماعي ،لتعزيز نزاهة القطاع الخاص مع التركيز على

تحديد (أ) الممارسات الجيدة التي يمكن ترويجها واعتمادها من جانب كل مجموعة من هذه
المجموعات ،و(ب) عناصر محتملة لبرامج تعاون ذات صلة تشمل التعلم المسترك ،والتدريب،
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وأشكال أخرى من المساعدة التقنية.
 الجلسة الموازية األولى :تنمية قدرات األعمال
تدير الجلية السيدة نيكوًل إيليرمان كاش ،نائب مدير برنامج اًلستثمار لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التنمية والتعاون اًلقتصادية

 الجلسة الموازية الثانية :تنمية قدرات الحكومات
تدير الجلسة السيدة شانون بولوك ،مسؤول برامج ،الحوافز القانونية والمشتريات العمومية ،فرع
الفساد والجريمة اإلقتصادية ،مكتب األمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 الجلسة الموازية الثالثة :تنمية قدرات المجتمع المدني
يدير الجلسة الدكتور عامر خياط ،أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد
12.11 - 11.31

استراحة

13.00 – 12.00

الجلسة الرابعة (الجزء ب)
تشجيع جهود متعددة األطراف لتعزيز نزاهة القطاع الخاص في البلدان المشاركة
الهدف :تبادل النتائج التي توصل إليها الجزء األول من هذه الجلسة ،وتقديم منهجية "فرق العمل

الوطنية" ،مع عرض للمجاًلت الرئيسية المحتملة للتعاون التي يمكن أن تتم مناقشتها في الجلسة

ثم بلورتها وتصميمها في شكل توصيات للعمل تتناسب مع سياق
الالحقة بشكل أكثر عمقاا ،ومن ّ
بلد كل فريق.
 عرض تقارير الجلسات الموازية
 عرض المنهجية والمجاالت الرئيسية المحتملة للتعاون في 2113
السيد أركان السبالني  ،مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان
العربية التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي
15.31 - 13.11

حلقات غداء عمل لفرق العمل الوطنية
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11.31 - 15.31

الجلسة الختامية
الهدف :تبادل النتائج التي توصلت إليها فرق العمل الوطنية للتعرف على التوصيات الرئيسية
الخاصة بكل بلد والتوصيات المشتركة في ما بينها ،بالنسبة لتعزيز نزاهة القطاع الخاص في

 2182و ،2182بما في ذلك السبل المتاحة لتفعيل التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة.
 تقارير فرق العمل الوطنية
 الكلمة الختامية

الدكتور عزمي الش عيبي ،منسق المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد

***
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