لقاء شباب مبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقليمية
نحو رؤية شبابية عربية لحماية التنمية من خطر الفساد
الحمامات ،الجمهورية التونسية
 22-20سبتمبر/أيلول 2019

مسودة البرنامج
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لمحة مختصرة
بعنوان "نحو رؤية شبابية عربية لحماية التنمية من خطر الفساد ،وفي الفترة الممتدة بين  20و 22

سبتمبر/أيلول  ،2019ينظم المشروع اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج

األمم المتحدة اإلنمائي" ،بالشراكة مع "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" لقاءا إقليميا في مدينة الحمامات،
بالجمهورية التونسية ،ويخصصه لنخبة من شابات وشبان مبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقليمية ،والتي كان قد تم

اإلعالن عنها في بيروت في نوفمبر  /تشرين الثاني  ،2016بوصفها مبادرة عمل جماعي ،وقد إستندت إلى ما خلصت
إليه مرحلة تجريبية بين عامي  2014و ،2015ومن ثم تطورت بعد ذلك في إطار تجارب تطبيقها المتعددة في عدد
من البلدان العربية مثل األردن وتونس والعراق ولبنان ،لتشمل بمجملها أكثر من ثالثة آالف طالبة وطالب و خمسين

أستاذ وأستاذة من  30جامعة في  7دول عربية.
يشارك في اللقاء اإلقليمي أربعون شابا وشابة من تونس ،وكذلك من األردن والعراق ولبنان بحضور خبراء
مختصين .الهدف هو توفير مساحة مفتوحة لترسيخ المعارف والمها ارت التي كانوا قد اكتسبوها في مشاركاتهم السابقة
ب نشاطات المبادرة على المستويين الوطني واإلقليمي ،وتمكينهم من التشبيك وتبادل اآلراء ووجهات النظر بناء على ما
رسا لديهم من تجارب شخصية ،ال سيما لناحية العمل على إنشاء نوادي النزاهة في الجامعات ،وإطالق مبادرات تُعنى

بالنزاهة ومكافحة الفساد في بلدانهم.

باإلضافة الى ذلك ،يسعى اللقاء اإلقليمي الى تعريف المشاركين بشكل مفصل على الخطة العالمية 2030
بشأن التنمية المستدامة واهدافها الـ  ،17والخطر الذي يشكله الفساد عليها ،وأهمية اللجوء الى البيانات ودورها بدعم
مسارات حوارية وجهود عملية أكثر إنتاجية لحماية هذه الخطة من الفساد ،بعيدا عن الشعبوية والمزاجية التي غالبا ما

يكون لها تأثير سلبي على مثل هذه الجهود .من ناحية أخرى ،يسعى النشاط الى إتاحة المجال أمام المشاركين للتعمق
في دراسة أثر الفساد على فرص تمكينهم السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وما يمكن لهم القيام به من خطوات لتسليط
الضوء على التحديات ذات الصلة وحشد التأييد لمواجهتها وصياغة وتنفيذ مبادرات محددة في هذا الشأن في إطار

إحترام حكم القانون وبالتكامل مع الجهود الحكومية وغير الحكومية في هذا الشأن.

جدول األعمال
الجمعة 20 ،سبتمبر/أيلول 2019
15:30- 14:00

الجلسة األولى
•

ترحيب وتقديم
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أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في
البدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
•

تمرين "كسر الجليد"

•

تمرين إستذكار المفاهيم األساسية حول الفساد ومكافحته

 15:45 – 15:30إستراحة
 17:30 – 15:45الجلسة الثانية
•

"التوعية المجتمعية ضد الفساد" ”( “Corruption Hacksتونس)

•

"الحد من مخاطر الفساد في المعاينة الميكانيكية" (تونس)

•

"الحق في الوصول إلى المعلومات" (لبنان)

فدوى طرابلسي

إيمان الهشري
هند شازبك
•

"مشاركة الشباب في تعزيز النزاهة" (األ ردن)
أحمد أبو شيخة

•

"شبكة نزاهة األعمال" في كلية إدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت
محمد عبد الباقي

•

نحو نادي النزاهة في كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بجامعة قرطاج
أسمى عبيد

•

مناقشة عامة
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السبت 21 ،سبتمبر/أيلول 2019
 11:30 – 09:00الجلسة الثالثة
•

الخطة العالمية  2030بشأن التنمية المستدامة
ريم قائدبيه ،مسؤولة البحوث والتنسيق في المشروع اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز
النزاهة في البلجان العربية" التابع لـ "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"

•

مجموعات عمل مصغرة حول أثر الفساد على التنمية المستدامة

 12:00 – 11:30إستراحة
 13:30 – 12:00الجلسة الرابعة
•

عرض نتائج مجموعات العمل المصغرة

•

حلقة حوارية بشأن النتائج

المقررون المختارون من جانب مجموعات العمل المصغرة
أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في

البلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
•

خالصات بشأن التحديات واألولويات من منظور شبابي

 14:30 – 13:30الغداء
 17:30 – 14:30الجلسة الخامسة
•

دور البيانات في تعزيز الحوار بشأن حماية أهداف التنمية المستدامة من الفساد
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ياسمين كوجو ،برنامج البوابة العربية للتنمية التابع لـ "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"
•

أسئلة وإجابات

•

تمارين تطبيقية

األحد 22 ،سبتمبر/أيلول 2019
 10:30 – 09:00الجلسة السادسة
•

مجموعات عمل مصغرة نحو صياغة فهم مشترك لمستلزمات تمكين الشباب

•

عرض نتائج مجموعات العمل المصغرة

 11:00 – 10:30إستراحة
 14:00 – 11:00الجلسة السابعة
•

حلقة تعلمية تفاعلية بشأن النزاهة والفساد واثرهما على ريادة األعمال
رانيا عويضة ،خبيرة دولية وأستاذة محاضرة في الجامعة األميركية في بيروت

•
14:00

خالصات

الغداء
***
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