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 2011 مايو 10الثالثاء، 
 

  لمشاركين احفل استقبال             30:19 – 18:30

  

  كتارا الحي الثقافيلوزار في العشاء في مطعم               20:00

  

 

  2011مايو  11ألربعاء ا

  

  المشاركين تسجيل     09:00 – 08:00

  

  تأثير الفساد على التنمية االقتصادية: األولىالجلسة      10:30 – 09:00

العالقة بين الفساد والتنمية االقتصادية وتوضح تأثير  ول هذه الجلسةتتنا
الفساد على االستثمار والنمو االقتصادي ومفهوم األمن االقتصادي على 

  .2009لعام  ةالعربياإلنسانية تقرير التنمية  الذي أبرزهالنحو 

متحدة المعني حاتم علي، ممثل مكتب األمم ال/  القاضي :الجلسة منّسق
 دول مجلس التعاون الخليجي، بالمخدرات والجريمة

  :المتحّدثان

 سكندرية، مستشارجامعة االفي أستاذ أحمد عاشور، / البروفيسور  •
 بحوث واستشارات التنميةل" إدراك"معهد  رئيس في

نية وأخالقيات دراسات القانو لل، أستاذ مساعد زفيليب نيكول/  السيد •
 رتون، جامعة بنسلفانيااكلية و في األعمال التجارية 
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   الرسمية  جلسة االفتتاح    11:30 – 10:30

مي المؤتمر فرصة الحديث بشكل مفصل عن تتيح الجلسة االفتتاحية لمنظّ 
، واإلجابة عن أسئلة والنتائج المتوقعة منهوأسباب عقده المؤتمر  خلفية

  . الوفود المشاركة

 دولة قطرفي المري، النائب العام بن فطيس  يعل/  سعادة الدكتور •

 ركيةي، وزارة التجارة األمعام، المستشار اليكامرون كير /  دالسيّ  •

  

  مؤتمر صحفي/ استراحة     12:00 – 11:30

 

لمكافحة الفساد والمعايير الدولية فاقية األمم المتحدة إتّ : الجلسة الثانية  13:00 - 12:00

  المتصلة بنزاهة القطاع الخاص

 يجب أنتقدم الجلسة عرضًا عن المعايير الدولية لمكافحة الفساد التي   
االعتبار عند وضع عين وكبار رجال األعمال في المشرعون يأخذها 

القطاع الخاص، بما في ذلك اتفاقية األمم في نزاهة الاستراتيجيات تعزيز 
  .المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الصكوك الدولية

، برنامج األمم قانونيأركان السبالني، أخصائي / السيد :الجلسة منسق  
  في النيابة العامة في دولة قطر خبير قانوني ، و المتحدة اإلنمائي

  :المتحّدثون

جوليا بيلغرم، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع /  السيدة •
  المعني بالمخدرات والجريمة ألمم المتحدةلمكتب لل

، منظمة التعاون رئيس كاش، محلل سياسات هلرمانيوال اكني/  السيدة •
 اإلقتصادية والتنمية

منظمة  جيرمن بروكس، رئيس المجلس االستشاري لالعمال،/  لسيدا •
 الشفافية الدولية
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   الغداء     14.00 -  13.00

  

التفاعل بين القطاعين العام والخاص من اجل تعزيز : الجلسة الثالثة  15.15 – 14.00

  األعمال التجارية نزاهة

الجلسة مخاطر الفساد في عملية التفاعل بين القطاعين العام هذه تستعرض 
ن تلك المخاطر، مع تقديم أمثلة والخاص واالستراتيجيات الممكنة للتقليل م

  .صلةذات مبادرات ل

مستشارة أقدم، إدارة التجارة ، أنيتا رماساستري/  السيدة :الجلسة منسق
  الدولية، وزارة التجارة األميركية

  :المتحّدثون

، منظمة التعاون رئيس كاش، محلل سياسات هلرمانيوال اكني/  السيدة •
 ةوالتنمية االقتصادي

 كيةر ي، وزارة التجارة األمالمستشار العامكاميرون كيري، /  السيد •

أوالجوبي ماكينوا، منسقة مكافحة الفساد، مبادرة االتفاق /  السيدة •
 العالمي التابعة لألمم المتحدة

  

 متثال الشركات مبادرات النزاهة واال: الجلسة الرابعة   16:30 – 15:15

المتعلقة القطاع الخاص تقدم الجلسة الرابعة أمثلة عملية عن مبادرات   
النزاهة ومواثيق  ومدونات، بما في ذلك برامج امتثال الشركات نزاهةالب

، وغيرها من معينة صناعةبين الشركات العاملة في تفاقات االو النزاهة 
  . تجارب العمل الجماعي

، رئيس كاش، محلل سياسات هلرمانيوال اكني/  السيدة: الجلسة منسق
  ةمنظمة التعاون والتنمية االقتصادي

  :المتحّدثون
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ارامكس  ، كبير مسؤولي االستدامة واالمتثال،حّترراجي /  السيد •
 إنترناشونال ليمتد

شركة سمنز،  في اإلقليمي نديم أنور، مسؤول االمتثال/ السيد  •
  اإلمارات العربية المّتحدة

لمنطقة الشرق  المستشار القانوني العام، انعام صّديقي/  السيد •
 الطاقة، شركة جنرال الكترك لخدمات األوسط

،  رتي، مستشار اإللتزام لمنطقة الشرق األوسط وآسياجو بي/  السيد •
 يه شركة شلمبرج

 ، مستشار قانوني، الخطوط الجّوية القطرّيةجعفر عبدالرحيم/ السيد  •

مة الشركات، المديرة رئيسة منتدى حوكمعالي قاسم، /  السيدة •
 مؤسسة سكيماالتنفيذية، 

المدير االقليمي، أفريقيا والشرق األوسط، عبدالوهاب الكبسي، /  السيد •
 مركز المشروعات الدولية الخاصة

 

   الجلسة الختامية     17:00 – 16:30

 كيةر ي، وزارة التجارة األمالمستشار العامكاميرون كيري، /  السيد •

سفير الواليات المتحدة األميركية ، جوزيف ليبارون/  الدكتورسعادة  •
  دولة قطر إلى

، برنامج تطوير القانون أقدم قانوني ستشارمبي، جيمس فيل/  السيد •
 ركيةيالتجارة األم التجاري، وزارة


