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ملحة عن املنتدى ال�سابع :

برعاية �شامية من ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري الكويت ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح - حفظه اهلل ورعاه، تنظم جمعية ال�شفافية 

امل�شروع  مع  بالتعاون  وذلك  النزاهة«،  وتعليم  التعليم  نزاهة  التعليم:  »حوكمة  �شعار  حتت  ال�شنوي  لل�شفافية«  الكويت  »منتدى  الكويتية 

الإقليمي ملكافحة الف�شاد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية التابع لربنامج الأمم املّتحدة الإمنائي. 

واملنتدى يف دورته ال�شابعة لهذا العام ي�شّلط ال�شوء على »نزاهة التعليم وتعليم النزاهة« متا�شيًا مع اأهداف اجلمعية الرامية اإىل تعزيز 

ال�شفافية و مناه�شة الف�شاد وحتقيق الإ�شالح املن�شود يف جميع قطاعات الدولة ومبا يتوافق مع املعايري الدولية واملمار�شات اجليدة يف 

هذا املجال التي يعمل برنامج الأمم املّتحدة الإمنائي على تعميمها يف املنطقة العربية.

اإن اهتمام املنتدى بحوكمة التعليم ياأتي انطالقا من الإميان ب�شرورة العمل على و�شع وتنفيذ برامج لتعليم النزاهة يف جميع املراحل 

العمرية، ولتعزيز النزاهة يف موؤ�ش�شات التعليم العام واخلا�ص مبختلف مراحله، وذلك يف �شياق العمل على  ن�شر وتفعيل قيم النزاهة 

وربطها بقيم الولء واملواطنة .

الف�شاد، وقد  النزاهة ومكافحة  تعزيز  القطاعي يف جهود  بالبعد  العربية  املنطقة  تنامي الهتمام يف  املنتدى مع  يتزامن طرح مو�شوع 

�شاهم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اإر�شاء الأ�ش�ص الالزمة لدعم هذا التوجه يف لقاء اإقليمي عقده ملمثلي مكاتب الربنامج الوطنية 

يف املنطقة و�شركائهم )بريوت، لبنان، 28-29 يونيو 2010( بعنوان »تعزيز النزاهة من اأجل حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية«، اأتبعه 

بعدد من الن�شاطات اأهمها موؤمتر اإقليمي مو�شع )قمرت، تون�ص، �شبتمرب 2011( رّكز ب�شكل حمدد على قطاعات التعليم وال�شحة واملياه، 

ون�شاطات وطنية خمتلفة مّكنت املعنيني يف عدد من الدول العربية من بلورة واإطالق عدد من املبادرات القطاعية، يذكر منها على �شبيل 

املثال مبادرات لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�شاد يف قطاع ال�شحة يف الأردن ويف قطاعي ال�شحة والتعليم يف املغرب، ويف قطاعات التعليم 

وال�شحة واملياه وال�شرف ال�شحي يف م�شر.

يهدف املنتدى اإىل ت�شجيع املعنيني على اتخاذ خطوات اأكرث تاأثريا لتعزيز نزاهة قطاع التعليم وتقوية دوره يف اإ�شاعة قيم النزاهة وذلك 

من خالل تعريف امل�شاركني على معايري ال�شفافية والنزاهة وامل�شاءلة يف هذا القطاع الهام، و�شبل تعليم هذه املعايري، مب�شامينها الأو�شع، 

للطالب وال�شباب، حيث �شيتم ا�شتعرا�ص جانب من املمار�شات اجليدة يف هذا املجال ودور خمتلف الأطراف املعنيني يف اعتمادها مبا 

فيهم املجتمع املدين. 

ي�شارك يف املنتدى نخبة من امل�شوؤولني واخلرباء الكويتيني بالإ�شافة اإىل خرباء وخمت�شني من عدة دول عربية ومنظمات اإقليمية ودولية، 

وهو مفتوح لكل مهتم اأو معني ب�شوؤون قطاع التعليم وجهود مكافحة الف�شاد والعالقة بينهما. ملزيد من املعلومات حول “منتدى الكويت 

لل�شفافية” ال�شابع يرجى مراجعة جدول الأعمال ادناه. وملزيد من املعلومات حول الدورات ال�شابقة لـ “منتدى الكويت لل�شفافية” يرجى 

مراجعة ال�شفحة الأخرية.
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Overview of the Seventh Forum:

Under the auspices of His Highness Prince of Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, May Allah Protect 
Him, Kuwait Transparency Society organizes the annual “Kuwait Transparency Forum” under the slogan “Education 
Governance: Education Integrity and Integrity Education” in cooperation with the regional project to fight corruption 
and to enhance the integrity in the Arab Countries affiliated to the United Nations Development Program.

The Seventh Forum highlights the “Integrity of Teaching and Teaching Integrity” in accordance with the goals of 
the Society that aim at enhancing transparency and fight against corruption and achieve the needed reform in all 
government sectors in accordance with the international standards and good actions in this field, which the United 
National Development Program is working on spreading in the Arab region.

The forum is having interest in the education governance because it strongly believes in the necessity to set and execute 
integrity education programs for all ages as well as to enhance the integrity in all the departments of the public and 
private education institutions as a step towards spreading and activating the integrity values and connecting these 
values to the loyalty and citizenship values.

The subject of the forum is being proposed at the same time as the attention of the Arab Region is being dragged 
to the necessity to enhance integrity and fight corruption. The United Nations Development Program contributed in 
setting the necessary basics in order to support this orientation in a regional meeting held for the representatives of 
the national programs offices in the area and their partners (Beirut, Lebanon, 28 – 29 June 2010) under the title 
“Integrity Promotion for the Achievement of the Millennium Development Goals”. It was followed by many activities 
among the most important was a large regional meeting (Gammarth, Tunisia, September 2011) mainly focused 
on the education, health and water sectors as well as different national activities enabling the representatives in 
several Arab countries to prepare and launch many sectoral initiatives including but not limited to initiatives aiming 
at promoting integrity and fighting corruption in the health sector in Jordan as well as in the health and education 
sectors in Morocco and in the education, health, water and drainage sectors in Egypt.

The forum aims at encouraging those concerned to take more effective steps and enhance integrity in the education 
sector and strengthen its role in spreading values of integrity. This can be achieved by introducing the participants to 
the integrity, transparency and accountability in this importance sector, the means of teaching these standards, along 
with their wider content, to students and youth. A section of the good practices in this field and the different role of 
concerned bodies, including the civil society. 

A group of Kuwaiti officials and experts shall be participating in this Forum, along with experts and specialists from 
many Arab countries as well as regional and international organizations. It is open to all those interested or concerned 
with the affairs of the Education Sector and the efforts to fight corruption and the relation between them. For more 
information regarding the Seventh “Kuwait Transparency Forum”, kindly refer to the work schedule below. For more 
information on previous sessions of the “Kuwait Transparency Forum” kindly refer to the final page.
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املحاور الرئي�سية للمنتدى ال�سابع :
  حفــل االفتتــاح:

املحور الرئي�سي : حوكمة التعليم - اإطار �سامل لنزاهة التعليم وتعليم النزاهة
ال�شفافية  روؤية جمعية  و  الب�شرية،  بالتنمية  التعليم  حوكمة  عالقة  و  الر�شمي،  املنظور  من  التعليم   حوكمة  اأهمية  الفتتاح  حفل  يتناول 

الكويتية لأهمية حوكمة التعليم ودوره الأ�شا�ص يف تعزيز النزاهة واإ�شالح الدولة.

  اجلل�ســـة االأولى 
املحور الرئي�سي: نزاهة التعليم - مكامن الف�ساد واآليات معاجلتها

تتناول هذه اجلل�شة  الف�شاد يف قبول الطالب، وت�شريب الختبارات، والتالعب بالنتائج، والف�شاد يف م�شرتيات قطاع التعليم، والف�شاد يف 

اإدارة املوارد الب�شرية يف قطاع التعليم، ومظاهر اأخرى للف�شاد يف قطاع التعليم مثل بيع البحوث ودرو�ص التقوية وغريها.

  اجلل�ســة الثانيـــة  
املحور الرئي�سي: نزاهة التعليم - االعتماد االأكادميي كدرا�سة حالة 

تتطرق هذه اجلل�شة اإىل  مدركات الإ�شالح يف قطاع التعليم، واملعايري الدولية لالعتماد، واآليات تقييم املوؤ�ش�شات التعليمية و�شبل تقوميها، 

واجلودة يف البيئة التعليمية كاإطار اأ�شمل لالإ�شالح.

  اجلل�ســة الثالثـة
املحور الرئي�سي: تعليم النزاهة - املناهج واملهارات 

لتعليم  �شة  خم�شّ مقررات  وو�شع  الدرا�شية،  املراحل  جميع  يف  املقررات  �شمن  النزاهة  وممار�شات  قيم  اإدراج  اجلل�شة  هذه  ت�شتعر�ص 

النزاهة ومكافحة الف�شاد، وتقدمي برامج تدريبية لتمكني املعلمني والعاملني من تعليم النزاهة، واإعداد مواد متخ�ش�شة بتعليم النزاهة 

وترجمة مواد مقارنة.

  اجلل�ســة الرابعــة
املحور الرئي�سي: تعليم النزاهة - الثقافة ال�سبابية

تتناول هذه اجلل�شة الن�شاطات الطالبية خارج املناهج، والأندية ال�شيفية، واملراكز ال�شبابية واملجتمعية، والروابط ال�شبابية/الطالبية 

للنزاهة.

  اجلل�ســة اخلام�سـة
املحور الرئي�سي: مناق�سة التو�سيات وامل�سادقة عليها

تقدم هذه اجلل�شة خال�شة املناق�شات يف يومي املنتدى، حيث �شيتم ا�شتعرا�ص التو�شيات يف اجلل�شات الأربع ، ثم �شيتم مناق�شة م�شودة 

البيان اخلتامي.
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Main topics of the Seventh Forum:
  Opening Ceremony:
Main topic: Education governance: Comprehensive frame of education integrity and integrity 
education.
The opening ceremony shed the light on the importance of education governance from an official perspective 
as well as the relationship between the education governance and human development and the vision of 
Kuwait Transparency Society regarding the importance of education and its vital role in promoting integrity and 
government reformation.

  First Session:
Main topic: Education integrity – corruption places and remediation mechanisms.
This session discusses the corruption taking place in the admission of students, tests leakage, results 
manipulation, procurements of the education sector, human resources management in the education sector 
and many other fields in the education sector including but not limited to selling researches, revitalization 
lessons, etc.

  Second Session:
Main topic: Education integrity – Academic accreditation as a case study.
This session discusses the reformation awareness in the education sector, governmental accreditation standards, 
education institutions appraisal mechanisms and reformation methods of the same, educational environment quality 
as a comprehensive reformation frame.

  Third Session:
Main topic: Education integrity – curriculums and skills.
This session suggests listing the integrity values and practices in the subjects of all the academic levels and 
teaching subjects specialized in the integrity education and corruption fighting as well as providing the 
teachers and employees with integrity education training sessions, preparing integrity education subjects and 
translating comparable subjects.

  Fourth Session:
Main topic: Education integrity – Youth Culture.
This session discusses the extra-curriculum activities of students as well as summer clubs, youth and social 
centers and youth/students integrity links.

  Fifth Session:
Main topic: Recommendations discussion and certification.
This session provides you with the conclusion of the discussions led during the past two days whereas the 
recommendations of all four sessions will be presented to you and the final statement draft will also be 
discussed.
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نبذة عن منتدى الكويت لل�سفافية : 

قامت جمعية ال�شفافية الكويتية بتنظيم منتدى الكويت لل�شفافية عاما بعد عام والذي حظي بكرم و�شرف موافقة ح�شرة �شاحب ال�شمو 

اأمري الكويت على رعايته منذ عامه الأول، ليعد منتدى هذا العام هو املنتدى ال�شابع الذي يقام �شنويا على التوايل.

منتدى الكويت لل�شفافية الأول - يناير 2007م ، حيث ميثل مرحلة كويتية جديدة يف تعزيز ال�شفافية ومناه�شة الف�شاد، و كان يهدف 	 

اإىل مناق�شة ال�شرتاتيجيات �شد كافة اأ�شكال الف�شاد وكيفية تنفيذها ومتابعتها ب�شكل جيد.

الف�شاد 	  م�شببات  العامة« مثل  اخلدمة  »اإ�شالح  ب�شعار  يتعلق  ما  كل  ناق�ص  حيث   ، الثاين - فرباير 2008م  لل�شفافية  الكويت  منتدى 

الإداري والتحديات يف الإ�شالح واآلية احلد من هذا الف�شاد، ودور ت�شيي�ص اخلدمة العامة يف تف�شي الف�شاد، وقيا�ص الأداء يف القطاع 

العام وامل�شتوى الإداري ملقدمي اخلدمة العامة.

والذي ا�شتوحي من توجيهات ح�شرة 	  منتدى الكويت لل�شفافية الثالث - اأبريل 2009م حتت �شعار “الكويت مركز مايل وجتاري”، 

�شاحب ال�شمو اأمري البالد جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا يف املنطقة .

طريق 	  خارطة  و�شع  يف  لي�شاهم  النفطية«  ال�شناعات  يف  »ال�شفافية  �شعار  وحمل  م  اأبريل 2010   - الرابع  لل�شفافية  الكويت  منتدى 

للو�شول اإىل متكني قيم ال�شفافية والنزاهة وامل�شاءلة يف القطاع النفطي الكويتي، وذلك متا�شيا مع اخلطة التنموية للدولة باعتباره 

ع�شب القت�شاد الكويتي.

منتدى الكويت لل�شفافية اخلام�ص - اأكتوبر 2011 م والذي عقد حتت �شعار »ال�شفافية يف القطاع اخلا�ص« الذي يهدف اإىل تطبيق 	 

حوكمة ال�شركات وحماربة الف�شاد ومعاجلة اعتماد وتطبيق القوانني يف القطاع اخلا�ص بالإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء على املعاهدات 

الدولية ذات ال�شلة.

وامليزانية 	  العمليات  حيث  من  والدفاع”،  الأمن  يف  “ال�شفافية  �شعار  حتت  عقد  اأكتوبر 2012 ،  ال�شاد�ص -  لل�شفافية  الكويت  منتدى 

واتخاذ القرار اخلا�ص بالإنفاق العام واملناق�شات العامة املعنية بالأمن العام و�شوؤون القوات امل�شلحة، وجعل جميع القطاعات الأمنية 

خا�شعة للم�شاءلة، من دون اأن يتعار�ص ذلك مع الأمن القومي.
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Overview of Kuwait Transparency forum:

Kuwait Transparency Society organized Kuwait Transparency Forum year after year which was extremely 
honored to be held under the auspices of His Highness Prince of Kuwait since its very first year making this 
year’s forum the seventh respective annual forum. 

- The First Kuwait Transparency Forum – January 2007 represented a new Kuwaiti phase in promoting 
transparency and fighting corruption. It aimed at discussing the strategies to be adopted against all 
kinds of corruption and how to well execute and follow them.

- The Second Kuwait Transparency Forum – February 2008 was held under the slogan “Public 
Service Reformation” including but not limited to the causes of administrative corruption, 
reformation challenges, corruption mitigation mechanism, role of politicizing the public service in 
the corruption diffusion, public sector performance measure and administrative level of the public 
service presenters.

- The Third Kuwait Transparency Forum – April 2009 was held under the slogan “Kuwait, a Financial 
and Commercial Center” which was inspired by the instructions of His Highness Prince of Kuwait in 
order to make the State of Kuwait a financial and commercial center in the region.

- The Fourth Kuwait Transparency Forum – April 2010 was held under the slogan “Transparency 
in Petroleum Industries” which was a step towards setting the right path to reinforce transparency, 
integrity and accountability values in the Kuwaiti petroleum sector in line with the development plan 
of the state whereas it is the essential element in the Kuwaiti economy.

- The Fifth Kuwait Transparency Forum – October 2011 was held under the slogan “Transparency in 
the Private Sector” aiming at applying the companies’ governance, fighting corruption and dealing 
with the accreditation and implementation of laws in the private sector as well as highlighting the 
international conventions in relation thereto.

- The Sixth Kuwait Transparency Forum – October 2012 was held under the slogan “Transparency 
in the Security and Defense” discussing the operations, budgets, public expenditure decisions and 
general discussions regarding the public security and armed forces affairs as well as making all the 
security sectors subject to accountability without prejudice to the national security. 
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Forum’s Registration Form

For Registration:

Translation available (Arabic - English) 
for all sessions

إستمـارة التسجيـل في المنتدى

للتسجيـل:

تتوفر ترجمة فورية للغتين العربية واالنجليزيه
في جميع جلسات المنتدى.

الـجـــهـــــــــــــــــــــــة :

تلفون :فــــــــــــــــاكـــــــــــــ�ص:

الــــــــــــــــدولــــــــــة :

االإ�شـــــــــــــــــــــــــــم :

امل�شمي الوظيفـي :

الربيد االإلكرتوين :

الــنـــقـــــــــــــــــــــال :

Organisation:

Tel.: Fax:

Please	Check									if	needed:

Issuing attendance certificate

Please fill the required information and send it back to us 
maximum by 30th September 2012
Attendance is Free of Charge for Two days attendance; opening 
ceremony, sessions, forum’s kit/work papers, coffee breaks and 
attendance certificate if required earlier.

Country:

Name:

Title:

E-mail:

Mobile:

Signatureالـتــــوقـيـــع الـتــاريـخ

الرجاء و�شع عالمة          عند الرغبة:

ارغب يف احل�شول على �شهادة ح�شور

بــرجاء تعبئـة كـافة البيــــانات اأعــاله، واإر�صـالهـا اإلينـا مبوعــد اأق�صـاه 30 �صبتمرب 

.2012

احل�صور جمانًا على مدي يومي املنتدى، وي�شمل ح�شور حفل االفتتاح، جل�شات 

املنتدى، اأوراق عمل املنتدى، وجبات خفيفة خالل فرتات اال�شرتاحة، �شهادة 

امل�شاركة يف املنتدى ب�شرط الت�شجيل امل�شبق.

Date

Tel.: +965 25358901 / 25358902 - Fax: +965 25358903
info@transparency.org.kw  - www.transparency.org.kw

للت�سجيل :
 27 �أق�صاه  �إلينا مبوعد  و�ر�صالها  �أعاله،  �لبيانات  كافة  تعبئة  برجاء 

�أكتوبر 2013.

حفل  ح�صور  وي�صمل  �ملنتدى،  يومي  مدى  على  جمانًا  احل�سور 

خالل  خفيفة  وجبات  �ملنتدى،  عمل  �أور�ق  �ملنتدى،  جل�صات  �الفتتاح 

�لت�صجيل  ب�صرط  �ملنتدى  يف  �مل�صاركة  �صهادة  �ال�صرت�حة،  فرت�ت 

�مل�صبق.

For Registration:
Please Fill The Required Information And Send It 
Back To Us Maximun By 27 October 2013.
Attendance Is Free Of Charge For Two Days 
Including Opening Ceremony, Sessions, Forums 
Kit/Work  Papers, Coffee Break And Attendance 
Certificate If Required Earlier.

Forum's Registration Formإستامرة التسجيل يف املنتدى


