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

النـزاهة واألخالق

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.

يبدأ بناء ثقافة احترام القانون بتدعيم القيم األخالقية .وقد أُعدت سلسلة النمائط الجامعية الخاصة بالنـزاهة
واألخالق لهذا الغرض تحديداً .فمن خالل تدريس النمائط ،سيقوم المحاضرون بتعزيز وعي الطلبة األخالقي
بالتصرف بنـزاهة ،وبتزويدهم بالمهارات الالزمة لتطبيق هذه المعايير ونشرها في نطاق حياتهم وعملهم
والتزامهم
ُّ
ومجتمعهم .وتتناول النمائط مواضيع أساسية مثل القيم العالمية ،واألخالق والمجتمع ،والقيادة األخالقية،
توضح أيضاً كيف تنطبق معايير
و ُّ
التنوع ،والتعددية واألخالقيات السلوكية ،واألبعاد الجنسانية لألخالق .وهي ِّ
النـزاهة واألخالق على وسائط اإلعالم وقطاع األعمال والقانون والخدمة العمومية وعلى مختلف المهن.
وقد أُعدت النمائط الجامعية الخاصة بالنـزاهة واألخالق بدعم قدَّمه ما يزيد على  70أكاديميًّا بارزاً من أكثر من
 30بلداً .وتناقش النمائط مسائل رئيسية خاصة بالنـزاهة واألخالق وتقدم اقتراحات بشأن تمارين تجرى داخل
مصورة وأدوات تعليمية أخرى .وهي تربط النظرية بالممارسة العملية وتشجع
الصفوف ،وتقييمات للطلبة وشرائح َّ
التفكير النقدي وتستخدم نهوجاً تدريسية مبتكرة مثل التعلُّم من خالل التجربة والعمل في شكل مجموعات.
وتشمل النمائط تخصصات متعددة ويمكن إدماجها كعناصر متعلقة باألخالق في دورات دراسية غير خاصة
باألخالق .ومن خالل التركيز على القيم العالمية ،تفسح النمائط مجاالً لمنظورات متنوعة يمكن للمحاضرين أن
يوائموها بسهولة مع مختلف السياقات المحلية والثقافية.
وتوفر النمائط الجامعية للمحاضرين أساساً متيناً لتقديم تعليم عالي الجودة في مجال النـزاهة واألخالق .ويمكن
تدريسها في جميع أنحاء العالم وفي مجموعة منوعة من التخصصات .وتتسم النمائط بطابع تفاعلي بارز،
وتتضمن إرشادات للمحاضرين بشأن كيفية إبقاء الطلبة منخرطين ومتحمسين للتعلُّم .وقد صممت كل نميطة في
شكل حصة مدتها ثالث ساعات ،ولكنها توفر أيضاً اقتراحات بشأن كيفية تطويرها لتصبح دورة كاملة .وتوجد
في دليل المبادرة التدريسي الخاص بالنـزاهة واألخالق ،والمشفوع بهذه النمائط ،إرشادات تربوية إضافية.

