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 تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت 
 الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

 

 حلقة نقاش 

 في منطقة الخليج تعزيز نزاهة القطاع الخاص
 تحسين شفافية األعمال؟ما دور الحكومة والشركات والمجتمع المدني في 

 

 2172كانون األول /ديسمبر 71، دولة الكويت، الكويت
 

 لبرنامجا
 

 : بالتعاون مع
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 لمحة مختصرة 
جمعية الشفافية تنّظم ، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباحتحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت  

ائي المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمو  الكويتية
((UNDP-ACIAC  71 ، بتاريخالخليج سياق منطقةنزاهة القطاع الخاص في بشأن سبل تعزيز نقاش حلقة 

 االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا برنامجمع  تعاونبالو  في مدينة الكويت، ،2172 كانون األول/ديسمبر
التي من شأنها ز حلقة النقاش على المفاهيم والممارسات ترك. للنزاهة سيمنزومبادرة  لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

في ضمن الجهود األوسع الهادفة إلى تعزيز النزاهة والحد من الفساد  ، وذلك منالشفافية في القطاع الخاص أن ُتدّعم
ت رسمية تجمع الحلقة مجموعة مختارة من المشاركين، الناشطين في هذا المجال، من ممثلي هيئا .التعامالت التجارية

بشأن التحديات القائمة والفرص المتاحة منتدًى للحوار وتوفر لهم . ومجتمع األعمال والمجتمع المدني في دول الخليج
في الختام، يتوقع . لتحقيق تقّدم في تعزيز نزاهة القطاع الخاص مع أخذ الخصوصيات ذات الصلة في سياقاتهم الوطنية

فكار والخالصات التي يمكن لها أن تؤسس لخطوات أخرى ومزيد من العمل في أن يقوم المشاركون ببلورة عدد من األ
يتم تنظيمها على امتداد المنطقة بدعم التي حلقات النقاش المحلية سلسلة من  تأتي هذه الحلقة ضمن .المرحلة القادمة

بالتعاون ، و مج األمم المتحدة اإلنمائيالمشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنا من
 .التابع لمنظمة التنمية والتعاون االقتصادية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيالشركاء، بينهم برنامج االستثمار عدة مع 

 .2172يونيو /حزيران 8-1التي انعقدت في  1في تونسورشة العمل اإلقليمية  حلقة النقاش إلى نتائجد نستت

 جدول األعمال

 2112كانون األول /ديسمبر 11االثنين 
 

 الجلسة األولى 
 الخليج منطقة في الخاص القطاعنظرة عن كثب على 

 هوكيفية حوكتمطبيعته  ذلك في بما الخليج، دول في الخاص لقطاعا أوضاع بحث :هدفال
 وذلك والعالمية، اإلقليمية واألسواق العام القطاع مع تفاعله اطار في البيئة العامة الُممّكنة لهو 

 ضوء في نزاهتهلتعزيز  بالنسبةالقائمة والفرص المتاحة  التحدياتالتعرف على أبرز  بغية
 .المؤثرة والخارجية الداخلية والعوامل الفعلية واألولويات االحتياجات

11011– 11015 

                                                           

 .http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=333لمراجعة وثائق الورشة يرجى مراجعة الرابط التالي  1 

mailto:http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=333
http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=333
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  لشركة سيمنز في الكويت الجلسة السيد أدريان وود، الرئيس التنفيذييدير 

 خبراءال 

 السيد طارق حداد، شريك، برايس وترهاوس كوبرز، اإلمارات العربية المّتحدة

 السيد مبارك العدواني، مساعد الممثل المقيم، مكتب برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي بالكويت

 ي، رئيس مجلس اإلدارة، جمعية الشفافية الكويتيةالدكتور صالح الغزال

  جابات  أسئلة وا 

 

 

 الجلسة الثانية  

بشأن نزاهة القطاع الخاص وأهميتها بالنسبة للعمل  الجيدةالمعايير الدولية والتجارب أبرز 
  في بلدان الخليج

تعزيز نزاهة ل الجيدة التجاربأبرز المعايير الدولية و  تمكين المشاركين من مناقشة: هدفال
ستفادة اإلوسبل  إمكانياتبحث و  االفصاحو الشفافية متطلبات خاص مع التركيز على قطاع الال

 .الخليج بلدانفي المعنيين العملية منها من جانب 

11015 – 12031 

 لمنطقة االستثمار برنامجلدى  دير الجلسة السيدة أولغا سافران، مستشار رئيس لمكافحة الفسادت
  االقتصادية والتعاون التنمية لمنظمة التابع إفريقيا وشمال طاألوس الشرق

 خبراء 

السيدة شانون بولوك، مسؤول برامج، الحوافز القانونية والمشتريات العمومية، فرع الفساد 
 والجريمة اإلقتصادية، مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 بادرة بيرلالسيدة إيميلدا دانلوب، المدير التنفيذي لم

السيد جان مونفيل، رئيس فخري للشركة العامة لكهرباء باريس، ورئيس اللجنة الدولية 
 لألعمال تحاد الفرنسياإللألخالقيات في ميديف 

 جابات  أسئلة وا 

 

 

 13011 - 12031 استراحة
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 ثالثةالالجلسة 

  لعمللوتوصيات  الخاص نزاهة القطاعتعزيز أوضاع الجهود المتعددة االطراف ل

 المشاركين أصحاب المصلحة اتوعمجم مختلفلتمكين  متخّصصةتوفير منابر  :هدفال
جهودهم ذات الصلة وتقييم درجة التفكير في ( أ)من ( ، والمجتمع المدنيوالحكوماتاألعمال، )

لتدعيم هذه  ، جماعيا أو بشكل مستقا،تحديد خطوات يمكن لهم اتخاذها( ب)اإلنجاز فيها، و
 اتوعمجمطرح توقعاتهم من ( ج)وء الفرص المتاحة والتحديات القائمة، والجهود في ض

 .اآلخرين بما في ذلك إمكانيات العمل في إطار مبادرات مشتركة أصحاب المصلحة

13011 - 14011 

  يدير الجلسة السيد عبد الرحمن المطوع، أمين عام مؤسسة السعفة، المملكة العربية السعودية

  نقاش 

 يةمالحظات ختام  

أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان السيد 
 العربية التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي

 

 

 14011 غداءال
 

 

*** 

  
 


