
   
 

ات الدولية برنامج ي المؤشر
 
 بي   الواقع والمأمول ندوة: الكويت ف

 

 : 2017ابريل  16 األحد  – اليوم األول

 5:30الساعة  يةاالفتتاح الجلسة
ي كلمة راعي الندوة  وزير شؤون الديوان األمي 

 الشيخ نارص صباح األحمد الصباح معالي 

 المستشار عبدالرحمن النمش –رئيس مجلس األمناء    كلمة الهيئة العامة لمكافحة الفساد       

 السيد صالح الغزال   –رئيس مجلس اإلدارة  كلمة جمعية الشفافية الكويتية              

 السيد مهلهل المضف –رئيس مجلس اإلدارة  ام المال الع للدفاع عنكلمة الجمعية الكويتية 
 

 6:30الساعة                                     الجلسة األول                          

ي مؤشر الكويت 
 
 التنافسية العالمية اتف

  :السيد محمد الداللرئيس الجلسة   يعية والقانونيةمجلس األمة، رئيس  لجنة الشؤون التشر

 كلمة السيد د. فهد الراشد  لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، رئيس 

  د. نايف الشمري كلمة السيد  للجنة الكويت الوطنية للتنافسية، جامعة الكويت  
 رئيس الفريق الفن 

  عدنان أبلالسيد تعقيب  عضو مجلس ادارة، الجمعية الكويتية لحماية المال العام 

احة  7:45الساعة  اسير

 8:00الساعة  الجلسة الثانية                                                                      

ي مؤشر الكويت 
 
 مدركات الفساد ف

  د.عبدالكريم الكندريرئيس الجلسة: السيد  ،عضو مجلس األمة 

 ة مروة فطافطةكلمة السيد  ق األوسطمنظمة الشفافية الدولية  ، منسق الشر

 سلىم العيىس ةكلمة السيد  اهة ومكافحة الفساد ات الشفافية والي    خبير مؤشر

  بوزبر السيد د.محمد تعقيب   ،باإلنابةاألمير  العام الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
 

  
 : 2017ابريل  17االثنير   –اليوم الثان 

 5:00الساعة  الجلسة الثالثة                                                              

اتيجيات وطنية لمكافحة الفساد  اسير

  :السيد رئيس الجلسة  
 ضومجلس األمة، ع  عمر الطبطبان 

   
  الدول العربية  كلمة السيد د. أركان السبالن 

 األمم المتحدة، مدير برنامج مكافحة الفساد ف 

 كلمة السيد أ.د. ستيوارت جيلمان  اهة العالمية  مجموعة الي  

 تعقيب السيد د.نارص الصانع  لمانيير  ضد الفساد، عضو اللجنة التنفيذية  المنظمة العالمية للير

احة  6:15الساعة  اسير

 6:30الساعة  الجلسة الرابعة                                                            

ي االصالح
 
 نماذج وطنية ودولية ف

  :خالد الروضانمعال  السيد رئيس الجلسة  وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب 

 كلمة السيد محمد عبدالقادر  ،  برنامج إصالح مزاولة األعمال والتجارة البنك الدول 

  عائشة فودةكلمة السيدة    
، برنامج إصالح التعليم الوطن   البنك الدول 

  د.خالد مهديتعقيب السيد   المجلس األعىل للتخطيط والتنمية، األمير  العام 

احة  7:45الساعة  اسير

 8:00الساعة                  الجلسة الختامية                                            

 تالوة توصيات الندوة  

 الختام
 


