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النزاهة وُمكافحة الفساد

1. الشفافية ومكافحة الفساد – نبي نفهمها صح

يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تنمية معارف ومهارات الُمشاركين بمفهوم ومعايير 
الشفافية وُمكافحة الفساد وأهميتها وعناصرها واالستراتيجية الداعمة لها، وا صالح 

ومكافحة الفساد لخلق بيئة عمل صحية ونزيهة وخالية من الفساد.

المحاور

•    مصطلحات الشفافية وأهمية الشفافية- عناصر الشفافية واستراتيجيات الداعمة
      للشفافية وعقبات تواجها.

•    مفهوم مكافحة الفساد وبعض المفاهيم المرتبطة بالفساد.

•    أحجام الفساد وا£سباب التي تساعد على تفشيه وآثاره االقتصادية والسياسية.

•    آليات مكافحة الفساد وجهود الُمكافحة الدولية.

الفئة المستهدفة
القيادات والمدراء والموظفين في القطاع العام والخاص والمهتمين.

التاريخ
10 – 11 نوفمبر 2019.

الُمدرب
األستاذة/ منال أحمد علي الكندري.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

2. تعارض المصالح وقواعد السلوك العام في الجهات العامة

حينما  القرار  لمتخذ  السليم  ا جراء  على  الُمشاكرين  تعريف  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
أو  نزاهــة  مــن  وظيفتــه  تتطلبه  ما  مع  تتعارض  معنوية  أو  مادية  مصلحة  له  تكون 

تكــون سبب³ لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

المحاور

•   تعريف المشاركين بقانون إنشاء الهيئة العامـة لمكافحة الفساد وا£حكام الخاصة 
    بالكشف عن الذمة المالية.

•   التعرف على تعارض المصالح و الشخص الخاضع لالفصاح عن ذلك، وما هو التعـــارض 
     المطلـــق والتعـارض النسـبي وكل من المصلحتين المادية والمعنوية.

•  ما هي حاالت تعارض المصالح، و كيف يتصرف الموظف تجاهها؛ ومن هي الجهـة 
    المنـوط بهـا تلقي ا فصـاح وما هي طــرقه ووســيلته وتوقيتــه وإجراءات تقديمــه.

•  العقوبات التي تقع على من يكون في حالة تعارض مصالح دون أن يبلغ عنها، أو 
    استغل ذلك التعارض لمصلحة، والحاالت التي تشمل أطراف أخرى ذات صلة به.

•  تنمية قواعد السلوك العام التي ينبغي على الموظف العام التقيد بها، وقواعد 
    السلوك الخاص في الجهات العامة التي ينبغي على الموظف التقيد بها.

الفئة المستهدفة
الفئة الوسطى (مدير إدارة، مراقب، ومن في مستواهم الوظيفي).

التاريخ 
12 – 14 نوفمبر 2019.

الُمدرب 
األستاذ/ صالح محمد الغزالي.



النزاهة وُمكافحة الفساد

3. استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد   
     (2019 – 2024) – كيف تنفذها بفعالية؟

المعنية  والمؤسسات  الجهات  في  والمدراء  القيادات  توعية  إلى  الدورة  هذه  تهدف 
تطبيق  كيفية  شرح  على  التركيز  مع  وأهدافها،  االستراتيجية  بمحاور  باالستراتيجية 

ا£ولويات والُمبادرات الخاصة بكل جهة. 

المحاور
•  ا طار العام لالستراتيجية.

•  الرؤية والرسالة والمباديء.

•  المحاور وا£هداف االستراتيجية.

•  ُمتطلبات تطبيق ا£ولويات والُمبادرات في جهة عملي.

•  تحديات وعوامل نجاح تطبيق االستراتيجية.

الفئة المستهدفة 
القيادات والُمدراء في جهات القطاع العام والخاص والهيئات المتخصصة. 

التاريخ
26 نوفمبر

الُمدرب 
الدكتور/ طارق عبدالمحسن الدويسان.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

الُمدرب :
ا£ستاذة/ منال أحمد علي الكندري.

التاريخ
4 ديسمبر 2019.

المحاور :
•    مفهوم النزاهة ومتطلباتها.

•    منظومة القيم ا£خالقية مطلب³ لتحقيق النزاهة.

•    النزاهة فـــي أسلوب التدريس، والمناهج، وا£نشطة، والتعامل، وا دارة المدرسية، والمعلم.

•    ماذا نحتاج كي نحقق تعليم³ نزيه³؟

الفئة المستهدفة
القياديين – مدراء المدارس – المعلمين – وكل المهتمين.

4. نزاهة التعليم وتعليم النزاهة

تهدف الدورة إلى تعريف الُمشاركين على الفساد في التعليم وآلية معالجته، 
تعليم  كيفية  على  يتعرفوا  وأن  التعليم.  في  وأهميتها  النزاهة  ومفهوم 

النزاهة وكيف ُيمكن للُمعلم أن يكون نزيه³.
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الفئة المستهدفة
القياديين – مدراء المدارس – المعلمين – وكل المهتمين.

الُمدرب
ا£ستاذ/ صالح محمد الغزالي.

5. حوكمة الجهات العامة

الحوكمة  وقواعد  بمفهوم  المشاركين  تعريف  إلى  التدريبي  البرنامج  هذا  يهدف 
وكيف  دعمها،  وطرق  نجاحها  ومتطلبات  وعوائقها  وفوائدها،  وأساليبها  وأهدافها 
في  دولية  تجارب  على  التعرف  خالل  من  الحكومي  العمل  بيئة  تحسين  في  تساهم 

الحوكمة.

المحاور :
•   التعريف بالحوكمة وفلسفتها ونشأتها ومفهومها وأهدافها وأهميتها 

     وخصائصه والمعايير والضوابط الخاصة بها.

•   الجوانب التشريعية والقرارات التنظيمية في دولة الكويت والمنظمة لممارسة 
     قواعد الحوكمة.

•   محددات الحوكمة ومبادئها من خالل القواعد التي أقرتها المنظمات الدولية 
     والضوابط والمعايير التي يمكن من خاللها قياس مدى تطبيقها بالجهات 

     الحكومية.

•   الرقابة على الحوكمة والتقارير المالية ودور ا£جهزة الرقابية العليا في تفعيلها في 
     الجهات الخاضعة للرقابة، ومعوقات تنفيذ الحوكمة بشكل عام وبدولة الكويت   

      بشكل خاص.

التاريخ
3 - 5 ديسمبر 2019.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

الُمدرب
الدكتور طارق عبدالمحسن الدويسان.

التاريخ
9 – 10 ديسمبر 2019.

الفئة المستهدفة
الفئة الوسطى (مدير إدارة، مراقب، ومن في مستواهم الوظيفي).

المحاور
•    أهمية قواعد سلوك العمل.

•    ا طار العام لقواعد سلوك العمل.

•    القواعد/ المباديء ا£ساسية.

•    التعهدات وااللتزامات.

•    أساليب التطبيق الفّعال والقياس.

•    التحديات وعوامل النجاح.

6.قواعد سلوك العمل – قواعد وتعهدات والتزامات

أن يتحلى قيادييها وإدارييها والعاملين فيها  العمل على  المؤسسات وجهات  تحرص 
بأعلى مستويات السلوك ا£خالقي والمهني في كل ما يقومون به من أعمال، فذلك 
هو  العمل  سلوك  قواعد  من  الهدف  مكانتها.  من  وُيعزز  الطيبة  السمعة  لها  يحقق 
مساعدة هؤالء القياديين وا داريين والعاملين على اتخاذ القرارات السليمة والمسؤولة 
في تعامالتهم التوتجنب المواقف التي قد تنعكس سلب³ عليهم وعلى جهة عملهم.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

الُمدرب :
ا£ستاذة/ منال أحمد علي الكندري.

التاريخ
6 يناير 2020.

الفئة المستهدفة
القياديين والمدراء - الموظفين - أصحاب القرار- المهتمين.

المحاور 
•   آليات الوقاية من الفساد.

•   اساليب ُمكافحة الفساد.

•   السبل العقابية في مكافحة الفساد.

•    السبل العالجية في مكافحة الفساد.

7. سبل الوقاية من الفساد والبدايات االستراتيجية 
      إلصالح الجهاز المؤسسي

تهدف هذه الدورة إلى تعريف الُمشاركين على سبل الوقاية من الفساد بكافة أنواعها، 
استراتيجية  ضمن  العمل  آليات  تفعيل  وكيفية  للمؤسسات  االستراتيجية  والبدايات 

منظمة لمكافحة الفساد بأنواعه في أي جهة.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

الُمدرب
الدكتور طارق عبدالمحسن الدويسان.

التاريخ
12 – 14 يناير 2020.

الفئة المستهدفة
المسئولين والمهتمين بالمسئولية المجتمعية من ُمدراء ومشرفين ورؤساء أقسام ومن في 

مستواهم.

المحاور :
•    نبذة عن اÒيزو وأنواع المواصفات.

•    ا طار العام للمواصفة.

•    عناصر المواصفة.

•    معايير المواصفة.

•    خارطة تطبيق المواصفة.

•    التحديات وعوامل النجاح

8.مواصفة اآليزو 26000 للمسئولية الُمجتمعية 
   معايير وخارطة التطبيق

على  الجهات  مساعدة  هو  هدفها  إرشادية  معايير  على  تحوي   26000 اÒيزو  مواصفة 
الصلة  ذات  المجتمعية  بمسئولياتها  بفعالية  النهوض  على  وأحجامها  أنواعها  اختالف 
برسالتها ورؤيتها، وأنشطتها وإجراءاتها، وعمالءها، وموظفيها، ومجتمعاتها، وُمالكها، 
المواصفة  بمعايير  التعريف  هو  الدورة  هذه  هدف  البيئة.  على  وأثرها  المعنيين،  وكافة 

وكيفية تطبيقها بفعالية وكفاءة في جهات عمل الُمشاركين.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

المحاور :
•    التعرف على اتفاقية ا£مم المتحدة لمكافحة الفساد، واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

•    التعرف على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

•    ا£حكام المعنية بحماية المبلغين عن الفساد وضحاياه وشهوده، وا فصاح عن الذمة
      المالية.

•    استعراض قانون حماية ا£موال العامة، ودور ديوان المحاسبة في حماية المال العام.

الفئة المستهدفة
الفئة الوسطى (مدير إدارة، مراقب، ومن في مستواهم الوظيفي).

9.اتفاقيات دولية وقوانين وطنية لحماية المال 
   العام ومكافحة الفساد

مكافحة  في  الدولية  االهتمامات  على  الُمشاركين  تعريف  إلى  البرنامج  هذه  يهدف 
بحماية  المعنية  الوطنية  والقوانين  الوطني،  المستوى  على  وتأثيرها  وأبعادها   الفساد 

المال العام ومكافحة الفساد ا داري والمالي.

التاريخ
20 – 22 يناير 2020.

الُمدرب
ا£ستاذ/ صالح محمد الغزالي.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

البكالوريوس  الدويسان حاصل على  المحسن  الدكتور طارق عبد  ا£ستاذ 
 1990 عام  في  ا£مريكية  أريزونا  والية  جامعة  من  والدكتوراه  والماجستير 
ومدير  مؤسس  هو  الدويسان  ا دارية.  والنظم  الصناعية  الهندسة  في 
عام شركة رواد العالمية لالستشارات الصناعية وا دارية والتدريب. وهو قد 
من  الفترة  في  الكويت  جامعة  في  الصناعية  الهندسة  في   Óأستاذ عمل 
االمريكية  الجمعية  من  مهنية  شهادات  الدويسان  ويحمل   .2017 إلى   1991
للجودة هي: مدير جودة وتميز مؤسسات ُمحترف، ومحترف ستة سجما 
ومحترف  ُمحترف،  جودة  ومدقق  ُمحترف،  جودة  ومهندس  أسود،  حزام 
الدويسان  الدكتور  يتمتع  للجودة.  ا£مريكية  الجمعية  من  مورد  جودة 
مجاالت  في  قرن  الُربع  ُتناهز  وتعليمية  واستشارية  تدريبية  مهنية  بخبرة 
قياس  ونظم  الفساد  ومكافحة  والنزاهة  المؤسسي  والتميز  الجودة 
المتميزة في دورتها  للمصانع  ا£مير  ا£داء. وهو ُمحكم في جائزة سمو 
كتاب  هو  مؤلف  له  أن  كما   .(2017-2018) والخامسة   (2015-2016) الرابعة 

"التنمية في الكويت 2018". 
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النزاهة وُمكافحة الفساد

في  بكالريوس  على  حاصلة  الكندري  علي  أحمد  منال  ا£ستاذة/ 
التربية عام 2004، وماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعة 
الكويت في عام 2015. عملت ا£ستاذة منال ُمعلمة ولديها خبرة في 
إدارة  مجلس  في  عضو  حالي³  هي  سنة.   15 ُمدتها  التعليم  مجال 
حملة  رأست  سابق³.  سر  وأمينة  الكويتية،  الشفافية  جمعية 
الفساد  ومكافحة  والنزاهة  الشفافية  قيم  لنشر  أمان"  "الشفافية 
في المدارس والجامعات. وعملت ُمنسقة لنادي نزاهة الصيفي في 
ومكافحة  والنزاهة  الشفافية  مجال  في  ُمدربة  عملت   .2019 عام 
مدربة  شهادة  على  حاصلة  وهي  والمدارس.  الوزارات  في  الفساد 
مجال  في  كاتبة  هي  منال  ا£ستاذة  البشرية.  التنمية  في  معتمدة 
الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد (جريدة القبس)، وناشطة في 
مراقبة  فريق  ضمن  عملت  الفساد،  ومكافحة  التطوعي  المجال 

ومتابعة انتخابات مجلس ا£مة الكويتي.
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النزاهة وُمكافحة الفساد

العلوم  بكالوريوس  على  حاصل  الغزالي  محمد  صالح  ا£ستاذ/ 
 .1997 عام  الحقوق  في  وليسانس   ،1985 في  واالقتصاد  السياسية 
يعمل حالي³ مديرÓ تنفيذي³ لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية 
كبير  عمل  أن  له  وسبق  العالمية.  الكويتية  القانون  كلية  في 
اختصاصيين في شركة نفط الكويت (2003)، وقبلها مديرÓ في ا£مانة 
العامة لÕوقاف. وهو مؤسس لجمعية الشفافية الكويتية في عام 
الوطني  2005، ورئيسها حتى عام 2018. حصل على وسام االستحقاق 
برتبة فارس من الرئيس الفرنسي في عام 2014، وذلك عن جهوده في 
سلسلة  آخرها  مؤلفات،   8 صالح  لÕستاذ  والحوكمة.  الشفافية  تعزيز 

الحوكمة من 3 كتب.
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النزاهة وُمكافحة الفساد
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