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ً:مقدمةً-أولاً

كان ، (GRACE) الشباب في مجال مكافحة الفسادلمبادرة العالمية للتعليم وتمكين فكرة إطالق اإن 

يونيو  4-2)مم المتحدة التي انعقدت في الفترة من ألللجمعية العامة لن يالثانية والثالثة خالل الدورة االستثنائي

التعليم  اإلعالن عن اعتماد آلياتتم ، والتحديات القائمة والتدابير الالزمة لمنع الفساد ومكافحته لمناقشة (2222

وأكد اإلعالن على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب ، كافحة الفساد كأساس لمنع الفسادوالتدريب الخاص بم

فويض تم تكما ، لفساد على جميع مستويات المجتمعا  خلق ثقافة عدم التعايش أو التسامح معكطرف فاعل في 

آليات تنفيذ هذا اإلعالن في دول لتصميم ( UNODC) مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 .العالم بهدف زيادة الوعي العام والمعرفة بشأن منع الفساد ومكافحته من خالل آليات التعليم وتمكين الشباب

لفساد امجال مكافحة الشباب في لتعزيز دور التعليم وتمكين لمبادرة جريس مكتب الوتال ذلك إطالق 

ي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين واألكاديميين والشباب وسلطات إكساب المجتمع الدولالتأكيد على مع 

 .مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد

تأتي مسابقة )ملخص السياسات( كإحدى لبنات تفعيل مبادرة جريس، لتقدم رؤى في هذا السياق، و

في مواقع  سياسات في المستقبل يستعان بهمشبابية لمكافحة الفساد في مصر، بما يؤهلهم تاليًا ليكونوا محللي 

 القرار المختلفة بتحليل مواقف، وتقديم بدائل، واقتراح توصيات.

، هدفالفمن حيث يختلف ملخص السياسات عن البحث األكاديمي في أكثر من زاوية، وبصفة عامة، 

ل من بينها الحيستهدف ملخص السياسات دعم صناع القرار بتشخيص مشكلة عامة، ووضع بدائل يختار 

ات علمية، قية، مؤتمرترلجان ) لمتخصصين أكاديميين في مجال معينب، بينما يتوجه البحث األكاديمي المناس

بينما البحث األكاديمي يصل إلى ، صفحات (8) يتعدى، فالملخص ال حجمالومن حيث . ...إلخدوريات بحثية

، فإن ملخص السياسات يتسم بالصياغة المباشرة العملية، على خالف ومن حيث الصياغةعشرات الصفحات. 

كونات م، فملخص السياسات له الهيكلةومن حيث البحث األكاديمي الذي تكون صياغته تأصيلية تفصيلية. 

اهيم، تأصيل مف، بينما يتضمن البحث األكاديمي التوصياتوالبدائل، وتحليل الموقف، محددة لتوضيح 

 ...إلخ. عرض أدبياتو، ةخيريتا  اتتطورو

ً

ً:إرشاداتًعامةً-ثانياا
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 تخصصات مختلفة، بحد أقصيفي  طالب نمالسياسات،  ملخصفي مسابقة المشاركة  تتكون الفرق -1

 سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.  طالب في كل فريق 5

 حلوالً مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة،طرح يسياسات  ملخصتقديم يقوم كل فريق ب -2

وتحليله للوثائق الالزمة ومن أهمها: القضية التي يتناولها في ضوء قراءته  كل فريق ويحدد

-2112(، )2112-2112االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثالث للفترات من : )

وغيره من  2121تقرير التنمية البشرية المصري ، و2121(، ورؤية مصر 2121-2122(، و)2122

 الدراسات ذات الصلة. 

ر حوله يدوالسياسات، كما يختار الموضوع الذي  ملخصوجه إليه يختار كل فريق صانع القرار الذي ي -2

القطاع الصحي، الجهاز اإلداري للدولة، )التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، السياسات ملخص 

 العامة، ...إلخ(. الخدمات

لسياسات از ملخصات جوائسياسات للمنافسة على  ي   أن تقدم ورقتفي المبادرة مشاركة وسيكون على كل جامعة 

 . في المرحلة النهائية على مستوى كل الجامعات المشاركة

 :السياسات ملخص هيكل -ثالثًا

 ي:بأن يتم تضمينه ما يل ، عليهالعلمي المتعارف  الهيكليجب أن تراعي ملخصات السياسات المقدمة         

ً،ًوتتمثلًفي:المكوناتًاألساسيةًلملخصًالسياساتً-1

 العنوان  

  ملخص تنفيذي  

  مقدمة  

  تحليل الموقف  

  تصميم البدائل 

   التوصيات 

  خاتمة 

  المراجع والهوامش 

  مكوناتًمكملةً)بشرطًأنًتضيف(:ً-2

 ًإطارات شارحة أو ملخصة  
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  حاالت تطبيقية  

  جداول  

  أشكال  

 صور توضيحية 

  مكوناتًشكلية:ً-3

  ( الترويسةHeader)  

 االسم/الوظيفة( معد الورقة( 

  الشكر والتقدير  

  (الجهات المنظمة، المبادرة الذي يأتي في إطارها الملخص...) تفصيالت اإلصدار 

 . ليهاالمشار إ مكونات ملخص السياساتكل مكون من ل ، وفيديو تعليمي شارحمفصل ومرفق عرض تقديمي

ًً:معاييرًالتحكيمً-رابعاا

 (%22) (2222-2222االرتباط باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ) -2

-2222باالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد )معرفة متعمقة  السياسات يجب أن يعكس ملخص

 ، ويسعي لطرح برامج أو المساهمة في برامج قائمة لتحقيق أو المساهمة في تحقيق مستهدفاتها. (2222

 (%22) 2222، وتقرير التنمية البشرية 2222رؤية مصر  –أهداف التنمية المستدامة التوجه نحو  -2

الحوكمة ومكافحة وتحسين مفردات ، 2222كيفية االسهام في تحقيق رؤية مصر  ملخصحدد الي

 .2222كما وردت في تقرير التنمية البشرية الفساد 

 (%22)المحلية الساحة القومية أو  على ملحةاالرتباط بقضايا  -2

يعكس موضوع الملخص وعيًا بقضايا هامة على الساحة المحلية، ويثير جوانب من القضايا المختارة  2.2

 ربما ال تكون مألوفة بالنسبة لصانع القرار، أو يكون على دراية عامة بها دون تفاصيل. 

 

 

 تحقيقًا ألهداف المبادرة الموضوعات الثالثة التالية:ومن الموضوعات المقترحة 
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اد في دمج مكافحة الفسويتناول قضايا من قبيل: مكافحة الفساد في مرحلة التعليم الجامعي  -الموضوعًاألول

 . تفعيل ميثاق الطالب الجامعيو، الجامعية مقرراتال

كية ، ويتناول قضايا من قبيل حقوق الملمناهضة الفساد في البحث العلمي والحياة األكاديمية -الموضوعًالثاني

 حوكمة المؤسسات الجامعية.,ي، أخالقيات البحث العلم,الفكرية، 

 .الفتيات، وذوي الهممفئتي ّْ مع التركيز على ، نزاهةللليصبحوا قادة تمكين الشباب  -الموضوعًالثالث

 (%22) المصرياستعراض أفضل الممارسات الدولية وتطويعها للواقع  -4

واجهت  أخري )دول أو وحدات محلية داخل أو خارج مصر(يعكس استعراض البدائل اإللمام بحاالت   4.2

 ذات الصلة. والدراسات مع استعراض الوثائق واألدلة وأساليب التعامل معها، ،مشابهةقضايا 

مع  تعاملمن واقع الدراسات المتاحة أفضل الممارسات الحكومية وغير الحكومية لل ملخصستعرض الي 4.2

 المستويات المحلية والعربية والعالمية.  علىالقضية محل العرض 

إلمام الفريق بالواقع المصري واالعتبارات الواقعية التي تقتضي تطويع البديل الذي تم  ملخصعكس الي 4.2 

 تبنيه في حاالت أخري للواقع المصري أو واقع الوحدة المحلية التي تتم الدراسة في إطارها. 

 (%22) إمكانية التطبيق )تقدير القدرات المالية والبشرية( .5

 . مناهج البحث العلمي في تقييم ومقارنة البدائل على ملخصد المعتي 5.2

رة الزمنية في حدود اإلمكانيات والفت فاعلية في التعامل مع القضية محل العرض يقدم الفريق البديل األكثر 5.2

 . المتاحة

 (%22) ملخص السياسات كما هو مطروح في المرجعيات العلمية الرصينةااللتزام بمكونات  -6

يلتزم كل فريق بالهيكلة العلمية لملخص السياسات والتي سيتم تدريب الفرق المختلفة عليها، كما تم 

 إعداد العرض التقديمي، والفيديو التعليمي  المرفقين لهذا الغرض.

 (%22العرض التقديمي ) -7

مشارك بتقديم عرض تقديمي لعرض الموضوع والرد على أي أسئلة أو استفسارات، يقوم كل فريق  

 وذلك أمام لجنة التحكيم، وكل الفرق المشاركة؛ بما يحدث مزيًدا من التوعية والتثقيف وهو أحد أهداف المبادرة.

ًاإلطارًالزمنيًللمسابقة:ً-خامساا

 تسير المسابقة وفقًا لألطر الزمنية التالية: 
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ًالمدىًالزمنيًاطالنشًم

 (2222يناير  4) )إليكترونيًّا/ورقيًّا( اإلعالن عن المسابقة -2

 تسجيل الفرق المشاركة داخل كل جامعة  -2

 )أسماء الطالب، عنوان ملخص السياسات المقدم(

 (2222فبراير  9 -يناير 5)من 

 (2222فبراير  26-22) البرنامج التدريبي الالزمتنفيذ  -2

 2222 فبراير 26 لكل فريق المرشدين األكاديميينتحديد  -4

 2222مارس  29 تسليم ملخصات السياسات -5

 2222مارس  22 العروض التقديمية -6

 2222مارس  22 إعالن النتائج واختيار أفضل عملين مقدمين وفقًا للمعايير المعلنة. -7

زمني يحدد الحقًا، على أن تعلن إطار  التصفية النهائية على مستوى كل الجامعات المشاركة -8

النتائج النهائية قبل نهاية الفصل الدراسي 

 2222/2222الثاني 

ً

ًجوائزًالمسابقةً-سادساا

 المشاركة جوائز قيمة على النحو التالي: ثة فرق الفائزة على مستوى الجامعاتيمنح الثال

 جنيه مصري   25222 -الجائزة األولى -

 جنيه مصري    22222 -الجائزة الثانية -

 جنيه مصري     7222 -الجائزة الثالثة -


