
 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرة "جامعات ضد الفساد" االقلیمیة

 ورشة العمل الثانیة 

 الجامعات المشار�ة في األردنلطالب مختار�ن من 

 2018شباط  3-2، األردن، البحر المیت
 

 

 

 

 

 

مسودة البرنامج



 

 4 من 4 الصفحة

  لمحة مختصرة 

ینظم "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" من خالل مشروعه اإلقلیمي لـ "مكافحة الفساد وتعز�ز النزاهة في البلدان العر�یة"  

في مبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقلیمیة في البحر �التعاون مع "مر�ز الشفافیة األردني" ورشة عمل لطالب المرحلة الثانیة 

الجامعات األردنیة المشار�ة في  التي تم تنظیمها الى. �أتي النشاط إستكماًال للز�ارات المیدانیة 2017شباط  3-2المیت بتار�خ 

 . )2017تشر�ن األول  29-25(األردن، المرحلة الثانیة من المبادرة 

المشار�ین �شكل معّمق على اتفاقیة األمم المّتحدة لمكافحة الفساد بوصفها  الطالب تهدف ورشة العمل إلى تعر�ف

ي األردن، �ما في ذلك اإلطار األشمل والصك القانوني العالمي الملزم الوحید في هذا المجال وآلیة إستعراضها وجهود تنفیذها ف

، وتمیكنهم من التفكیر بدورهم في )2025-2017("هیئة النزاهة ومكافحة الفساد" و"االستراتیجیة الوطنیة للنزاهة ومكافحة الفساد 

، وتعر�فهم �آخر مهارتهم الفرد�ة من خالل تمار�ن وألعاب هادفة�ما تهدف الى دعم المشار�ین في بناء  إثراء هذه الجهود،

دات مبادرة "جامعات ضد الفساد" على المستوى اإلقلیمي تمهیدا لمناقشات الحقة حول الخطوات المقبلة في األردن ومنها مستج

 طالبیة جدیدة. �حثیة اإلعالن عن مسا�قة 

 دول األعمالج

 2018شباط  2الجمعة، 
 

 الجلسة األولى   16:30 – 15:00

 كلمة ترحیبیة  

هیلدا عجیالت، رئیسة مر�ز الشفافیة األردني، ومنسقة المجموعة غیر الحكومیة في الشبكة 

 العر�یة لتعز�ز النزاهة ومكافحة الفساد 

 خلفیة عامة وتأطیر ورشة العمل 

المستشار�ن الفنیین ومدیر المشروع اإلقلیمي لمكافحة الفساد وتعز�ز  رئیسأر�ان السبالني، 

 لعر�یة، برنامج األمم المّتحد اإلنمائيالنزاهة في البلدان ا

 االقلیمیةعرض "فرسان الشفافیة" حول تجر�تهم في إطار مبادرة "جامعات ضد الفساد" 
 

 إستراحة   16.45 – 16.30
 

http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=491


 

 4 من 4 الصفحة

 الجلسة الثانیة  18:30 – 16:45

 لبناء روح الفر�قتمار�ن  

 تمار�ن حول التواصل واالنتباه الى التفاصیل 

 اتخاذ القراراتتمار�ن حول 
 

 2018شباط  3السبت، 

 

  الثالثة الجلسة 10:45 – 09:00

 لمحة تار�خیة حول تطور جهود مكافحة الفساد عالمًیا  

المستشار�ن الفنیین ومدیر المشروع اإلقلیمي لمكافحة الفساد وتعز�ز  رئیسأر�ان السبالني، 

 النزاهة في البلدان العر�یة، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي

 عرض حول "إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد"

في المشروع اإلقلیمي لمكافحة الفساد وتعز�ز النزاهة  مسؤولة البحوث والتنسیق في، ر�م قائدبیه

 البلدان العر�یة، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي

  عرض حول آلیة إستعراض "إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد"

 فارسة من فرسان الشفافیة لدى مر�ز الشفافیة األردني ، الرا عبید

 مسا�قة حول العروض الثالثة 

 إستراحة  11.00 – 10:45
 

 الجلسة الرا�عة  13.00 – 11:00

 في األردن هیئة النزاهة ومكافحة الفساد 

المشروع اإلقلیمي لمكافحة الفساد وتعز�ز النزاهة في البلدان  أخصائیة قانونیة في، نانسي فشحو

 العر�یة، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي



 

 4 من 4 الصفحة

*** 
 

 

 ) 2025-2017االستراتیجیة الوطنیة للنزاهة ومكافحة الفساد (

 فارس من فرسان الشفافیة لدى مر�ز الشفافیة األردني ، یزن العدوان

 مسا�قة حول العرضین 

 في إطار مبادرة "جامعات ضد الفساد" إعالن مسا�قة �حثیة طالبیة 
 

 الغداء 14:00 – 13:00
 

 الجلسة الخامسة  16:00 – 14:00

حلقة حوار�ة مفتوحة حول أسباب ونتائج الفساد ودور الشباب األردني في المساهمة في  
 الجهود الوطنیة لتعز�ز النزاهة ومكافحة الفساد 

المستشار�ن الفنیین ومدیر المشروع اإلقلیمي لمكافحة الفساد وتعز�ز  رئیسأر�ان السبالني، 

 د اإلنمائيالنزاهة في البلدان العر�یة، برنامج األمم المّتح

 حول الخطوات المقبلة في إطار المبادرة في األردن ومقترحاتخالصات 
 

 


	لمحة مختصرة

