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  الدورة الرابعة
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨- ٢٤مراكش، املغرب، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
        املنع

  الشباب ومنع الفساد    
    

      ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة    
    مقدِّمة  -أوال  

 ٣/٢ره  الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف قـرا        مؤمترُ ذكر  -١
 نَّوأ تنفيذ االتفاقية تقـع علـى عـاتق الـدول األطـراف،               عن سؤوليةامل أنَّ   بشأن التدابري الوقائية،  

 مـشتركة بـني      مسؤوليةٌ ، رغم هذا  ،هو والشفافية واملساءلة ومنع الفساد      النـزاهةالترويج لثقافة   
ويف القـرار   . ة مـن االتفاقيـ    ١٣ إىل   ٧مجيع أصحاب املصلحة وقطاعـات اجملتمـع، وفقـا للمـواد            

 ع على خمتلف مستويات نظامها التعليمـي الـربامجَ       الدولَ األطراف أن تشجِّ    نفسه، ناشد املؤمترُ  
عــن أعمــال الــصادر وشــدَّد املــؤمتر يف التقريــر . التعليميــة الــيت تغــرس مفــاهيم ومبــادئ النـــزاهة

ــة   ــه الثالث ــشجيع احلمــالت الرا   ) CAC/COSP/2009/15(دورت ــى ضــرورة مواصــلة ت ــة إىل عل مي
  .طر واملشكالت النامجة عن الفساد، وال سّيما الشباب، باملخاالناستوعية 

 األوىل للفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع                  وُعقدت الدورةُ   -٢
 وقـد أعـدَّت األمانـةُ   . ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول  ١٥ إىل   ١٣الفساد يف فيينا يف الفترة من       

 معلومات خلفية تتضمن معلومـات عـن مبـادرات مكافحـة الفـساد      دورة ورقةَمن أجل تلك ال   
                                                         

  *  CAC/COSP/2011/1. 
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، حــسب تعريــف اجملتمــع الــدويل، األشــخاص  الــيت يــشارك فيهــا الــشباب، وهــم ميثلــون عــادةً  
  .  عاما٢٤ إىل ١٥املنتمني إىل الفئة العمرية من 

مـن جوانـب      مـا ورد يف تلـك الورقـة        معاجلـة  املعلومات اخللفيـة هـذه إىل        وترمي ورقةُ   -٣
ــزعم أهنــا    ــر تفــصيالً وال ت ــادرات  قائمــةً شــاملةً أو إيــضاحيةً  م ُتقــدِّبــصورة أكث باألنــشطة واملب

الرئيسية املضطلع هبا يف جمال مكافحة الفساد على كل من الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدويل                
اد، بل هتدف إىل إبراز ضرورة إشراك الشباب يف جهـود مكافحـة الفـس     ،مبشاركة من الشباب  

وتقدمي حملـة عامـة عـن املـشاريع واألنـشطة القائمـة الـيت تـشجِّع مـشاركة الـشباب يف مكافحـة                        
  . مراعاهتا يف مداوالته وتوصيات لعلَّ املؤمتر يودُّوترد يف الورقة استنتاجاٌت. الفساد

    
    ضرورة إشراك الشباب  -ثانيا  

هم متثـل مـددا حيويـا       هم العليا وطـاقتَ   لَثُ الشباب ومُ  لةَ خميَّ ت األمم املتحدة بأنَّ   لطاملا أقرَّ   -٤
وسلّمت الدول األعضاء بذلك عندما اعتمـدت يف        . ملواصلة تنمية اجملتمعات اليت يعيشون فيها     

قـرار  ( إعالن إشراب الشباب ُمثل السلم واالحترام املتبادل والتفاهم بني الشعوب            ١٩٦٥عام  
سنة بـ  العامـة  اجلمعيةُاحتفلت لك، وبعد مرور عقدين على ذ   ). ٢٠-د (٢٠٣٧اجلمعية العامة   

ت هـذه  هَـ جَّوقـد وَ . املـشاركة والتنميـة والـسلم    :الـسنة الدوليـة للـشباب   ى سمَّحتت مُـ   ١٩٨٥
ــسنةُ ــاَه ال ــذي     االنتب ــام ال ــدور اهل ــدويل إىل ال ــصعيد ال ــى ال ــشباب    عل ــه ال ــضطلع ب ــامل،ي   يف الع

بة الــذكرى العاشــرة للــسنة  ، مبناســ١٩٩٥ويف عــام . وال ســّيما مــسامهاهتم املمكنــة يف التنميــة 
ــشباب، عــزَّزت األمــمُ   ــة لل ــه   املتحــدة التزاَمالدولي ــا بتوجي ــذليل  جهــود ه ــدويل إىل ت اجملتمــع ال

وقامــت بــذلك مــن خــالل اعتمــاد اســتراتيجية . التحــديات املتعلقــة بالــشباب يف األلفيــة التاليــة
 ومشــل )١(.حقــه ومــا بعــدها، ومل٢٠٠٠دوليــة هــي برنــامج العمــل العــاملي للــشباب حــىت ســنة 

ــذُ ــذه االســتراتيجية إصــدارَ  تنفي ــامل    ه ــشباب يف الع ــر عــن ال ــال ب، وتقري ــة  االحتف ــسنة الدولي ال
ا ه بــدء٦٤/١٣٤اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا أعلنــت الــيت (احلــوار والتفــاهم املتبــادل  :للــشباب
امـة  اجلمعيـة الع  أعلنتـه   الـذي   (، واليوم الدويل للـشباب      )٢٠١٠أغسطس   / آب ١٢من  اعتباراً  

ــا  ــشباب يف آب  ). ٥٤/١٢٠يف قراره ــة لل ــسنة الدولي ــة ال أصــدر ، ٢٠١١أغــسطس /ويف هناي
جمموعـة أدوات القطـاع اخلـاص للعمـل         الدؤوبـة    األمم املتحدة للشباب ووكالة التنميـة        برنامُج

                                                         
 .٦٢/١٢٦، ومرفق قرارها ٥٠/٨١مرفق قرار اجلمعية العامة   )1(
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 األدوات هذه على الـشراكات بـني الـشباب والقطـاع اخلـاص،          ز جمموعةُ  وتركِّ )٢(.مع الشباب 
.  الورقات التقنية املتعلقة بالشباب باعتبـارهم مـن األطـراف الفاعلـة يف التنميـة               ومتثل إضافة إىل  
، وكــان موضــوعه لعــام  مــن كــل عــامأغــسطس/ آب١٢ الــدويل للــشباب يف وُيحتفــل بــاليوم

املنظمـات احلكوميـة الدوليـة       أنَّ   وجتـدر اإلشـارة إىل     ".٢٠١١يف عام   لنغيِّر عاملنا   " هو   ٢٠١١
  .ى الشباب وعلى االستثمار يف األنشطة املكرَّسة لألطفال والشباباألخرى تركز باطراد عل

الدراسـات  وتـشري   .  يف العمـل    مـن منـط أوسـع نطاقـا         جـزءٌ   هـو   على الـشباب   التركيُزو  -٥
واجملتمعـات بـدال مـن التركيـز علـى الـنظم       النـاس  األخرية على ما يبدو إىل زيادة التركيـز علـى      

 وينبـع   )٣(.من القاعدة إىل القمة أو هنـج شـعيب        العمل  دام هنج   بغية تعزيز التنمية والتغيري، باستخ    
الفكـرة الـيت   يستند أيـضا إىل  هو  و)٤(.هذا النهج من مفهوم مسؤولية املواطن واحلوكمة الذاتية     

 تبـادل    شـكلَ  خـذ املـشاركةُ   وقـد تتَّ  .  التنميـة  ز عمليـةَ   النـشطة تعـزِّ    مفادها أنَّ مشاركةَ املواطنني   
 ويف ســياق مكافحــة الفــساد، )٥(.و اختــاذ قــرارات أو املبــادرة بأنــشطةمعلومــات أو تــشاور ألل

وينطلـق هـذا    . راد يف أنـشطة مكافحتـه     رين مـن الفـساد بـاطِّ      يرمي هذا النهج إىل إشراك املتـضرِّ      
لتقـدمي  هـم أكثـر اسـتعداداً مـن غريهـم           رين من الفـساد      املتضرِّ أنَّاليت مفادها   فكرة  ال من   النهُج

  .فز التغيري اإلجيايبأفكار وآراء جديدة حت

                                                         
)2(  United Nations, Private Sector Toolkit for Working with Youth (New York, 2011) . متاح على العنوان

 .http://social.un.org/youthyear/docs/PrivateSectorKit.pdf: التايل
-BetterAid, “Development effectiveness in development cooperation: a rightsانظر على سبيل املثال   )3(

based perspective”, October 2010املتاح على العنوان التايل ، :www.betteraid.org/en/member-

downloads/doc_download/134-developmenteffectivenessindevelopmentcooperation.htmlو؛  Stinne 

Hjulmann and Stine Vejborg Andersen, Youth as Agents of Change in Anti-Corruption: A Cloak for a 

Neo-Liberal Agenda? (Copenhagen, Centre for Business and Development Studies, 2011) املتاح على ،
 /http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/2011: العنوان التايل

stinne_hjulmann_og_stine_vejborg_andersen.pdf?sequence=1؛ و Students Partnership Worldwide, 

SPW/DFID-CSO Youth Working Group, Youth Participation in Development: A Guide for Development 

Agencies and Policy Makers (2010)املتاح على العنوان التايل ، :www.ygproject.org/sites/ 

default/files/6962_Youth_Participation_in_Development.pdf. 
)4(  Hjulmann and Andersen, Youth as Agents of Change, p. 113; Graham Burchell, “Liberal government 

and techniques of the self”, Economy and Society, vol. 22, No. 30 (1993), pp. 267-282; E. Ostrom, J. 

Walker and R. Gardner, “Covenants with and without a sword: self-governance is possible”, American 

Political Science Review, vol. 86, No. 2 (1992), pp. 404-417. 
)5(  Youth Participation in Development, p. 11. 
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أمهيــة  أنَّ أوهلــا. دة كــبرية ألســباب متعــدِّشــراك الــشباب يف مكافحــة الفــساد أمهيــةٌإلو  -٦
ففــي عــام . دورهــم يف مكافحــة الفــساد تتــأتى مــن نــسبتهم الكــبرية مــن الــسكان بــصفة عامــة 

 الفئــة  يف املائــة مــن ســكان العــامل ينــدرجون يف١٧,٣ بليــون نــسمة أو ١,٢ أنَّ ، قُــدِّر٢٠١١
)  يف املائـة   ٢٠(وهـذه النـسبة أكـرب بكـثري يف أقـل البلـدان منـوا                .  عامـا  ٢٤ إىل   ١٥العمرية مـن    

كـبرية  شـرحية    أنَّ    وثـاين تلـك األسـباب هـو        )٦(). يف املائة  ١٢,٥( بالبلدان األكثر تقدما     مقارنةً
 من فقراء العامل هم مـن الـشباب، إذ يعـيش أكثـر مـن نـصف الـشباب بأقـل مـن دوالريـن مـن                          

ــوم  ــة يف اليـ ــدة األمريكيـ ــالنظر إىل)٧(.دوالرات الواليـــات املتحـ ــود   أنَّ  وبـ الفـــساد يعيـــق اجلهـ
 الفــساُديــشوب وكــثريا مــا .  التــأثري علــى الفقــراءر أشــدَّاإلمنائيــة، فإنــه يفــاقم الالمــساواة ويــؤثِّ

لـشباب  وثالثـا، يتـأتى اسـتعداد ا      .  على الـشباب    مثل التعليم والصحة، مما يؤثر مباشرةً      قطاعاٍت
 اسـتعدادهم هـذا قـدرهتم    وتواكـب  .لإلعراب عن آرائهم املناهـضة للفـساد مـن إميـاهنم بـالتغيري          

ينهــضون هبــا ومــن مثّ، أخــذت اجلهــود الــيت يبــذلوهنا واملبــادرات الــيت   . علــى العمــل وطاقتــهم
 شباب اليوم هـم مـسؤولو    أنَّ   كما. متزايد يف مجيع أحناء العامل    باعتراف  ملكافحة الفساد حتظى    

إشـراكهم يف جهـود      فـإنَّ    ومـن مثَّ،  . وصـناع سياسـاته وقـادة أعمالـه التجاريـة         العموميون  الغد  
ــستقبال        ــضمن م ــأنه أن ي ــن ش ــتثمارا، وم ــد اس ــساد يع ــداً  مكافحــة الف ــداً أكي ــسياسات واع لل

  . واملمارسات الرامية إىل مكافحة الفساد
    

    بادرات الشبابية ملكافحة الفساداألنشطة وامل  -ثالثا  
اهة نـــز الــشباب يف حتقيــق أهــداف مكافحــة الفــساد وتعزيــز ال مــسامهةُخــذَتتَّ ميكــن أن  -٧

اخلـدمات الـشبابية، والتنميـة      :  خمتلفة، ميكن تصنيفها يف أربـع فئـات علـى النحـو التـايل              أشكاالً
 وتشمل فئة اخلدمات الـشبابية األنـشطة الراميـة          )٨(.الشبابية، والقيادة الشبابية، ومتكني الشباب    

 إقامة إطار نظري وأخالقي متني ملساعدة الـشباب علـى إدراك أمهيـة االخنـراط يف مكافحـة                   إىل
مـصمَّمة لتوسـيع نطـاق    منـاهج تعليميـة   وميكـن أن تـشمل األنـشطة محـالت توعيـة أو           . الفساد

                                                         
)6(  United States Census Bureau, International Programs, International Data Baseاملتاح على العنوان التايل ، :

www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=%20Region%20Results%20&T=4&A

=aggregate&RT=0&Y=2011&R=101,102,103,104&C=)  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٥اطُلع عليه بتاريخ.( 
)7(  Youth Participation in Development, p. 6. 
)8(  Transparency International, “Youth and corruption”, Working Paper No. 6 (2009) . ورقة متاحة على

 _www.transparency.org/publications/publications/working_papers/working_paper_no_6: العنوان التايل
2009_youth_and_corruption. 
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ــه    ــه ومكافحت ــة   . فهــم الطــالب للفــساد ووســائل منع ــة التنمي ــشطة املندرجــة يف فئ وترمــي األن
مــع  شخــصيته َيكــل منــهم علــى أن ينمِّــ مــستوى التــزام الــشباب وتــشجيع الــشبابية إىل تعزيــز

وميكن القيام بذلك مـن خـالل مبـادرات تدريبيـة رمسيـة وغـري           . تعزيز التزامهم مبكافحة الفساد   
رمسية، مثل الربامج التدريبية والتعليمية اليت تساعد الطـالب علـى اختـاذ قـرارات بـشأن حيـاهتم            

معـارف  بنـاء   ترمـي إىل     القيـادة الـشبابية، أنـشطةً     أي  الفئـة الثالثـة،     وتـشمل   . املهنية والشخصية 
حركـة مكافحـة    ممارسة العمـل القيـادي يف صـفوف         املواطنني الشباب ومهاراهتم ومتكينهم من      

وتـشمل هـذه األنـشطة بـرامج تـدريب      . يف جمتمعاهتم احملليـة والتـصدي للوضـع القـائم        والفساد  
متكــني الــشباب، فهــي تتعلــق أي أمــا الفئــة الرابعــة، . سادافتراضــية تفاعليــة بــشأن مكافحــة الفــ

ومـن شـأن جمموعـات األدوات       . دور الشباب يف مكافحة الفـساد     تكثف  بترويج األنشطة اليت    
أن يف جمال بنـاء القـدرات       منظمات مكافحة الفساد واملنظمات الشبابية      املشتركة بني   واجلهود  

شباب يف احليــاة الــسياسية واملدنيــة لبلــداهنم إشــراك الــعلــى تــوفر زمخــا لتوســيع نطــاق التعــاون 
وتستهدف األنشطة املندرجة يف هذه الفئة أيـضا إقامـة شـراكات وحتالفـات              . وجمتمعاهتم احمللية 

مــع ســائر األطــراف الفاعلــة علــى خمتلــف املــستويات ومــن شــىت القطاعــات، ومنــها احلكومــة    
غـي أن تـنظَّم األنـشطة علـى حنـو يعـزز       وينب. والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية 

  .النهوض بالتنمية املستدامة جملتمعاهتمويكفل االندماج االجتماعي للشباب 
، بــل ينبغــي اعتبارهــا مبثابــة دليــل إىل خمتلــف  ها بعــضاً بعــُضستبعُديــوهــذه الفئــات ال   -٨

واملبــادرات األجــزاء التاليــة علــى األنــشطة وتركــز . العمــلالــسبل الكفيلــة بإشــراك الــشباب يف 
  . على السواءالدولية واإلقليمية والوطنية املنظَّمة من أجل الشباب ومن جانب الشباب

    
    الشبابية الدولية ملكافحة الفساداألنشطة واملبادرات   –ألف  

 على اجلهـود الراميـة      اهة مثاالً نـز املنتدى الشبايب العاملي ملكافحة الفساد وضمان ال       دَُّعُي  -٩
اب يف مكافحــة الفــساد وتــشجيعهم علــى العمــل كــأطراف فاعلــة ذات تــأثري  إىل إشــراك الــشب

 األمـم املتحـدة      قطـر ومكتـبُ    وقـد نظَّمـت مؤسـسةُ     . اهة والـشفافية واملـساءلة    نــز لتعزيز ثقافة ال  
 / تشرين الثـاين   ٨ و ٧املعين باملخدرات واجلرمية املنتدى الشبايب العاملي األول يف الدوحة يومي           

اهة، نــز مع املنتدى العاملي السادس حـول مكافحـة الفـساد ومحايـة ال            ازي  بالتو،  ٢٠٠٩نوفمرب  
وكـان جـدول    ". العمل معـا ملكافحـة الفـساد      : القوة يف الوحدة  "الذي كان موضوعه الرئيسي     

ز علــى موضــوعني  جلــدول أعمــال املنتــدى العــاملي وركَّــأعمــال املنتــدى الــشبايب العــاملي ممــاثالً
ل  املائـدة املـستديرة األوَّ     فقـد ُعقـد اجتمـاعُ     . ت موائـد مـستديرة    جرى تناوهلما يف إطار مناقشا    

اهة واسـتدامتها، وركَّـز علـى دور التثقيـف والتوعيـة العامـة؛              نــز فـة ال  ابشأن موضوع تكوين ثق   
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وُنظِّـم  . والشراكة مع اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم لتعزيز املناخ األخالقي؛ وتضارب املـصاحل        
يرة الثاين حتـت عنـوان تـضافر جهـود القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل                     املائدة املستد  اجتماُع

اإلصالح، وركَّـز علـى حريـة املعلومـات ملزيـد مـن املـساءلة؛ والتـدابري الـيت يتخـذها القطاعـان                       
ز يف مكافحـة الفـساد      املعرَّضة له؛ وتقيـيم التقـدُّم احملـرَ       املواقع  العام واخلاص ملكافحة الفساد يف      

 ١٤وشـارك يف املنتـدى طـالب تتـراوح أعمـارهم بـني              . د مكافحـة الفـساد    ومكافأة قادة جهو  
وقد اسُتند يف حتديد هيكل املنتـدى       .  بلدان من مجيع مناطق العامل     ١٠ عاما من أكثر من      ١٨و

ــم املتحــدة، فقــد أُســند إىل كــل طالــب دورٌ      ــاملي إىل منــوذج األم ــشبايب الع ــل  ال ــيَّن، كممث  مع
طالب أيـضا للعمـل   واختري . تمع املدين أو املنظمات الدولية للحكومة أو القطاع اخلاص أو اجمل     

ــررين  ــصفة مق ــُب. ب ــم املتحــدة   وأدار مكت ــد    األم ــشات املوائ ــة مناق ــين باملخــدرات واجلرمي املع
وقد ُصمِّم املنتدى الشبايب العاملي لتعزيز احلوار التفاعلي بني مجيع املـشاركني، بغيـة              . املستديرة

عــــرض إىل املختــــارون  الطــــالب وُدعــــَي. صــــيات سياســــاتيةالتوصــــل إىل اســــتنتاجات وتو
لى املنتـدى العـاملي، ممـا أتـاح الفرصـة           عمن مناقشات املوائد املستديرة     مناقشة  استنتاجات كل   

ومــن شــأن هــذا النــوع مــن املنتــديات الــشبابية، ومنــها أيــضا  . إليــصال صــوهتم إىل قــادة اليــوم
ز االخنـراط  لمؤمتر الدويل ملكافحة الفساد، أن يعـزِّ      املنتدى املعقود خالل الدورة احلادية عشرة ل      
  )٩(.االستماع آلرائهم يف هذا الشأنيتيح املباشر للشباب يف األنشطة ذات الصلة و

وأشــكاالً خمتلفــةً مــن   التكنولوجيــا الــيت تــستخدم   التعليميــة وقــد أســهمت األدواتُ   -١٠
فعلــى ســبيل . افحــة الفــساداالجتمــاعي يف النــهوض مبــسامهة الــشباب يف مكوســائط التواصــل 

بالتعـاون مـع املعهـد      ) اليونـسكو (املثال، وضعت منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             
ويرمـي هـذا   . الدويل لتخطيط التربية برناجمـا لبنـاء القـدرات ملكافحـة الفـساد يف قطـاع التعلـيم          

، تــداول املعرفــةتــشجيع علــى الربنــامج، املعنــون األخالقيــات والفــساد يف قطــاع التعلــيم، إىل ال
حلـوار الـسياسايت إلنـشاء قطـاع تعليمـي ال يـشوبه الفـساد          وتـشجيع ا  وتعزيز القدرات الوطنيـة     

فـن اإلدارة  مبـادرة مبـادئ تعلـيم     كـل مـن     شجِّع  يـ  إىل ذلك،    وإضافةً. أخالقيةه ثقافة    ب وموتس
رة األعمــال علــى أن إدااملتخصــصة يف الكليــات واجلامعــات هبــا  وفريــق العمــل املعــين ةاملــسؤول

مبـادئ االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة، الـيت            والتعليميـة   والبحثيـة   الدراسـية   تعتمد يف مناهجهـا     
ولدى معهد البنك الدويل برنـامج تعليمـي بـشأن احلوكمـة ومكافحـة             . تشمل مكافحة الفساد  

 مؤسـسة   ، كمـا وضـعت    "Youthink!"الفساد، وقد وضع أيضا برنامج التعلُّم عن بعد املـسمى           

                                                         
، اهةنـزاملنتدى العاملي السادس حول مكافحة الفساد ومحاية الللحصول على مزيد من املعلومات عن   )9(

 .http://www.gf6.pp.gov.qa/AR/agenda.htmواملنتدى الشبايب العاملي، انظر 
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برنـامج  من بـني األمثلـة األخـرى        و )١٠(.اهة للشباب نـزجمموعة أدوات لتعليم ال   الشفافية الدولية   
ــاكتيكس" ــذي ، www.newtactics.org/en/about)" (نيوتـ ــاً الـ ــستخدم موقعـ ــا  يـ ــبكيا تفاعليـ  شـ

ويــشمل دورات تدريبيــة ومنــشورات جلمــع وتعمــيم املعلومــات واملناقــشات املتعلقــة بالوســائل 
م وقـد أخـذت أدوات الـتعلُّ   . خدمة واخلـربات املكتـسبة يف جمـاالت منـها مكافحـة الفـساد          املست

سـبل  تعلقـة مبكافحـة الفـساد و      املعـارف امل  بني مصادر    الثغرة القائمة    املستندة إىل اإلنترنت تسدُّ   
  .تبادهلا
 علــىيف إطــار التركيــز ،  األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مكتــُبذ نفَّــوقــد   -١١

 غـري  فريـقُ شرع ، راًومؤخَّ.  إلقامة شبكات أكادميية، مبادرةًأداة وقائية أساسيةالتعليم باعتباره  
ــيم العــايل متخصــصني  مكــوَّن مــن خــرباء  ،رمســي إعــداد مــواد يف  ،يف مكافحــة الفــساد والتعل

اجلامعــات وســائر املؤســسات التعليميــة يف مجيــع أحنــاء يف مها اســتخدأكادمييــة بــشأن الفــساد ال
 أســاتذة ويــشمل فريــق اخلــرباء بتكوينــه احلــايل منــاطق جغرافيــة ولغويــة واســعة، ويــضمُّ. لعــاملا

منها القـانون واألعمـال التجاريـة واإلدارة العموميـة والعلـوم        ختصصات خمتلفة   جامعات ميثلون   
 موظفني يف املنظمات الدولية مثل برنـامج األمـم املتحـدة    االجتماعية وعلم اإلجرام؛ كما يضمُّ 

إلمنائي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ورابطة احملامني الدوليـة، ودبلوماسـيني،             ا
 العامليـة إىل تزويـد املعلمـني مبجموعـة شـاملة            وترمي هذه املبادرةُ  . وقانونيني، وصناع سياسات  

املـساعدة،   وجمموعـة مـن املـواد التعليميـة       احملوريـة   قائمـة باملواضـيع     تـضم   األكادميية  املراجع  من  
مثــل الــسوابق القــضائية ودراســات احلالــة املتعلقــة مبكافحــة الفــساد، املعــدَّة مــن أجــل طــالب    

ــااجلامعــات  اجلــاري إعــدادها عرضــاً مــسهباً جلملــة   وستــشمل هــذه املــواد  . والدراســات العلي
ــا مفــصَّال   مواضــيع مــع   ــاملراجع شــرح يتــضمن ثبت ــم للمــساعدة علــى   ب ــيال للمعل املقترحــة ودل

ــواد يف اســتخدا ــدريسم امل ــ. الت ــةُ وُيتوقَّ ــيح البني ــواد  ع أن تت ــة هلــذه امل ــة  الدينامي ــها إمكاني تعديل
ــسياقات حمــدَّدة      ــا ل ــستمرة وتكييفه ــصورة م ــضائية أو   (وتوســيعها ب ــة الق ــادة حــسب الوالي امل

 وسـتكون جمموعـةُ   . ، مـع حتـديثها ملواكبـة آخـر البحـوث والتطـورات األخـرى              )مـثال الدراسية  
 باالتـصال احلاسـويب    للمؤسـسات التعليميـة جمانـاً   ، متاحـةً مصدراً مفتوحاً اعتبارها  املواد هذه، ب  

ز  عن التقـدُّم احملـرَ      الرابعة معلوماتٌ   املؤمتر ض على الدول األطراف خالل دورة     وسُتعَر. املباشر
  .هذه املبادرةيف تنفيذ 

                                                         
)10(  Transparency International, Teaching Integrity to Youth: Examples from 11 Countries, Corruption 

Fighters’ Tool Kit (Berlin, 2004) . على العنوان التايلمتاحة وجمموعة املواد هذه :
www.transparency.org/content/download/2888/17878. 
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يـــل تعزيـــز مـــن قبألنـــشطة إشـــراك الـــشباب املبتكـــرة  الكـــبرية بتـــت أيـــضا القيمـــةُوثَ  -١٢
 ومـن األمثلـة علـى ذلـك صـندوقُ     . واملوسـيقى بالرياضـة  مكافحة الفساد   جهود  يف  مشاركتهم  

املعــــــين باملخــــــدرات واجلرميــــــة   التــــــابع ملكتــــــب األمــــــم املتحــــــدة    الرياضــــــة العــــــاملي  
)www.globalsportfund.com(  ــه ــوفِّر فرصــاً ١٠، وهــو مــشروع مدَّت ــشباب مــن   ســنوات ي  لل

وهلــذا املــشروع . أنــشطة رياضــية للــهواةشاركة بــصورة نــشطة يف البلــدان الناميــة للمــســكان 
  ممارسة الرياضـة النـشطة املنتظمـة ميكـن أن تفـضي إىل حتـسني               نَّإ الصحة، حيث    أوَّهلماهدفان  

 علـى احلـدِّ   تـساعد    ممارسة الرياضة    حيث إنَّ  الوقاية،   ، وثانيهما الصحة البدنية والنفسية والرفاه   
وغـري   واملـشروبات الكحوليـة   إلغراءات، ومنها تعاطي املخدرات     ض الشباب ملختلف ا   من تعرُّ 

واهلدف الرئيسي من صندوق الرياضـة العـاملي        . االحنرافي إىل   أشكال السلوك املؤدِّ  ذلك من   
وميكـن  . والغري وضبط النفس يف مجيع األوقات     الذات  هو ترويج قيم املنافسة املتوازنة واحترام       

ياضية بغية غرس وتعميم قيم أخرى ذات أمهيـة أساسـية لنـشر    بسهولة تكرار هذه املبادرات الر    
 قطـر    أخرى متعلقـة بالرياضـة تـدعمها جلنـةُ         ومثة مبادرةٌ  .واألمانةاهة، مثل اإلنصاف    نـزثقافة ال 

األوملبيـة، يتمثــل مفهومهـا الرئيــسي يف تعزيـز مــشاركة الـشباب يف اجلهــود الـيت يبــذهلا مكتــب      
ــم املتحــدة   ــن خــالل تنظــيم      املعــين باملخــدرات  األم ــك م ــة، وذل ــع اجلرمي ــة يف جمــال من واجلرمي

 ومتـارين عمليـة   يف إطار هـذه املعـسكرات حماضـراتٌ   أيضاً  قدَُّموُت. معسكرات رياضية للشباب  
ومــن األمثلــة علــى أنــشطة مكافحــة الفــساد الــيت ُيــستعان فيهــا   . عــن اإلنــصاف ومنــع اجلرميــة 

أصـوات الـشباب ملكافحـة الفـساد، الـيت ينظمهـا             : املوسـيقية العامليـة     بلي فري مسابقةُباملوسيقى  
عـن    مبتكـرةً املـسابقة أغـاينَ  وتـشمل  . الدوليـة معهد البنك الـدويل والرابطـة املوسـيقية الـشبابية          
وختتــار .  عامــا٣٥ و١٨ح أعمــارهم بــني اومكافحــة الفــساد، يؤلفهــا موســيقيون شــباب تتــر  

ستمعني الذين ُيشجَّعون على املشاركة والتـصويت باالتـصال          حتكيم إضافة إىل امل    الفائزين جلنةُ 
وتقـوم الفـرق الـثالث الفـائزة بتقـدمي عروضـها يف منتـديات عامليـة ملكافحـة                   . احلاسويب املباشـر  

فنــانني شــباب ليكونــوا ســفراء موســيقيني   مــسابقة فــري بلــي ختتــارإىل ذلــك،  وإضــافةً. الفــساد
 عـن مكافحـة الفـساد بغيـة تـشجيع الـشباب       بتكـرةً  مويسجل كل سفري منهم أغنيـاتٍ   . دوليني

ال و. من مجيع أحناء العامل على املسامهة يف مكافحة الفـساد واملـشاركة يف اجلهـود ذات الـصلة                 
شرك املتنافـسني يف جهـود مكافحـة         كيف ميكـن للمـسابقات املوسـيقية أن تُـ          تبيِّن هذه املسابقةُ  

ستمعني يف هــذه اجلهــود مــن خــالل تــشرك أيــضا املــوكيــف ميكنــها أن ، بــل  فحــسبالفــساد
  .األغاين اليت تنتجها

لـيس فقـط    حيويـة،    الشبابية الدوليـة ملكافحـة الفـساد ذات أمهيـة            وأصبحت الشبكاتُ   -١٣
بينــها ومــن . ملــشاركة يف مكافحــة الفــساد أيــضالتبــادل املعلومــات، بــل وحلفــز الــشباب علــى ا
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). http://voices-against-corruption.ning.com( الـــشبابية العامليـــة ملكافحـــة الفـــساد    الـــشبكةُ
منتـدى  أيـضاً   بالتعاون مع مبادرة أصـوات ملكافحـة الفـساد، وقـد نظَّمـت              وتعمل هذه الشبكةُ  

ــام    ــاملي لعـ ــشباب العـ ــساد    : ٢٠١٠الـ ــة الفـ ــشباب ملكافحـ ــشد الـ -http://voices-against(حـ

corruption.ning.com/events/global-youth-forum-2010(  د يف بروكـسل يف الفتـرة       ، الذي ُعق
ــن  ــار٢٨ إىل ٢٦م ــايو / أي ــدى   . ٢٠١٠م ــذا املنت ــدين    ٥٠وشــارك يف ه ــع امل ــادة اجملتم ــن ق  م

مـن مجيـع أحنـاء العـامل لتبـادل اخلـربات ووضـع خطـط عمـل          واملوسيقيني والصحفيني   الشباب،  
 تزويـد    البنك الدويل، وهي ترمـي إىل       معهدُ وقد أنشأ هذه الشبكةَ   . ملكافحة الفساد يف بلداهنم   

 تواصـال   وتـشمل املبـادرةُ   . املبتكـرة لوضع جداول أعماهلم ومناقشة اإلصالحات      مبنبـر  الشباب  
ومـــن . االتـــصال املرئـــيمباشـــرا وتفاعليـــا، وال ســـّيما باســـتخدام األدوات الـــشبكية وأدوات 

مـن الـشباب لتبـادل اخلـربات يف جمـال مكافحـة الفـساد وإهلـام         أساسـية  حتديد جمموعـة  أهدافها  
 الـشبكة أحـداثٌ   وُنظمـت يف إطـار      . خرين واستخدام املوسيقى كوسـيلة للتواصـل والتوعيـة        اآل

ــة   ــصال والتوعيـ ــدفها االتـ ــة هـ ــثالً  . خمتلفـ ــك مـ ــن ذلـ ــشبكةُ ومـ ــة  الـ ــة التعليميـ ــة اإلمنائيـ العامليـ
)www.gdln.org( ٌــبكة ــي ش ــاين   ، وه ــانون الث ــشئت يف ك ــاير / افتراضــية أُن  يف شــكل ٢٠١٠ين

لعـاملني يف جمـال التنميـة يف مجيـع أحنـاء            ل مركز تعلُّـم وتتـيح       ١٠٠ من   شراكة عاملية تضم أكثر   
واهلـدف الرئيـسي منـها هـو         . تكنولوجيـات متطـورة للمعلومـات واالتـصاالت        العامل اسـتخدامَ  

موقــع يف هــذه املبــادرات وُتعــرض  وختتــار . مجــع املبــادرات الــشبابية املختلفــة لتبــادل اخلــربات  
نت على أساس ما تبديه جمموعات الشباب مـن التـزام باملطالبـة            على اإلنتر هلذا الغرض   خمصَّص  

ومـن أمثلـة    . مبزيد مـن املـساءلة والـشفافية يف القطـاع العـام يف بلـداهنم وباالسـتجابة ملتطلبـاهتم                  
 =http://comminit.com/?q(زاهة  ـحتالف القادة الشباب من أجل النـ      األخرى  الشبكات الدولية   

democracy-governance/node/265515( متعــدد اجلنــسيات يرمــي إىل  منبـــر ، وهــو عبــارة عــن
  .تعزيز شبكات الشباب وبناء قدراهتم

علـى الفـرص املتاحـة للـشباب        هـي أمثلـة      والشبكات املـذكورة أعـاله       وهذه املبادراتُ   -١٤
هـذه الفـرص    باالسـتفادة مـن     الـشباب قـاموا يف مناسـبات عديـدة           أنَّ   بيد. على الصعيد الدويل  

الستناد إليها يف وضع أنشطة وإقامة مؤسسات تـشمل جهـات فاعلـة أخـرى مثـل        وتطويرها وا 
ومشلـت   . تسلـسلي ويف بعض األحيان، كـان ملثـل هـذه األنـشطة تـأثريٌ           . منظمات اجملتمع املدين  

 عــن رةمــصوَّ اً فنيــة ومنــشورات وأفالمــ ال احلــصر، عروضــاً، علــى ســبيل العــدِّتلــك األنــشطةُ
ت إلكترونيــة ومواقــع شــبكية ومنتــديات، والتواصــل عــرب      ناحــاالت الفــساد، وإنــشاء مــدوّ   

يف الغـري  مـع  االخنـراط  ومتكَّن الـشباب، مـن خـالل        . الشبكات االجتماعية مثل فيسبوك وتويتر    
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، من إشراك مزيد مـن األشـخاص يف مكافحـة الفـساد مـن أجـل                 دائرة اخلطاب املناوئ للفساد   
  .حتقيق تغيري فّعال يف هذا الشأن

    
    بادرات اإلقليمية ملكافحة الفساد واملاألنشطة  –باء  

 مـن الـربامج واملبـادرات اإلقليميـة املعـدَّة مـن أجـل الـشباب ملكافحـة                   هناك أيضا عـددٌ     -١٥
شبكة الطالب ملكافحة الفساد يف جنـوب شـرق أوروبـا، الـيت              ومن األمثلة على ذلك   . الفساد

ليوغـسالفية سـابقا ومجهوريـة      تضم منظمـات طالبيـة مـن ألبانيـا وبلغاريـا ومجهوريـة مقـدونيا ا               
األمريكية، اليت تـضم إسـبانيا والربتغـال؛      -لدوفا وصربيا وكرواتيا؛ ومنظمة الشباب األيبريية     وم

ــادئ     ــيط اهلـ ــاق احملـ ــشباب؛ وميثـ ــة للـ ــا الالتينيـ ــشباب؛ ومنتـــدى أمريكـ واملنتـــدى األورويب للـ
مـات مـن الفـساد      ختلـيص احلكو  نـؤمن بـضرورة     إننـا   : " علـى مـا يلـي       الـذي يـنصُّ    )١١(للشباب،

ــساواة  ــد عــن امل ــا أن حنــل  . [...] واحلي ــساد  وعلين ـــزاع مــشكالت الف ــضارب املــصاحل  والن وت
  ."العنفوالعمل مبنأى عن والتفاوض بالتراضي 

    
    ملبادرات الوطنية ملكافحة الفساداألنشطة وا  - جيم  

 علــى ذُفَّــ أنــشطة ومبــادرات مكافحــة الفــساد الــيت يــساهم فيهــا الــشباب تن   أغلبيــةَإنَّ  -١٦
ــيَم أنَّ الــذي مفــادهفهــوماملفباالســتناد إىل . الــصعيد الــوطين ــاٌح  التعل فــز الــشباب علــى   حلمفت

الوكالة الوطنية ملكافحة الفساد يف األرجنتني آراء الشباب بـشأن الفـساد      استطلعت  املشاركة،  
ــ ــائُجوُن ــاب أصــبح   هــذه اشرت نت ــرَّ لدراســة االستقــصائية يف كت ــادة راً علــى الطــالب يف  مق م

. طـالب املـدارس الثانويـة يف األرجنـتني    وهـي مـادة إلزاميـة يدرسـها     املواطنة،  األخالق وأسس   
مــن أجــل املــدارس االبتدائيــة  )Scelgo Io" (اختيــاري"ويف إيطاليــا، ُوضــع برنــامج وطــين امســه 

م احلقـوق والقـي  مـسؤولياهتم جتـاه   ل ويرمي هذا الربنامج إىل متكني الطـالب مـن حتمُّـ         . والثانوية
والقــيم اخللقيــة الرئيــسية واحتــرام تلــك احلقــوق والقــيم، مثــل ســيادة القــانون وتكــافؤ الفــرص  

برنـامج تعليمـي   وضـع    للـشباب فرصـةُ   أُتيحـت   ويف التفيـا،    . والعدالة وحقوق اإلنـسان والبيئـة     
ــادرة    ــتعلم مــن  ملكافحــة الفــساد مــن خــالل مب ــوطين   . النظــراءلل ومــن بــني أهــداف االحتــاد ال

ــرويُجملمثليــات الطــ ــا الت ــنظَّ . زاهة بــني الطــالبـ للنــالب يف ليتواني ــة، ت ــا يف وهلــذه الغاي م دوري
زاهة واملـساءلة يـشارك     ـاجلامعات واملدارس الثانوية حلقات دراسية تدريبية وحماضرات عـن النـ          

                                                         
 /http://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPSOCDEV:  التايلالعنواناق متاح على هذا امليث  )11(

Resources/502632-1163365702511/Youth_Charter_English.pdf. 
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إىل األوغنديـة   اإلنـذار بالفـساد    ويف أوغنـدا، ترمـي مبـادرةُ      .  من الطالب والـسياسيني    فيها قادةٌ 
، وبـــرامج توعيــة، وحلقــات دراســـية،   منــاظرات لــشباب مــن خمتلـــف اجلامعــات يف    إشــراك ا 

الــوطين الــسنوي لإلنــذار  اجلامعــات مفتوحــة وحلقــات عمــل، مبــا يف ذلــك مــؤمتر   ومنتــديات 
ويف املغرب، أنـشئ مـشروع امسـه جامعـة الـشفافية إلجـراء دراسـات وحبـوث بـشأن                    . بالفساد

يف حلقـات   بـني أسـاتذة اجلامعـات        هـذا املـشروعُ   وجيمـع   . الرشيدةمكافحة الفساد واحلوكمة    
  . عمل وحلقات دراسية وأنشطة حبثية ومناقشات موائد مستديرة

ومن بني التدابري التعليمية األخرى ملكافحة الفساد مشاريع مـن قبيـل املبـادرة الـشبابية                -١٧
زاهة ـي النـ  ملكافحة الفساد يف مالوي، ومشروع الـشباب املناهـضني للفـساد يف بولنـدا، ونـواد               

، منـها مـثال املعـسكرات       الـشباب أيـضاً إلشـراك     وتوجـد وسـائل تعليميـة أخـرى         . يف سرياليون 
وحلقات العمل والربامج التدريبية، من قبيل برنـامج الـشباب املناهـضني للفـساد الـذي تدعمـه                  

كرانيـا، ومعـسكر مايـك      ولـدوفا وأ  ومللمساعدة علـى مراقبـة احلـدود يف         بعثة االحتاد األورويب    
. مينينغ الدميقراطي يف بابوا غينيا اجلديدة، وبرنامج التدريب على مكافحة الفـساد يف فلـسطني           

 دليـل أنـشطة الـشباب ملكافحـة الفـساد         ومثة أيضا مواد تعليمية يف شكل كتب وكتيبات، مثـل           
وركَّـزت الـربامج يف كولومبيـا ونيجرييـا علـى التعـاون             .  يف لبنـان   وشباب ضد الفساد  يف كينيا   

ضــد الريــف يف كولومبيــا وبرنــامج شــباب " كاتيــدرا"بــني اجلامعــات مــن خــالل برنــامج فيمــا 
واسـتخدمت بلـدان مثـل التفيـا ومجهوريـة كوريـا هنجـا عامـا للتوعيـة مـن             . الفساد يف نيجرييـا   

ــرحالت الدراســية       ــدوات وحلقــات العمــل واحملاضــرات وال ــها املعــارض والن ــدابري من خــالل ت
فهـم  وتعميـق   كافحـة الفـساد،     مب ،مبا يف ذلك الشباب   ككل،  املدين  اجملتمع  لتوعية  واملناقشات،  

  .أعمال مكافحة الفساد
مــسائل ملناقــشة  أيــضا إىل الــشبكات واملنتــديات الوطنيــة الــيت تــروج   الــشباُبوانــضمَّ  -١٨

 الـدويل    البنـكُ  ويـستخدمُ . احلوكمة، مثـل منتـدى الـشباب املعـين باحلوكمـة والقيـادة يف كينيـا               
واهلواتــف النقالــة يف اإلذاعــة ، كاســتخدام الريــف لتــشجيع مــسامهات شــباب  مبتكــرةًوســائلَ

ب عـن آرائهـم وشـواغلهم بـشأن         ابوروندي، حيث مكَّنـت هـذه الوسـائل الـشباب مـن اإلعـر             
شـرعة الـشباب يف     " اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وضـع لبنـان           وقبل بدء نفاذُ  . الفساد

لتـزم الـشباب مبكافحـة الفـساد يف االنتخابـات العامـة، سـواء        ي" :تقـول ، الـيت   "مكافحة الفـساد  
 بـالتزوير أو بـشراء أصـوات املقتـرعني، أو بتوظيـف العمـل التـشريعي خلدمـة         كان هـذا الفـسادُ    

علـى   الـشباب املناهـضني للفـساد أيـضا         ويف بابوا غينيا اجلديدة، تعمـل رابطـةُ       ". أغراض خاصة 
مـن  ، وذلـك   شاركة بنشاط يف جهود مكافحة الفساد     ك حبقوقهم وامل  متكني الشباب من التمسُّ   

  .خالل تزويد األعضاء مبنرب لإلعراب حبرية عن شواغلهم ولالستماع إليهم
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الدولية أيضا مثـل البنـك الـدويل، واملنظمـات غـري احلكوميـة مثـل           املؤسساُتونظَّمت    -١٩
قي الـشبايب ملكافحـة      على الـصعيد الـوطين مثـل احلفـل املوسـي           مؤسسة الشفافية الدولية، أحداثاً   

 وقُـدِّم الـدعمُ   . كرانيـا ويف أ " ختليص الغد من الفساد يبـدأ اليـوم       "الفساد يف بنغالديش ومسابقة     
الـشباب  إشـراك   متكني قطاعات كبرية من اجملتمع املدين مـن خـالل برنـامج             بغية  للشباب أيضا   

مــسابقات  يف  علــى تنفيــذ محــالت واملــشاركةودعمهــم يف بــنغالديش، الــذي ُيــشجِّع الــشباَب
ويف  .يف الـشوارع، ومـسابقات للرسـوم اهلزليـة        العـروض املـسرحية     لتقـدمي   ومسابقات  حوارية  

يف تنظـــيم أنـــشطة ملكافحـــة الفـــساد باســـتخدام " ســـبيك"إندونيــسيا، ســـاعد نـــادي الـــشباب  
  .حاالت فساد معيَّنةلفضح فيسبوك ال ”Cicak“الشبكات االجتماعية، واستخدمت محلة 

اجتــذبت  فيهــا الــشباب أنــشطتهم ومبــادراهتم اخلاصــة الــيت  عديــدة أعــدَّةٌوتوجــد أمثلــ  -٢٠
كوميـة  احل غـري    الكولومبيـة  منظمة أوسـاكا      مبادرةُ ومن هذه املبادرات  . ت من اآلخرين  مسامها

 مـن   مبــي كولوالشباب  غريهـم مـن الـ      علـى متكـني      قـد عملـوا   يقودها فريق مـن الـشباب، و      اليت  
ويبيِّن هذا املثال كيف ميكـن      . والتدريب والتواصل الشبكي  مكافحة الفساد من خالل التوعية      

وتزويــدهم وإشــراكهم يف العمــل نــوا بعــضهم بعــضا، مــن خــالل بنــاء قــدراهتم للــشباب أن ميكِّ
 الطـالب  وكمثال آخر على هذه املبـادرات محلـةُ   . بفرص للمسامهة النشطة يف مكافحة الفساد     

علـى   يف اهلنـد   الـشبابُ ويعمـل . علـى االنترنـت    اليت نظمـت     والشباب ملكافحة الفساد يف اهلند    
ــشجيع علــى   ــه باســتخدام  وعلــى تعمــيم الفــساد احلــديث عــن  الت ــوعي ب ــشبكية   ال مــواقعهم ال

  .ناهتم اإللكترونية، مثل مبادرة الشباب ملكافحة الفساد والفقر والظلمومدّو
دمات  تـوفري اخلـ    ومن األمثلـة علـى ذلـك رصـدُ        .  أيضا بأنشطة رصد   واضطلع الشبابُ   -٢١

اهة يف ليبرييـا،    نــز العمومية، وذلك مثال يف بنغالديش، ورصد اجملتمع احمللي من خالل نوادي ال           
  .ورصد احلمالت السياسية واالنتخابات يف أرمينيا ولبنان

 شـبكات وطنيـة، مـستندين إىل اخلـربات الـيت اكتـسبوها مـن خـالل                  كما أقام الشبابُ    -٢٢
مبادرة الشباب يف نيبال، اليت اسُتلهمت من شبكة الـشباب          ومن أمثلة ذلك    . املبادرات الدولية 

ويف زمبابوي، رسخ أعضاء شبكة الشباب ملكافحـة الفـساد مفهـومي            . العاملية ملكافحة الفساد  
  . املنظمات غري احلكومية الشبابيةداخل املساءلة والشفافية 

    
    االستنتاجات والتوصيات  -رابعا  

يمية والوطنية الرامية إىل إشـراك الـشباب يف مكافحـة الفـساد              الدولية واإلقل   اجلهودَ إنَّ  -٢٣
 املبادرات املذكورة يف هذه الورقة، وينبغـي احلفـاظ علـى الـزخم         وجيب تشجيعُ . جديرة بالثناء 
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سياسـات مكافحـة الفـساد وبرجمتـها       وضـع    الـشباب يف وقـت مبكـر يف          وإشـراكُ . الذي ولَّدتـه  
وواضــعي املعــايري واملــشرعني كِّــن صــناع الــسياسات ميأوالً فهــو .  مــن نــاحيتنيمفيــدوتنفيــذها 

اري الـذي ميكـن أن يـسهم بـه          من االسـتفادة مـن النـهج الـدينامي واالبتكـ          احلاليني  واملمارسني  
 ليهتـدي هبــا مواطنـو الغــد   اهة يف وقـت مبكــر نـــزالمفـاهيم  ب علـى تــشرُّ ثانيــاً ، وحيفـز  الـشباب 

  .وقادته يف مراحل منوهم ويف سلوكياهتم
الــشباب بتقريــب أصــوات  أن ينظــر يف الــسبل الكفيلــة ذه الغايــة، لعــلّ املــؤمتر يــودُّوهلــ  -٢٤

إجـراء   يف   وميكـن النظـرُ   . املؤسـسي الرامـي إىل مكافحـة الفـساد        من دائرة اخلطاب    ومسامهاهتم  
ملكافحـة الفـساد، بغيـة      القائمـة    املبـادرات الـشبابية      مزيد من األحباث والتحاليل املتعمِّقـة بـشأن       

املعـين  األمم املتحـدة      أن يوصي مكتبَ   ، لعلّ املؤمتر يودُّ   كذلك .أكثر املمارسات فعاليةً  استبانة  
ــادرات، إليــصال       ــأن يــشارك علــى حنــو أكثــر انتظامــا يف مثــل هــذه املب باملخــدرات واجلرميــة ب

 إدراج املـسائل املتعلقـة    ويف هذا الصدد، لعلّ املؤمتر يـودُّ       .أصوات الشباب إىل الدول األطراف    
باب كبند دائم يف جدول أعمال الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين                  بالش

 األطراف من تقدمي تقارير عـن جهـود         ن الدولَ فمن شأن إدراج هذا البند أن ميكِّ      . مبنع الفساد 
لتبادل املمارسات اجليدة ومناقـشة التحـديات وسـبل         منبـر  مكافحة الفساد، وتوفري    الشباب يف   

  .ت الشبابية القائمة واملستقبليةاملبادراتعزيز 
بوابـة  تـوفري الـدعم الـالزم إلنـشاء وإدارة           أيـضا أن تنظـر يف        ولعلَّ الدول األعضاء تودُّ     -٢٥

ــشباب  ــة  لل ــراك"تلحــق ببواب ــة " (ت ــوارد بواب ــة ملاألدوات وامل ــساد املعرفي وميكــن . )كافحــة الف
 على ترويج وعرض مبـادرات الـشباب         بوابة الشباب كمنتدى ملكافحة الفساد يعمل      استخداُم

  .لصعيد الوطين واإلقليمي والدويلوأنشطتهم على كل من ا
 أيــضا أن تنظــر يف تقــدمي الــدعم الــسياسي واملــايل لتنظــيم  ولعــلّ الــدول األعــضاء تــودُّ   -٢٦

، ٢٠١٣مـع الـدورة اخلامـسة للمـؤمتر، الـذي سـُيعقد يف بنمـا يف عـام            بـالتوازي   منتدى شـبايب    
  . قبل الدورة الثالثة للمؤمتر٢٠٠٩نتدى الشبايب الذي ُعقد يف عام على غرار امل

  
 


