
	  

	  

	  

على  االحثث إإلىاالمنبثقة عنن ااالتفاقق االعالمي لألممم االمتحددةة  )PRME( تسعى مباددررةة مباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل
تووفيیرر االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل وواالبحثث االعلمي ووقيیاددةة االفكرر على مستووىى االعالمم. ووتجاووزز عدددد ااألططرراافف االُمووّقعة على 

ددوولة.  80كليیة أأعمالل وومؤؤسسة متعلقة بالتعليیمم ااإلدداارريي في  500االمباددئئ في االووقتت االحالي   
 

فوواائدد ااالنضمامم   
§  ااإلدداارريي االمسؤؤوولل إإططارر ُمشارركة تددعمهھ ااألممم االمتحددةة لصالح مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي ووخاصة تووفرر االمباددئئ االستة لمباددئئ االتعليیمم

االمؤؤسساتت االتي تووفرر برراامج ااإلددااررةة ووااألعمالل بهھددفف تررسيیخ ااالستدداامة على مستووىى االشرركاتت فيیما يیتعلقق بمماررساتت االتعليیمم وواالبحثث 
االعلمي وواالحررمم االجامعي.  

§ ئئ بالعررفانن منن أأجلل جهھووددهھھھا االررااميیة إلعالء االقيیمم االتي تددعمهھا ااألممم االُمتحددةة وواالقيیمم االتي تحظظى ووتحظظى ااألططرراافف االُمووّقعة على االمبادد
بقبوولل ددوولي.  

§  إإضافة إإلى ذذلكك٬، تحظظى تلكك ااألططرراافف بإمكانيیة االتووااصلل مع مجتمعاتت االتعلمّم االدديیناميیكيیة االمحليیة منهھا وواالعالميیة٬، وواالتي تتعاوونن مًعا في
مشررووعاتت ووفعاليیاتت تتناوولل االتحدديیاتت االُمعّقددةة االتي تووااجهھهھا ااألعمالل االتجارريیة وواالُمجتمع في االقررنن االحادديي وواالعشرريینن.   

 

كيیفيیة ااالنضمامم  
ُمعتررفف بهھا منن ِقبلل االددوولة (سووااء كانن ااعتررااًفا قانوونيًیا/حكووميًیا) وومانحة  مؤؤسسة للتعليیمم االعاليلنظظرر عنن االحجمم أأوو االمووقع٬، يُیططلبب منن أأيي بغضض اا

ااالتفاقق االعالمي لألممم االمتحددةة ما يیلي: للددررجاتت االعلميیة٬، بجانبب االهھيیئاتت االتعليیميیة االتي تكوونن شرركاتهھا ااألمم ططررًفا ُمشاررًكا في  

1. ططلبب إإلكتررووني مقتضبب يیتططلبب إإددخالل بعضض االمعلووماتت االعامة عنن االمؤؤسسة ااستيیفاء    
2. إإررسالل خططابب ددعمم ُمووّقع منن أأعلى ررئيیسس تنفيیذذيي بالمؤؤسسة إإلى االلجنة االتووجيیهھيیة لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل.    

سؤؤووليینن وو/أأوو تددعمم عملل ااألططرراافف االُمووّقعة على االتي تتمتع بالعضوويیة ووتددعمم أأعمالهھا تططوويیرر االمدديیرريینن االم ااالتحاددااتت وواالشرركاتتكما ُنررحبب بددعووةة 
يیمكنن االحصوولل على مززيیدد منن االمعلووماتت  مباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل بالتقدّدمم لمنصبب شرركة ددااعمة لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل.

. participate-to-rg/howwww.unprme.oعلى االرراابطط  PRMEوواالووصوولل إإلى نمووذذجج خططابب على مووقع   
 

كيیفيیة االمشارركة  
§ َتعرُرفف أأصحابب االمصلحة على االمؤؤسسة بأنهھا تططبقق االمباددئئ االستة لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل منن خاللل تقدديیمم تقرريیرر عامم حوولل  

شهھرًراا.  24االتقددمم في تططبيیقق هھھھذذهه االمباددئئ كلل   
§ االمشارركة في مجمووعاتت عملل تابعة لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل خاصة بمسألة بعيینهھا وواالمنتدديیاتت ااإلقليیميیة لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي  

االمسؤؤوولل فضالً عنن ااالنضمامم إإلى ااالجتماعاتت االمحليیة وواالعالميیة ووااإلسهھامم في االمنشووررااتت.   
§ ددعمم االعمليیاتت ااإلدداارريیة للمباددررةة منن خاللل سدداادد ررسوومم خددمة ااسميیة سنوويیة.    

 
ااالتصالل بنا   
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ألعمالل تووفرر مجمووعة أأددووااتت مكافحة االفسادد االتابعة لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل إإررشاددااتت شاملة بشأنن تغيیيیرر منهھج مكافحة االفسادد في كليیاتت اا
وومؤؤسساتت االتعليیمم االعالي حوولل االعالمم.   

يیة حوولل قضايیا بعيینهھا وومجمووعة منن االمصاددرر ووتتضمنن ووحددااتت مجمووعة ااألددووااتت االبالغ عددددهھھھا إإحددىى عشررةة ووحددةة موواادد ُمططالعة عامة وومناقشاتت تفصيیل
يیتمثلل  وويیمكنن ااستخدداامم تلكك االووحددااتت بشكلل مستقلل أأوو بووصفهھا ددووررةة تددرريیبيیة قائمة بذذااتهھا لماجستيیرر إإددااررةة أأعمالل حوولل مكافحة االفسادد. وواالتصووررااتت االمبددئيیة.

يیووااجهھهھا االططالبب في سووقق االعملل.  االهھددفف منن مجمووعة ااألددووااتت في معالجة االتحدديیاتت ااألخالقيیة ووااألددبيیة وواالعمليیة االتي قدد  

إإضافة موواارردد جدديیددةة قمم بززيیاررةة مجمووعة ااألددووااتت ااإللكترروونيیة االمجانيیة للووصوولل إإلى االمحتووىى وواالتغيیيیررااتت االُمقتررحة أأوو االتحدديیثاتت االخاصة بالموواادد االحاليیة أأوو 
.http://actoolkit.unprme.orgعلى  	  

	  
	  

فرريیقق االعملل االخاصص بمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل االمعني بمكافحة االفسادد تمم إإنشاء مجمووعة ااألددووااتت بووااسططة 
ووهھھھوو فرريیقق يیتألفف منن هھھھيیئة تددرريیسس منن ُكليیاتت تجاررةة ااألعمالل بجانبب ددعمم ُمقدّدمم منن  فيیما يیتعلقق بتغيیيیرر االمنهھج
مباددررةة سيیمنزز للنززااهھھھة. وويیشارر إإلى أأنن مجمووعة االموواارردد وواالمصاددرر االتي تتكوونن منهھا  سيیمنزز بصفتهھ جززًءاا منن

 2013مجمووعة ااألددووااتت بما في ذذلكك االمناهھھھج االددررااسيیة وواالووسائلل وواالخبررااتت االسابقة في االقضايیا في االعامم ااألكادديیمي 
بلدداانن مختلفة  10خضعتت للتجرربة منن ِقبلل مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي في  االسيیاقاتت االجغرراافيیة مما يیكشفف عنن —

كما قدّدمتت مؤؤسساتت االتنفيیذذ ووحددااتت ُمحدّدثة  وواالثقافيیة االمتنووعة بما في ذذلكك ررووسيیا وونيیجيیرريیا ووااألررجنتيینن وواالهھندد.
كما ددمج االفرريیقق  لمجمووعة ااألددووااتت في االمناهھھھج االددررااسيیة االخاصة بهھمم منن خاللل ددمج االمحتووىى مع موواادد قائمة.

االمعني بمكافحة االفسادد فيیما يیتعلقق بتغيیيیرر االمنهھج موواادد االتعلمّم منن االمررحلة  االعاملل لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل
االتجرريیبيیة إإلى مجمووعة ااألددووااتت االُمنّقحة وواالمتاحة إإلكترروونيًیا مجاًنا بووصفهھا مصددرًراا مجانيًیا لجميیع االمددررسيینن حوولل 

فحة االفسادد بتحدديیثث مددخلل االوويیبب وونحنن ُنقدّدمم االددعووةة للمجتمع لتقدديیمم االُمساعددةة للفرريیقق االعاملل االمعني بمكا االعالمم.
تباعاً منن خاللل ااإلسهھامم بإضافة موواادد جدديیددةة.   

 
كما ووااصلل االفرريیقق االعاملل االمعني بمكافحة االفسادد االتابع لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل تططوويیرر مماررساتت جيیددةة 

أكيیدد عملي في مجاالتت وواالحثث على تغيیيیرر االمناهھھھج االددررااسيیة بجانبب تعززيیزز االبحثث االعلمي وونشرر االمعررفة مع تقدديیمم ت
إإضافة إإلى ذذلكك٬، فقدد سعى  ااألخالقيیاتت االتجارريیة وواالشفافيیة وواالحووكمة االررشيیددةة ووغيیررهھھھا٬، ووذذلكك إإيیماًنا منهھ بررسالتهھ.

االفرريیقق إإلى تكيیيیفف مناقشاتت قضايیا االنززااهھھھة في سيیاقاتهھا في االمناططقق وواالقططاعاتت االجغرراافيیة االفرريیددةة٬، مع تووفيیرر 
لمماررسيینن منن جميیع أأنحاء االعالمم. أأددووااتت ووااقعيیة ووملمووسة للمددررسيینن وواا  

أأوو  sgroup-www.unprme.org/working ٬، يُیررجى ززيیاررةةفررقق االعملل االتابعة لمباددئئ االتعليیمم ااإلدداارريي االمسؤؤوولل وومشررووعاتهھاللتعررفف على االمززيیدد حوولل 
.PRMESecretariat@unprme.orgااالتصالل عبرر   
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