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 في إطار برنامج مواطنون من اجل الشفافية

  محافظة 14تدريبية للكوادر الشبابية من شركاء من أجل الشفافية تعقد ورشة 

 

على مدار ثالثة أيام عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورشة تدريبية للكوادر الشبابية النشطة تحت عنوان " 

شاب  26، واستفاد من الورشة  2018يوليو  23الي  21لفترة من من تعزيز الشفافية "وذلك خالل ا تمكين الشباب

 محافظة . 14وشابة من 

تأتي الورشة في إطار برنامج  "مواطنون من أجل الشفافية " الذي تنفذه المؤسسة  ويهدف إلى إشراك الشباب   

بهم المعارف والمهارات التي ومنظمات المجتمع المدني  المحلية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية  من خالل إكسا

تساعدهم على لعب دور مجتمعي فعال لتعزيز الشفافية والمساءلة ومساعدة الدولة على مناهضة الفساد في نطاق 

مجتمعاتهم المحلية ، وهو ما يؤدي إلى تعزيز المشاركة الشبابية  في صنع وتوجيه السياسات العامة للحد من ظاهرة 

 لبي على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .الفساد وتقليل تأثيرها الس

تضمنت الورشة عدة موضوعات متكاملة تمثلت في اإلطار التشريعي والمؤسسي لمناهضة الفساد في مصر ، 

عرض ألبرز التجارب العالمية للمساهمات الشبابية في مناهضة الفساد وتعزيز الشفافية ، اليات تنظيم الجهود 

 الفساد ، مهارات الرصد والتوثيق والمتابعة وتقديم مقترحات السياسات العامة .الشبابية لمكافحة 

وقد خرجت الورشة التدريبية بمجموعة كبيرة من األفكار الخالقة والمبدعة للمتدربين لتنفيذ أنشطة تستهدف توعية 

ابرز المبادرات التي قدمها دوائر أوسع من المواطنين ، وتعبئة الجهود المجتمعية لمناهضة الفساد ، وكانت من 

المتدربون تطوير تطبيقات  تفاعلية على الهواتف الذكية ، والتنسيق مع المنظمات األهلية ، أفكار للعمل مع الطالب 

 داخل الجامعات ، استخدام االنيميشن وإنتاج مواد فيلمية جذابة .

ت ذات الصلة بظواهر الفساد في نطاق بدعم من المدربين في تحليل شجرة المشكال الشباب المتدربونكما نجح 

مجتمعاتهم المحلية ، وتطوير أفكار للتعامل معها والتصدي لها والتواصل مع الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات 

 وتقديم حلول متكاملة لسد الثغرات اإلجرائية التي  تسمح بوجود ممارسات فساد .

في المحافظات األربعة عشر  مجتمعية تطوعيةقوموا بتنفيذ مبادرات الجدير بالذكر أن الشباب الذين تم تدريبهم سي

 بهدف توعية الشباب وتنظيم جهودهم لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بصورة مؤسسية وممنهجة .

 


