
 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرة "جامعات ضد الفساد" االقليمية
 ورشة العمل الثانية 

 الجامعات المشاركة في األردنلطالب مختارين من 
 2018شباط  3-2، األردن، البحر الميت

 

 

 

 

 

 

البرنامج



 

 4 من 4 الصفحة

  لمحة مختصرة 

ينظم "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" من خالل مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"  
في مبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقليمية في البحر بالتعاون مع "مركز الشفافية األردني" ورشة عمل لطالب المرحلة الثانية 

الجامعات األردنية المشاركة في  التي تم تنظيمها الى. يأتي النشاط إستكمااًل للزيارات الميدانية 2017شباط  3-2الميت بتاريخ 
 . (2017تشرين األول  29-25)األردن، المرحلة الثانية من المبادرة 

المشاركين بشكل معّمق على اتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد بوصفها  الطالب تهدف ورشة العمل إلى تعريف
ي األردن، بما في ذلك اإلطار األشمل والصك القانوني العالمي الملزم الوحيد في هذا المجال وآلية إستعراضها وجهود تنفيذها ف

، وتميكنهم من التفكير بدورهم في (2025-2017)"هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" و"االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 
، وتعريفهم بآخر مهارتهم الفردية من خالل تمارين وألعاب هادفةكما تهدف الى دعم المشاركين في بناء  إثراء هذه الجهود،

دات مبادرة "جامعات ضد الفساد" على المستوى اإلقليمي تمهيدا لمناقشات الحقة حول الخطوات المقبلة في األردن ومنها مستج
 طالبية جديدة. بحثية اإلعالن عن مسابقة 

 دول األعمالج

 2018شباط  2الجمعة، 
 

 الجلسة األولى   16:30 – 15:00

 كلمة ترحيبية  

هيلدا عجيالت، رئيسة مركز الشفافية األردني، ومنسقة المجموعة غير الحكومية في الشبكة 
 العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

 خلفية عامة وتأطير ورشة العمل 

المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز  رئيسأركان السبالني، 
 لعربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائيالنزاهة في البلدان ا

 االقليميةعرض "فرسان الشفافية" حول تجربتهم في إطار مبادرة "جامعات ضد الفساد" 
 

 إستراحة   16.45 – 16.30
 

http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=491
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 الجلسة الثانية  18:30 – 16:45

 لبناء روح الفريقتمارين  

 تمارين حول التواصل واالنتباه الى التفاصيل 

 اتخاذ القراراتتمارين حول 
 

 2018شباط  3السبت، 
 

  الثالثة الجلسة 10:45 – 09:00

 لمحة تاريخية حول تطور جهود مكافحة الفساد عالمًيا  

المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز  رئيسأركان السبالني، 
 النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي

 عرض حول "إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"

في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة  مسؤولة البحوث والتنسيق في، ريم قائدبيه
 البلدان العربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي

  عرض حول آلية إستعراض "إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"

 فارسة من فرسان الشفافية لدى مركز الشفافية األردني ، الرا عبيد

 مسابقة حول العروض الثالثة 

 إستراحة  11.00 – 10:45
 

 الجلسة الرابعة  13.00 – 11:00

 في األردن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان  أخصائية قانونية في، نانسي فشحو
 اإلنمائي ةة، برنامج األمم المّتحدالعربي
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*** 
 

 

 ( 2025-2017االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد )

 فارس من فرسان الشفافية لدى مركز الشفافية األردني، يزن العدوان
 

 الغداء 14:00 – 13:00
 

 الجلسة الخامسة  16:00 – 14:00

حلقة حوارية مفتوحة حول أسباب ونتائج الفساد ودور الشباب األردني في المساهمة في  
 الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز  رئيسأركان السبالني، 
 د اإلنمائيالنزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المّتح

 في إطار مبادرة "جامعات ضد الفساد"عالن مسابقة بحثية طالبية إ

 حول الخطوات المقبلة في إطار المبادرة في األردن ومقترحاتخالصات 
 

 


