
 مؤتمر الكويت الدولي

 "زاهة من أجل التنميةالن"

 حفظه هللا ورعاه -تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح 

 1الصفحة 
 08/01/2019بتاريخ 

 

 جدول األعمال 

  2019يناير  15اليوم األول: الثالثاء 

 . (JACC) مركز جابر األحمد الثقافيمن ثم و ،قصر بيان

 المتحدثون الجلسة الساعة
10:30 

– 
11:00 

 :في قصر بيان افتتاح المؤتمر
 النشيد الوطني -

 تالوة من آيات القرآن الكريم -

 الكلمات االفتتاحية -
 فلم قصير -

 ، دولة الكويتمجلس األمة ووزير الدولة لشؤونوزير العدل  ،المستشار/ د. فهد محمد العفاسيمعالي  -

 (UNDP) رئيس المركز اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، خالد عبد الشافي السيد/ -
 ، دولة الكويتالهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(رئيس ، معالي المستشار/ عبدالرحمن نمش النمش -

 توديع صاحب السمو أمير البالد
  (JACC) انتقال جميع فعاليات المؤتمر الى مركز جابر األحمد الثقافي

 التسجيل 14:30

15:30 

–
16:00 

 عرض فلم قصير 

16:00 

– 
17:15 

 األولى:الجلسة 
 االستراتيجيات من جديد جيل نحو

 الفساد لمكافحة الوطنية

 :رئيس الجلسة
 دولة الكويت، "عضو مجلس األمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة، الصالح يالسيد / لؤ

 :المتحدثون
 المعني المتحدة األمم مكتب الجنائية، العدالة وتعزيز الجريمة منع مسؤول، لتكين راويساالسيد/ ج -1

 (UNODC) والجريمة بالمخدرات
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة، رئيس مجموعة العمل بشأن الرشوة، السيد / دراغو كوس -2

 ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الجمهورية التونسية/ شوقي الطبيب السيد -3

، مستشار ومدرب معتمد في التخطيط االستراتيجي والتنمية البشرية ،الدكتور/ أحمد محمد بوزبر -4

 دولة الكويت
 األسئلة

 استراحة
17:30 

– 
18:30 

 الجلسة الثانية:
 في الفساد من للوقاية ناجحة ممارسات

 العام القطاع

 :رئيس الجلسة
 دولة الكويت، مستشار في الديوان األميري، اإلبراهيميوسف  /الدكتور

 :المتحدثون
في دولة  سابقا   ن االقتصاديةؤون االجتماعية ووزيرة الدولة للشوؤوزيرة الش ،السيدة/ هند الصبيح -1

 الكويت
  كوريا جمهورية ، ةالحقوق المدنيو مكافحة الفساد، رئيسة هيئة السيدة/ باك أون جونغ -2

  البنك الدولي، عامالقطاع ال بشأن خبير رئيس، السيد/ إسماعيل رضوان -3

 ، شريك رئيسي، مجموعة النزاهة الدولية، الواليات المتحدة األميركيةالدكتور/ ستيوارت غيلمان -4

 سئلةاأل
18:30 

– 
19:30 

 الجلسة الثالثة:
 التنافسية دعم في النزاهة أهمية

 األعمال بيئة وتطوير

 :رئيس الجلسة
 االستثمار المباشر، دولة الكويت، مدير عام هيئة تشجيع الشيخ الدكتور/ مشعل جابر األحمد الصباح

 :المتحدثون
 عضو في مجلسالجامعة األمريكية في بيروت،  أستاذة في، ماردينيعويضة الدكتورة / رانيا  -1

 ، الجمهورية اللبنانية (IFAC) معايير التعليم المحاسبي الدولي إدارة

 (IACA)األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد  العميد واألمين التنفيذي،مارتن كروتنر،  /السيد -2

 جامعة الكويت ،كلية العلوم اإلدارية أستاذ في ،الدكتور/ عدنان السلطان -3

معاونة لمشروع مكافحة الفساد والعمل الجماعي، المركز الدولي ، السيدة/ سكارليت وانينوتش -4

 (، معهد بازل للحوكمة ICCAللعمل الجماعي )

 سئلةاأل

  اليوم األول في مركز جابر األحمد الثقافي انتهاء
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 2019يناير  16اليوم الثاني: األربعاء 

 مركز جابر األحمد الثقافي

 المتحدثون الجلسة الساعة
09:00- 

10:15 
 الجلسة الرابعة:

الشفافية ودورها في تعزيز ثقة 
 المواطنين بمؤسسات الدولة

 :رئيس الجلسة
 محافظ بنك الكويت المركزي السابق، سالم عبد العزيز الصباح /الشيخ

 :المتحدثون
  ، الجمهورية الفرنسيةالعامة الحياة يف للشفافية العليا الهيئة، االمين العام ليزا كامكاني /السيدة -1
، نائب رئيس مجموعة "إغمونت" الدولية لوحدات اإلخبار المالي، عبد الحفيظ منصور /السيد  -2

 لدى مصرف لبنان، الجمهورية اللبنانية العام لهيئة التحقيق الخاصة  واألمين
المدير العام للخدمات الحكومية، مؤسسة فوروم وان، الواليات نائب رئيس و، مايك شواغ /السيد -3

 المتحدة األميركية
  (KTS) جمعية الشفافية الكويتيةمجلس إدارة  رئيس، المطيريماجد  /السيد -4

 سئلةاأل
10:15 – 

11:30 
 الجلسة الخامسة:

واقع ومستقبل المؤشرات التي ترصد 
 أوضاع النزاهة والفساد

 :رئيس الجلسة
 ، دولة الكويتنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، السيد/ أنس الصالح

 :المتحدثون
األوروبي لبحوث مكافحة الفساد وبناء ، مديرة البرامج واالتصال، المركز إليزابيت ميزتا /السيدة -1

 الدول، كلية هيرتي للحوكمة في برلين
 التحالف العالمي لدعم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد رئيسة، خوانيتا أواليا /الدكتورة -2

 ، دولة الكويتواألدلةاألداء مؤشرات خبير وطني في  ،طارق الدويسان ستاذ الدكتور/األ -3

، رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، المكتب أركان السبالنيالسيد/  -4

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيللدول العربية،  اإلقليمي
 سئلةاأل

أداء صالة الظهر استراحة  
12:30 – 

13:45 
 الجلسة السادسة:

حماية أهداف التنمية المستدامة من 
 مخاطر الفساد

 :رئيس الجلسة
 ، دولة الكويتنائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(، رياض حمود الهاجري /المستشار
 :المتحدثون

 دولة الكويت ،لمجلس االعلى للتخطيط والتنمية، أمين عام االدكتور/ خالد مهدي -1

 ، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الكويتالسيد/ إدوارد كريشتو  -2

، نائب المدير العام في المركز الوطني للحوكمة والنزاهة ومكافحة س يوسفيالسيد الدكتور/ أن -3

  اإلتحاد الماليزي الفساد، 
االقتصادية للجنة األمم المتحدة  األمين التنفيذي باإلنابةونائب األمين التنفيذي ، السيد/ منير تابت -4

  (ESCWA) واالجتماعية لغربي آسيا

 سئلةاأل
 اإلعالن الختامي

 انتهاء أعمال المؤتمر
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