سلسلة النمائط اجلامعية يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"

مكافحة الفساد

هتدف مبادرة "التعليم من أجل العدالة" اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِّدرات واجلرمية (اختصاراً" :مكتب املخ ِّدرات واجلرمية") ،واليت متثل
مصممة للمراحل
أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة ،إىل الوقاية من اإلجرام وترسيخ ثقافة احرتام القانون من خالل أنشطة تعليمية َّ
االبتدائية والثانوية والثالثية (اجلامعية) .ومن شأن هذه األنشطة أن تساعد املربني على تعليم اجليل القادم من أجل حتسني فَهم ومعاجلة املشاكل اليت
تقوض سيادة القانون .وعلى املستوى اجلامعي ،تقدم املبادرة دعماً لألكادمييني لكي ِّ
ميكن أن ِّ
يدرسوا يف اجملاالت املشمولة بوالية املكتب .وترتاوح
اجملاالت املتناولة يف النمائط اجلامعية من منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وهتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاص ،واجلرمية املنظمة ،واجلرمية السيربانية وجرائم
احلياة الربية ،ومكافحة الفساد ،واألسلحة النارية ،ومكافحة اإلرهاب ،إىل األخالق والنـزاهة .وهذه النمائط ُمعدَّة للمحاضرين من أجل مواءمتها
وإدماجها يف دوراهتم الدراسية.

ميثل الفساد واحداً من أشد األخطار العاملية يف هذا العصر .فهو يقوض الدميقراطية ،ويزيد من مظاهر عدم
املساواة ،وخيلف آاثرا مدمرة ابلنسبة لالقتصاد والبيئة .وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة املعقدة اتباع هنوج متزامنة
متعددة ،مبا يف ذلك برامج تربوية مت ِّكن األجيال املقبلة من مقاومة الفساد ودرئه .وحتقيقا هلذه الغاية ،أعدت
مبادرة "التعليم من أجل العدالة" سلسلة منائط جامعية خاصة مبكافحة الفساد ،ميكن للمحاضرين أن يستخدموها
كأساس للتدريس يف اجلامعات واملؤسسات األكادميية يف خمتلف أحناء العامل .وتربط هذه النمائط ،اليت تربز ما
للفساد من آاثر مدمرة على اجملتمع ،النظرايت املتعلقة مبكافحة الفساد ابملمارسة العملية يف هذا اجملال وتستخدم
جمموعة متنوعة من املنظورات والتمارين اليت تساعد الطلبة على التعامل مع هذه اجملاالت املثرية لالهتمام وامللحة
من جماالت البحث والتحري .كما أهنا تشجع التفكري النقدي وتستخدم هنوجاً تدريسية مبتكرة مثل التعلُّم من
خالل التجربة والعمل يف شكل جمموعات.
تطوير النمائط اجلامعية اخلاصة مبكافحة الفساد يف إطار "مبادرة التعليم من أجل العدالة" أكادمييون
وقد دعم َ
ابرزون من خمتلف أحناء العامل .وتناقش النمائط مسائل أساسية تتعلق مبكافحة الفساد ،وحتدد املواد التعليمية
الرئيسية املتاحة جماان للعموم ،وتقدم اقرتاحات بشأن التمارين اليت تطبق داخل الفصل الدراسي وتقييمات الطلبة
والشرائح واألدوات التعليمية األخرى .وتناقش النميطة االفتتاحية التعاريف املختلفة للفساد وآاثره املدمرة وتقدم
صورة واسعة النطاق عن الفساد :ملاذا يشكل مشكلة أساسية ابلنسبة جلميع األمم وجلميع الناس؟ تليها منائط تركز
على خمتلف تدابري التصدي للفساد ،مع الرتكيز بوجه خاص على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،إضافة
إىل الروابط القائمة بني الفساد وطائفة من املواضيع :احلوكمة الرشيدة ،والسياسة املقارنَة ،والقطاع العام ،والقطاع
اخلاص ،واإلبالغ عن املخالفات ،واإلنفاذ ،ونظم العدالة ،وحقوق اإلنسان ،والبعد اجلنساين ،والتعليم ،ومشاركة
وتتتم هذه السلسلة بنميطة تستكشف التحول املفاهيمي من مكافحة الفساد إىل
املواطنني ،والسالم واألمنُ .
تعزيز النزاهة واآلاثر العملية املرتتبة على هذا التحول.
وتوفر النمائط للمحاضرين اجلامعيني أساساً متيناً لتوفري تعليم عايل اجلودة يف جمال مكافحة الفساد .وميكن
تدريس هذه النمائط الوثيقة الصلة واملتعددة االختصاصات يف مجيع أحناء العامل ويف جمموعة متنوعة من الربامج.
وهي قابلة للتكيف مع خمتلف السياقات وميكن إدماجها يف دورات دراسية أخرى ال تتمحور حول الفساد.
وتتضمن النمائط إرشادات للمحاضرين بشأن كيفية احلفاظ على استمرار اهتمام الطلبة وعلى حتمسهم للتعلُّم.
وقد صممت كل منيطة يف شكل حصة دراسية مدهتا ثالث ساعات ،ولكنها توفر أيضاً اقرتاحات بشأن كيفية
تطويرها لتصبح دورة دراسية كاملة .وتوجد يف دليل املبادرة التدريسي املرفق هبذه النمائط إرشادات تربوية إضايف.

