
 

 

 

 

 

 
 

 مبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقليمية

 

  تونس في الجامعات لطلبة األولى العمل ورشة

 "الفساد مكافحة على مّتحدون"
  الجمهورية التونسية، تونس

 2018 ديسمبر 7 الجمعة،
 

 
 
 

 

البرنامجمسودة 



 

 3  من 1 صفحةال
 

 مقدمة

مع "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و"وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" في الجمهورية  بالشراكة
 العمل ورشةالفساد"  ومكافحة"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" و" التونسية، ينّظم

 في تونس العاصمة يوم الجمعة في السابع من ديسمبر، وذلك التونسية الجامعات مختارين من لطلبة األولى
إحتفالية في إطار ، وينعقد مبادرة "جامعات ضد الفساد" اإلقليمية ضمن نشاطاتيندرج اللقاء  .2018 للعام

 . وهو يأتيالذي يصادف يوم التاسع من ديسمبر "الدولي لمكافحة الفسادليوم الجمهورية التونسية بمناسبة "ا
نوفمبر  1أكتوبر حتى  29الفترة الممتدة من  في تونس من اللقاءات الحوارية التي انعقدت في ستكماًلا لسلسلة  ا

لهذا العام،  اإلقليمية مشاركة في المبادرة تونسية طالباا وطالبة من أربعة جامعات 180بمشاركة ما يزيد عن 
 قابس وصفاقس وقرطاج وجندوبة. جامعات وهي 

ثالثين طالباا وطالبة من  نحويشارك في ورشة العمل ما يزيد عن أربعين مشاركا يضمون يتوقع أن 
إضافة الى خبراء يمثلون  ،الجامعات التونسية المشاركة بحضور نظراء من دول عربية منخرطة في المبادرة

ومهارات أساسية من شأنها  اكتساب معلوماتفرصة  المشاركين أمام اللقاءتيح ي. النشاطالقائمة على الجهات 
أيضا إطالق  يشهد اللقاءفي بالدهم. كما جهود مكافحة الفساد في  أكبرتعّزز قدرتهم على المساهمة بشكل أن 

قابلة للتنفيذ من مشاريع محّددة إعداد يعملون في إطارها خالل األسابيع التالية على لمشاركين لمسابقة طالبية 
تنتظم قبل نهاية  في ورشة عمل مقبلة  عرض تلك المشاريععلى أن يتمّ ، وقادرة على تحقيق أثر إيجابيجانبهم 

يتّم كي  من جانب المبادرة الالزمدعم العلى يحوز الذي س الفائزالمشروع  خاللها اختيار يتمّ جانفي المقبل، و 
  .2019العام  على أرض الواقع فيتنفيذه 

، وهي تهدف 2016 للعام نوفمبر الثالثين منفي  مبادرة "#جامعات_ضد_الفساد" اإلقليمية إنطلقت
ات مستدامة لتوعية الشباب ضد الفساد وتعزيز الى منصّ  التحّول بغيةالمنطقة العربية جامعات  مساندةالى 

)أ( إدماج مكافحة الفساد في مناهج التعليم مكافحته، وذلك من خالل ثالثة محاور وهي اء في إنخراطهم البنّ 
الجامعي، و)ب( بناء القدرات من خالل نشاطات خارج المناهج، و)ج( إنشاء أندية طالبية للنزاهة وتشبيكها 

قليميًّا.  يشارك في المبادرة هذا العام إثنين وعشرين جامعة من األردن وتونس والعراق ولبنان. وطنيًّا وا 



 

 3  من 2 صفحةال
 

 جدول األعمال 

*** 

 2018 ديسمبر 7ة، الجمع
 

 إستقبال المشاركين  12:00 – 11:30
  

 األولى  الجزء   14:15 –  12:00

 

 ترحيبية  كلمات

 عرض منهجية ورشة العمل

 تونسعن مكافحة الفساد في  أن تعرفها يجب أشياء 10تمرين: 
  

 الغداء 15:00 – 14:15
 

  الجزء الثاني   17:30 – 15:00

 

 : من أين نبدأ وكيف؟ عمل مجموعات

 تمرين: "من غير كالم"

 ضد الفساد نحو مشاريع شبابيةعمل: مجموعات 

 المستقبلية الخطوات 
 

  


