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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد

  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٨- ٢٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت‘ ٢‘) أ (٢البند 

  خذة يف جمال  واملبادرات املتَّيِّدةاملمارسات اجل
  ، توعية اجلمهورمناقشة مواضيعية بشأن : منع الفساد

يف أنشطة مكافحة والشباب وال سيما إشراك األطفال 
ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد الفساد 

        ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد١٣املادة (
يف أنشطة مكافحة ، وال سيما إشراك األطفال والشباب توعية اجلمهور    

 من ١٣املادة (ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد الفساد 
      )تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادا

      رة من األمانةمذكِّ    
    مةمقدِّ  -أوالً  

ر مــؤمتر الــدول  ، قــرَّ"إعــالن مــراكش بــشأن منــع الفــساد    " املعنــون ٤/٣يف القــرار   -١
أن يواصـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل           ") املـؤمتر "ويـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم           (األطراف  

عملـه، وأن   ") الفريـق العامـل   "ويشار إليـه فيمـا يلـي باسـم          (ين مبنع الفساد    املفتوح العضوية املع  

                                                         
  *  CAC/COSP/WG.4/2013/1.  
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، اليت سـتعقد يف بنمـا مـن          اخلامسة  املؤمتر دورةعلى األقل قبل انعقاد      )١(يعقد الفريق اجتماعني  
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٥
يـدة تبادلـت املعلومـات     عدا دوال أطرافـ ويف القرار نفسه، الحظ املؤمتر مع التقـدير أنَّ         -٢

الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـاين          بشأن املواضيع اليت نظر فيهـا        يِّدةعن مبادراهتا وممارساهتا اجل   
بني الدورات، وحـث املـؤمتر الـدول األطـراف علـى مواصـلة إطـالع األمانـة وسـائر الـدول                      ملا  

  .يِّدة واملمارسات اجلاألطراف على املعلومات اجلديدة وكذلك احملدَّثة عن هذه املبادرات
 على ذلك، تقرَّر أن ُتدعى الدول األطـراف قبـل انعقـاد كـل اجتمـاع للفريـق                   وعالوةً  -٣

باسـتخدام  هذا التبادل    جيري أن   وُيفضَّلالعامل إىل تبادل خرباهتا يف تنفيذ األحكام قيد النظر،          
ــة ــذايت قائم ــيم ال ــد اإلمكــان،   امل  التقي ــشمل، عن ــة وأن ي  والتحــديات جحــةالتجــارب النارجعي

وينبغـي أن تعـد األمانـة، قبـل انعقـاد           .  املـساعدة التقنيـة والـدروس املـستفادة        مـن واالحتياجات  
كـــل اجتمـــاع أيـــضا، ورقـــات معلومـــات أساســـية عـــن املواضـــيع قيـــد املناقـــشة، اســـتنادا إىل 
املدخالت الواردة من الدول األعضاء، وخصوصا إذا كانت تلك املدخالت تتعلق باملبـادرات              

  .يِّدةباملمارسات اجلو
وســريكِّز االجتمــاع الرابــع للفريــق العامــل علــى املواضــيع التاليــة، الــيت اعُتمــدت أثنــاء    -٤

  )٢(:االجتماع األخري
 مــن ١١املــادة (نزاهــة اجلهــاز القــضائي وإدارة القــضاء وجهــاز النيابــة العامــة    )أ(  

  ؛)تفاقيةاال
ــة اجلمهــور، وال ســيما إشــراك األطفــال وا    )ب(   ــشباب توعي ــشطة مكافحــة  ل يف أن
  ). من االتفاقية١٣املادة (ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد الفساد 

ت هذه املذكرة على أسـاس املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ املـادة              ووفقا لطلب املؤمتر، أُعدَّ     -٥
 رقـــم مـــة مـــن احلكومـــات اســـتجابة ملـــذكرة األمـــني العـــام الـــشفوية مـــن االتفاقيـــة واملقد١٣َّ

CU 2013/41ــر / شــباط٢٢ة ؤرَّخــ امل ــة  ٢٠١٣فرباي ــشفوية التذكريي ــذكرة ال  CU 2013/85 وامل

                                                         
ن كان أول هذين االجتماعني هو االجتماع الثالث ملا بني الدورات للفريق العامل، املعقود يف فيينا، النمسا، م  )1(  

  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٧
ونوقش املوضوع . املوضوعان قبل االجتماع اخلاص خبطة العمل املتعددة السنوات للفريق العاملهذان اقُترح   )2(  

  .قبل اعتماده يف االجتماع الثالث ملا بني الدورات للفريق العامليف مواضع قليلة الثاين وأعيدت صياغته 
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، وردت إفـادات مـن      ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٤وحـىت    )٣(.٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢٢ة  ؤرَّخامل
 التالية علـى معلومـات تتعلـق مبوضـوع          ١٨واحتوت اإلفادات الواردة من البلدان الـ     .  دولة ٢٢

ودور وسـائط   يف أنشطة مكافحة الفـساد      ، وال سيما إشراك األطفال والشباب       توعية اجلمهور 
االحتـاد الروسـي، األرجنـتني، إسـبانيا، إكـوادور،       ): ١٣املـادة   (الـصدد   اإلعالم واإلنترنت يف هذا     

، افاسـو، بورونـدي، اجلزائـر، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابق              أوروغواي، بلجيكا، بوركينا  
، املكــسيك، ميامنــار، النمــسا، نيجرييــا، الواليــات )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  نشــيلي، الــصني، فــ

  .ملتحدة األمريكيةا
وقـع  املوبعد موافقة البلدان املعنيـة، سـتكون النـصوص الكاملـة لإلفـادات متاحـة علـى                    -٦
اجلديــد الــشبكي وســتدرج أيــضا يف املوقــع  )٤(باالجتمــاع والتــابع للمكتــب،اخلــاص  يشبكالــ

  )٥(.تعده األمانةالذي 
وال تعتــرب هــذه املــذكرة شــاملة، بــل تــسعى إىل تقــدمي مــوجز للمعلومــات املقدمــة مــن   -٧

ــادرات ذات الــصلة املتخــذة يف إطــار     . الــدول ــة عــن املب وهــي تــشمل أيــضا معلومــات تكميلي
  .منظومة األمم املتحدة

    
    مة من الدول األطرافحتليل التقارير املقدَّ  -ثانياً  
    ية املواضيعيةاخللف  - ألف  

 منـها، إىل اختـاذ تـدابري، ضـمن حـدود            ١٣تدعو االتفاقية الـدول األطـراف، يف املـادة            -٨
لتــشجيع أفــراد ومجاعــات مــن خــارج  إمكاناهتــا ووفقــا للمبــادئ األساســية لقوانينــها الوطنيــة،  

د  فيمـا يتعلـق بوجـو      النـاس  وعـي    وإلذكـاء ،   يف منع الفساد    املشاركة النشطة  القطاع العام على  
  .وجسامته وما ميثله من خطرالفساد وأسبابه 

ــرار   -٩ ــون ٤/٣ويف الق ــساد   " املعن ــع الف ــشأن من ــراكش ب ــدولَ   "إعــالن م ــؤمتُر ال ، حــثَّ امل
الـذين ال    تـشجيع األفـراد واجلماعـات        أن تواصـل   من االتفاقية، على     ١٣األطراَف، وفقا للمادة    

 غـري احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة، علـى           اجملتمع املـدين واملنظمـات    كالقطاع العام،    ينتمون إىل 

                                                         
 زاهة الن يف جمال يِّدةملمارسات اجلبا بيان - CAC/COSP/WG.4/2013/2 -هتا األمانة يرد يف مذكرة منفصلة أعد  )3(  

  . من االتفاقية١١يف السلطة القضائية واإلدارة القضائية ودوائر النيابة العامة يف سياق املادة 
  )4(  html.4group-working/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www.  
  )5(  html.prevention-on-group-working/Prevention-WG/corruption/en/unodc/org.unodc.www.  

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html
www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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ــذا          ــدراهتا يف ه ــز ق ــى تعزي ــدول األطــراف عل ــه، وشــجَّع ال ــساد ومكافحت ــع الف ــشاركة يف من امل
  .املضمار

ــالء      -١٠ ــضا إىل إي ــدول األطــراف أي ــؤمتر ال ــة خاصــة ودعــا امل شــراك إل إلجيــاد فــرص  عناي
مج التعليميــة الــيت تغــرس مفــاهيم الــرباتــشجيع الــشباب يف اجلهــود املبذولــة ملنــع الفــساد، وإىل 

  . على خمتلف مستويات النظام التعليميزاهة النومبادئ 
  :  وهي،١٣ من املادة ١والتدابري املقترحة لتعزيز املشاركة مبيَّنة يف الفقرة   -١١

  تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛  )أ(  
  فعليا على املعلومات؛ضمان تيسُّر حصول الناس   )ب(  
القيام بأنشطة إعالميـة تـسهم يف عـدم التـسامح مـع الفـساد، وكـذلك بـرامج            )ج(  
   عامة تشمل املناهج املدرسية واجلامعية؛توعية

ــا         )د(   ــساد وتلقِّيه ــة بالف ــات املتعلق ــة التمــاس املعلوم ــة حري ــز ومحاي ــرام وتعزي احت
  .ونشرها وتعميمها، رهنا بالقيود املبيَّنة

 ينبغـي أن تكفـل الـدول األطـراف          ،١٣ من املادة    ٢عالوة على ذلك، ووفقا للفقرة      و  -١٢
  .معرفة الناس هبيئات مكافحة الفساد ذات الصلة، وأن توفر هلم سبل االتصال بتلك اهليئات

وجمــال التركيــز املواضــيعي هلــذا التقريــر، كمــا وافــق عليــه الفريــق العامــل يف اجتماعــه    -١٣
  . من االتفاقية١٣من املادة ) ج (١ات، هو أساسا الفقرة الثالث ملا بني الدور

 إىل ذلـــك، تيـــسِّر األمانـــة االضـــطالع باملزيـــد مـــن أنـــشطة ومـــشاريع مجـــع  وإضـــافةً  -١٤
عمليـة شـاملة جلمـع املعلومـات        إجـراء    من االتفاقية، من أجل      ١٣املعلومات فيما يتعلق باملادة     

 تحـضري أعمـال ال  ، ومساعدة الدول األطراف يف      واخلربات بشأن تنفيذ تلك املادة تنفيذا كامال      
  .لالستعراض املرتقب للفصل الثاين من االتفاقية

ــة مجــع ونــشر املعلومــات عــن املمارســات     واســتجابةً  -١٥  لطلــب املــؤمتر أن تواصــل األمان
، أعـدت    بأسـلوب مهـين مـسؤول      عـن الفـساد   على اإلبـالغ    الصحفيني  تشجيع   يف جمال    يِّدةاجل

  )٦(. من االتفاقية١٣ية ملساعدة الدول األطراف وفقا للمادة األمانة أداة تقن
    

                                                         
  . أدناه مزيد من املعلومات عن املبادرات اليت اضطلعت هبا األمانةيرد  )6(  
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   لألطفال والشباب  املوجهةيف جمال مكافحة الفسادتوعية اجلمهور برامج   - باء  
    على مستوى املدارس االبتدائية والثانوية

 دولــة طرفــا، هــي االحتــاد الروســي واألرجنــتني وإســبانيا وإكــوادور ة عــشرقــدمت أربــع  -١٦
زويال    والـصني وفـن    اًسـابق اي وبوركينا فاسو واجلزائر ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية          وأوروغو

واملكسيك والنمسا ونيجرييا والواليات املتحدة األمريكية، معلومات عن        ) البوليفارية-مجهورية(
  .لألطفال والشباب على مستوى املدارستوعية اجلمهور املوجهة مبادراهتا يف ميدان 

ألطفال والشباب يف جمال مكافحـة      توعية ا عظم الدول األطراف أمهية توفري      وأبرزت م   -١٧
بـصورة   يف جمال مكافحة الفساد يف املناهج الدراسـية       وإن مل يدرج أغلبها بعد دروساً        ،الفساد
بعض البلدان، مثل االحتاد الروسي واألرجنتني وإسبانيا وإكوادور وأوروغـواي           أنَّ   بيد. شاملة

التعلــيم يف جمــال بــرامج  أنَّ زويال البوليفاريــة، ذكــرت لــصني ومجهوريــة فــن وبوركينــا فاســو وا
ــن ــة أو  زاهــة ال ــة واحلقــوق واألخــالق املدني ــة " واملواطن ــاة الطيب ــ" احلي ــاهج  ت شكل جــزءا مــن املن

فيعـاجل موضـوع    ألطفال املدارس األصغر سـنا،      أما بالنسبة   .  منع الفساد  االدراسية ويندرج فيه  
 لكــل  يف إطــار مواضــيع أخــرى أقــل جتريديــة وتناســب الفئــة العمريــة  مكافحــة الفــساد أساســا

ــهم ــصني . من ــال       أنَّ وذكــرت ال ــريف لألطف ــي واملع ــو العقل ــا لتناســب النم املواضــيع ُتجمــع مع
بالقـانون  والتوعيـة  مثال التركيز علـى احتـرام الـذات والـصدق للمـدارس االبتدائيـة،       (والشباب  
وأشـارت  ).  وإنفـاذ القـوانني للمـستويات اجلامعيـة        زاهـة   الـن ، والـتعلّم الـذايت و     الثانويـة للمدارس  
 لتالميـذ املـدارس     زاهـة   النفاسو، اليت كانت تقدم دورات يف جمال األخالقيات املدنية و          بوركينا

تــدريب أكثــر تركيــزاً يف جمــال لوضــع بــرامج االبتدائيــة، إىل احلاجــة إىل تقــدمي مــساعدة تقنيــة 
  .صورة أكمل يف الدورات الدراسية املوجودة حاليابلدمج مكافحته مكافحة الفساد أو 

أعـدت   يف جمال مكافحة الفساد      جيري يف الوقت الراهن جتريب برامج تعليمية حمددة       و  -١٨
 اســابقاملــدارس الثانويــة يف األرجنــتني ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية      مــن أجــل طــالب   

  .يف املستقبلاملعتمدة ج الدراسية  هذه البلدان دمج هذه الربامج يف املناهتعتزمو. والنمسا
، مبـا يف ذلـك      التعريـف بالفـساد   وكانت األهداف الرئيسية لربامج التعليم املختلفة هي          -١٩

ــباب ــه، وحتـــسني هأسـ ــستوى  ونتائجـ ــنمـ ــة الـ ــات  زاهـ ــسؤوليات والواجبـ ــم املـ ــصية، وفهـ  الشخـ
ــة  ــراءات املدنيـ ــضمَّن. واإلجـ ــة   توتـ ــرامج التوعيـ ــن امل بـ ــات عـ ــاإلجراءات معلومـ ــسات بـ ؤسـ

ــة والـــصكوك  ــذه    القائمـ ــواطنني االتـــصال هبـ ــساد، وكيـــف ميكـــن للمـ ــة الفـ ــال مكافحـ يف جمـ
أمـني مظـامل خاصـا      عينـت    إىل أهنا    اًسابقوأشارت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     . املؤسسات

ــه   . لفــسادالتــصدي لللطــالب لتــشجيع الطــالب علــى   ومتثَّــل جانــب هــام آخــر، شــددت علي
ــيم العالقــ  ــة والنــشاط االقتــصادي، وهــو جانــب مهــم يف    النمــسا، يف تقي ة بــني القــيم األخالقي

  .من التعليم الثانوي وخالل التدريب املهين والتعليم اجلامعياملتأخرة املراحل 
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مكتــب مكافحــة الفــساد مــشروعا بــشأن التــدريب يف جمــال       ينفــذ ويف األرجنــتني،   -٢٠
ل إقامـة شـراكات مـع البـاحثني         موجها لطالب املـدارس الثانويـة، مـن خـال         العامة  األخالقيات  

واملسؤولني احلكوميني واملعلمني ورؤساء املؤسسات من أجل إدراج هـذا املوضـوع يف منـاهج         
ــة  ــدريس الرمسيـ ــة     . التـ ــز ثقافـ ــشات لتعزيـ ــية ومناقـ ــات دراسـ ــل وحلقـ ــات عمـ ــدت حلقـ وُعقـ

 كمــا ُنظمــت حلقــات .  مؤســسة٥٠األخالقيــات، ومنتــدى للمناقــشة، للطــالب الــشباب يف  
وعـالوة علـى ذلـك، وقَّـع        . ية للمعلمني من أجل االرتقـاء بتدريبـهم ضـماناً لالسـتمرارية           تدريب

) ar.EDUC.www( مـع بوابـة التعلـيم احلكوميـة          ٢٠١١مكتب مكافحة الفـساد اتفاقـا يف عـام          
رد تعليميــة عــن لتــصميم وتنفيــذ أنــشطة تــسهم يف تــرويج الــشفافية، والســتحداث مــواد ومــوا 

  .األخالقيات والقيم العمومية ُتدرج يف املستقبل يف بوابة التعليم احلكومية
 يف تعزيز مـسامهتها     اًسابقمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    شرعت  يف اآلونة األخرية،    و  -٢١

يف كـثري مـن األحيـان    كون يف يف قطاع التعليم يف جمال مكافحة الفـساد، ألن الـشباب ال ُيـشرَ         
الفــساد ســائد يف  أنَّ  يف املائــة مــن املــواطنني يتــصورون٥٩,٥ فحــة الفــساد، وكــذلك ألنَّمكا

تقيــيم ومناقــشة موضــوع يف ويؤمــل أن ُيــسهم حتــسُّن مهــارات الطــالب  . نظــام التعلــيم نفــسه
ولــذلك وضــعت جلنــة الدولــة  .  داخــل النظــام التعليمــي ويف البلــد ككــل هالفــساد يف احلــد منــ

ــساد يف  ــة مــن الف ــدونيا اليوغوســالفية ســابق  للوقاي ــة مق ــشارك مــع املنظمــة غــري   اً مجهوري ، بالت
 يف جمـال مكافحـة الفـساد للطـالب      يـاً احلكومية املسماة مركز االتصاالت املدنية، برناجمـا تعليم       

منـهجي  من أجل دعم املـشاركة النـشطة للـشباب وإحـداث تغـيري        )  عاما ١٣ إىل   ١٢يف سن   (
لربنـامج وزارة التربيـة والتعلـيم والعلـوم، ومتـت جتربتـه علـى مـا                 وقد أذنت با  . يف الثقافة احلالية  

وســيبدأ تطبيــق الربنــامج اآلن كنــشاط خــارج املنــاهج الدراســية يف  .  طالــب١٠٠يقــرب مــن 
باملزيد مـن   ومن املعتزم االضطالع    . ج الحقاً يف املناهج الدراسية العادية     مجيع املدارس، وسُيدمَ  

  .تعليم، رهنا بتوافر املواردأنشطة مكافحة الفساد يف قطاع ال
واستجابة للطلبات املتزايدة للحـصول علـى       . ي مماثل يف النمسا     وجيري تنفيذ هنج جتريب     -٢٢

املعرفــة بــشأن ظــواهر الفــساد، واجلوانــب القانونيــة واألخالقيــة ملنــع الفــساد، واالمتثــال، أعــد   
" ب علـى مكافحـة الفـساد   التـدري "املكتب االحتادي النمـساوي ملكافحـة الفـساد برناجمـا باسـم       

وقد أعدَّ التدريب النهائي، الـذي قُـسم إىل         .  عاما ١٨ إىل   ١٤لطالب املدارس الثانوية يف سن      
ــها   ٨ ــقٌ ٤٥ وحــدات مــدة كــل من ــم االجتمــاع    مــن اخلــرباء  دقيقــة، فري ــنفس وعل ــم ال  يف عل

ــضمَّن     ــيم، وتـ ــق والتعلـ ــة والتحقيـ ــم اجلرميـ ــانون وعلـ ــات والقـ ــن الطـــ املقدَّالتعليقـ ــة مـ . البمـ
 والتفاعـل،  ةت احلالـ التدريب التمثيلـي ودراسـا  ضروباً من واسُتخدمت أساليب خمتلفة، تشمل   

كـان وضـٌع    مـا إذا    ، على سبيل املثال، تقيـيم       املشاركنيطُلب من   و. بغية تشجيع التعلّم النشط   
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 مكتـب مكافحـة     ُيجـري و. ة املقدمـة  د أم ال، علـى أسـاس دراسـات احلالـ          فـسا ينطوي علـى    ما  
 مع وزارة التربية والتعليم حول إدماج التدريب يف املنـاهج الدراسـية العامـة       اً اآلن وارالفساد ح 

يف إطار موضوع التثقيف السياسي، ومت بالفعل التوصل إىل اتفاق مع جملس مدارس فيينـا هبـذا      
ي جديـد لطـالب التـدريب املهـين           اسـتحداث مفهـوم تـدريب     ُيعتـزم   وعالوة على ذلك،    . الصدد

  . أعمارهم بني العاشرة والرابعة عشرةالذين تتراوح
ــدول   -٢٣ ــل وزارات العــدل أو وكــاالت مكافحــة     أنَّ وذكــرت ال ــات متخصــصة، مث هيئ

وعــادة مــا . مــن الناحيــة الفنيــة عمومــا، يف وضــع املــواد التعليميــةالعمــل الفــساد، تتــوىل ريــادة 
تثقيـف  ظـيم مبـادرات     لتنرئيـسية   هيئات  تلك اهليئات والية وقائية، وميكن وصفها بأهنا        يكون ل 

وكـثريا  . االستراتيجيات الوطنية القائمة ملكافحـة الفـساد  إطار اجلمهور يف جمال منع الفساد يف   
التعلـيم يف جمـال   بـرامج    يف   وراً قياديـاً  أيضا مؤسسات حكومية أخرى وتتوىل د     تشارك بقوة   ما  
  .ةمشتركتنفيذية  أو تتعاون يف مبادرات زاهة نال

. زاهـة   الن ب ةالتعليم اخلاص بتعزيز وتنسيق برامج    وزارة التربية والتعليم    تقوم  ويف الصني،     -٢٤
دمج يف النظـام  تُـ  جيب أن    زاهة  الن ب ةالتعليم اخلاص برامج   أنَّ   فتوى مفادها وقد أصدرت الوزارة    
كمـا وضـعت وزارة     . شمل مجيـع الطـالب واملعلمـني ومـديري املـدارس          تالتعليمي الوطين وأن    

دئ توجيهية ومناهج دراسية وعقدت مؤمترات وطنية لتبادل اخلربات حـول           التربية والتعليم مبا  
معـين بالـسياسات والتنـسيق والتفتـيش يف جمـال التعلـيم             " فريـق رائـد   "وأنشئ  . زاهة  النموضوع  
مـشاريع  واسـُتهلت   . ، وحبـث الفريـق األسـاليب واألشـكال التعليميـة اجلديـدة            زاهـة   الناخلاص بـ  

  .ترائدة يف عشر مقاطعات وبلديا
ويف عدة دول، أتيحت للمدارس عينات من الدروس واملواد املتعلقة مبكافحـة الفـساد                -٢٥

ــة وحقــوق اإلنــسان أو احلوكمــة   ــر مــثال، أعــدت وزارة العــدل   . أو احلقــوق املدني ففــي اجلزائ
وزارة التربيـة والتعلــيم، مبناســبة اليـوم الــدويل ملكافحــة الفـساد، منــاذج لــدروس    باالشـتراك مــع  

ــة و بــشأن منــع  ــةالفــساد للمــدارس االبتدائي ــةاإلعدادي ــة  .  والثانوي ويف نيجرييــا، وضــعت اللجن
املستقلة املعنيـة باملمارسـات الفاسـدة، باالشـتراك مـع اجمللـس النـيجريي للبحـث والتطـوير يف جمـال                      
التعلـيم، منـاهج بـشأن األخالقيــات والقـيم للمـدارس االبتدائيـة والثانويــة، وعقـدت حلقـات عمــل         

 ٣ ٠٠٠حـوايل   مـع   صلت اللجنة النيجريية للجرائم االقتصادية واملاليـة        اوتو.  الفساد حول مكافحة 
  .تلميذ يف املدارس الثانوية من خالل مناقشات دورية منظمة حول قضايا مكافحة الفساد

، املنـاطق اإلقليميـة  اختـصاص الواليـات أو     من  التعليم   أنَّ   وأوضحت الواليات املتحدة    -٢٦
العمــومي، الــيت تتلقــي جــزءا مــن  اإلذاعــي خدمــة البــث  بــأنَّ وأفــادت. ولــيس مــسألة احتاديــة 

خدمـة  (تعليميـة   بـرامج   يقدم للمعلمـني    شبكياً  إيراداهتا من احلكومة االحتادية، تستضيف موقعا       
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ألطفـال يف مرحلـة مـا قبـل املدرسـة إىل الـصف          خاصـة با   )٧()العمومي للمعلمـني  اإلذاعي  البث  
مواضـيع مثـل   تلـك الـربامج   وتـشمل  ).  الرابعة والثامنة عـشرة الذين تتراوح أعمارهم بني   (١٢

  .احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان، واجملتمع واملواطنة، واحلوكمة
    

    بشأن التعليم يف جمال مكافحة الفساداملبتكرة األنشطة اخلارجة عن املناهج الدراسية والنُّهج     
تـنظم تظـاهرات   اهج الدراسـية أو    بلـدان عديـدة بـرامج تعليميـة خارجـة عـن املنـ             تقدم    -٢٧

. خاصة لألطفال والـشباب تتنـاول موضـوع مكافحـة الفـساد بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة                    
، أفـادت بعـض الـدول     الـيت تنحـو أكثـر إىل الطـابع التقليـدي          وعالوة علـى املبـادرات التعليميـة        

املراقـب  "ذ برنامج   فقد ُنفِّ .  حجرات الدراسة  أيضا عن أنشطة حمددة ُنفِّذت يف املدارس خارج       
زويال البوليفاريـة، وطلـب الربنـامج مـن            والية يف مجهورية فـن     ١٣يف  " العام يذهب إىل املدرسة   

.  عامــا أن ينتخبــوا مراقبــا عامــا هلــم ملــدة ســنة واحــدة١٤ أعــوام إىل ســن ٩التالميــذ مــن ســن 
وكتابـة تقـارير كـل      وكان على التالميذ املنتخبني حديثا هلذه الوظيفـة أداء قـَسم، وتعـيني فريـق،                

ويف . شهرين عن إدارة املوارد واملكتبـة والكافترييـا والـصيانة وقواعـد املدرسـة وجـداوهلا الزمنيـة                 
املرحلة األخرية من املشروع، أحيلت إىل احلكومة تقارير تتضمن التوصيات والـشكاوى، بـدعم           

  .دها األطفالمن مكتب مساعدة املواطنني، وقدَّمت الدولة إجابات عن الشكاوى اليت حد
وقدمت إكوادور عرضا موجزا لعدد مـن املبـادرات، مـن بينـها مـشروع اخـتريت فيـه              -٢٨

اضــطلعت هبــذا وقــد .  خاصــة هبــاســت مــدارس لكــي تتــشارك يف كتابــة مدونــة قواعــد ســلوك
ملكافحــة الفــساد، واشــتمل أيــضا علــى دراســات استقــصائية   شــؤون العاصــمة املــشروع جلنــة 

  .ومبادرات تعليمية
وقـد  . وُتشارك الدول أيضا يف التثقيف العام لألطفال والـشباب خـارج قطـاع التعلـيم              -٢٩

أوضحت األمثلة اليت قدمتها إكوادور وبوركينـا فاسـو واجلزائـر والـصني واملكـسيك ونيجرييـا                
واملــشاريع الفنيــة  النــهوج االبتكاريــة املتبعــة إزاء موضــوع مكافحــة الفــساد، ومشلــت املــسرح  

  . ومسابقات كتابة املقاالت واأللعاب واملهرجانات واأليام التعليميةوالربامج اإلذاعية
إلدارة العموميـة ومؤسـسات     لـشؤون ا  الـوزارة املكـسيكية     اسـتهلت    ،٢٠٠١ويف عام     -٣٠

.  عامــا١٥ أعــوام إىل ٦مـن ســن  لألطفــال ، "وداعــا للغــشاشني"أخـرى مــسابقة رســم تـسمى   
واآلبـاء واألمهـات واملعلمـني يف       والـصبية   وكان اهلدف من هذا املشروع هـو إشـراك األطفـال            

 .محلة نشطة ملكافحة الفساد، تنتهي بـإجراء مناقـشة حـول األمانـة والـشفافية وسـيادة القـانون                  
                                                         

  )7(  /about/teachers/org.pbs.www.  

www.pbs.org/teachers/about/
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، تولت وزارة التربيـة والتعلـيم تنظـيم هـذه املـسابقة لتوسـيع دائـرة املـشاركة                 ٢٠٠٧ومنذ عام   
ــر االجتمــاعي للمــسابقة كــبريا، حيــث شــار   . فيهــا ــة ماليــني طفــل يف   وكــان األث ك فيهــا مثاني

وأوحت املـسابقة   .  مدرسة ٢٣ ٠٠٠السنوات اخلمس األخرية، ويشارك فيها سنويا أكثر من         
يف عــام " وداعــا للغــشاشني"خاصــة بــه حتــت اســم  مــسابقة دءإىل بلــد آخــر، هــو كولومبيــا، بــ

  . عن اللوحات املرسومة وعن املبادرةاًكتبوتنشر كولومبيا  ٢٠٠٤
 زاهـة   الـن اللجنة النيجرييـة املعنيـة بـاجلرائم االقتـصادية واملاليـة أنديـة              تدعم  يا،  ويف نيجري   -٣١

 ٢٠٠ ٠٠٠ ناديـا، تـضم أكثـر مـن     ١٣١ويوجـد حاليـا   . اليت أنشئت ألطفال املدارس الثانوية    
  .ألف عضو على مستوى البلد

مـع منظمـات مـن      يف مبادراهتـا  وسلط عدد من الدول األطـراف الـضوء علـى التعـاون               -٣٢
ومشلــت هــذه األمثلــة برنــامج  . القطــاع العــام، مثــل املنظمــات غــري احلكوميــة غــري مؤســسات 

يف جمـال مكافحـة الفـساد، ومبـادرات التواصـل           للتوعيـة    اًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سـابق    
ورتـب االحتـاد الروسـي، يف       . اجلمهور يف بوروندي وشيلي ونيجرييـا     توعية  اخلارجي وكذلك   

نية ملكافحة الفساد، لتقدمي منح لدعم أنشطة مكافحة الفساد اليت تضطلع هبـا             استراتيجيته الوط 
وذكرت دول أطراف أخرى أيضا جتـارب للتعـاون         . املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم    

  .بني سلطات الدولة وحمطات التلفزيون واإلذاعة أو مراكز الفنون
مـات تتعلـق بكيفيـة رصـد فعاليـة      ومل يقدم سوى عدد قليل من الـدول األطـراف معلو            -٣٣

يف التوعيـة   ، مثال، تقيس آثار برنـامج       اًفجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق   . التدابري املعتمدة 
. جمال مكافحة الفساد مـن خـالل اسـتخدام االسـتبيانات قبـل تقـدمي احملاضـرات وبعـد تقـدميها                    

 ترصــدو. تبــارا للمعــارفكمــا تــضمَّن املفهــوم النمــساوي للتــدريب علــى مكافحــة الفــساد اخ
اللجنة النيجريية املعنية باجلرائم املاليـة واالقتـصادية عـدد الزيـارات إىل موقعهـا علـى الفيـسبوك                   

البالغـات  وعالوة على ذلك، تتتبع اللجنـة املـذكورة ازديـاد عـدد             . وعدد متابعيها على التويتر   
  .وراملقدَّمة بشأن أفعال الفساد املزعومة نتيجة لتحّسن وعي اجلمه

    
    يف جمال مكافحة الفساد، على املستوى اجلامعيتوعية اجلمهور برامج   - جيم  

قدم كل من االحتاد الروسي وإسبانيا وإكوادور وأوروغواي وبوركينا فاسو واجلزائـر               -٣٤
ــن   ــصني وف ــيلي وال ــة(زويال  وش ــة-مجهوري ــة    ) البوليفاري ــات املتحــدة األمريكي ــا والوالي ونيجريي
 أنَّ  وعلـى الـرغم مـن     .  علـى املـستوى اجلـامعي يف جمـال مكافحـة الفـساد             معلومات عن التعليم  

علــى املــستوى اجلــامعي يف جمــال مكافحــة  بــرامج تعليميــة متخصــصة  عــدد الــدول الــيت تقــدم  
يكـــن كـــبريا فقـــد أشـــار عـــدد مـــن الـــدول إىل وجـــود اهتمـــام متزايـــد بالتـــدريب   الفـــساد مل
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ــا  وتقــدم . املتخــصص ت دراســية خاصــة يف جمــال مكافحــة   جامعــات يف إســبانيا وشــيلي حلق
لحصول على دبلومات متخصـصة، مثـل       تؤهل ل الدراسات العليا   العاديني وطلبة   لطلبة  لالفساد  

ــة شــيلي أو ماجــستري         ــوق جبامع ــة احلق ــن كلي ــساد م ــساءلة ومكافحــة الف ــشفافية وامل ــوم ال دبل
  )٨(.مكافحة الفساد من جامعة ساالمانكا

د التــشريع والقــانون املقــارن برناجمــا تعليميــا منوذجيــا  ويف االحتــاد الروســي، أعــد معهــ  -٣٥
وأوصـى باسـتخدام هـذا الربنـامج كـل         ". أسبابه ومظاهره وإجراءات مكافحتـه    : الفساد"باسم  

من وزارة التعليم والعلوم، واالحتاد الروسـي للعمـداء، واالحتـاد التعليمـي واملنـهجي ملؤسـسات          
 أجريت مؤخرا أنه جيري إدراج هذا الربنـامج يف          وأظهرت عملية رصد  . التعليم العايل الروسية  

كليــة احلقــوق جبامعــة أســست وفــضال عــن ذلــك، . ختصــصات شــىت، مثــل القــانون واالقتــصاد
 لدراسة اجلرمية املنظمـة والفـساد يقـدم بـرامج           اًالشرق األقصى االحتادية باالحتاد الروسي مركز     

  .حتليلية وتعليمية وبرامج تواصل خارجي
قلــة عــدد الــدورات الدراســية املتخصــصة الــيت تتنــاول موضــوع مكافحــة وإىل جانــب   -٣٦

يف معظم األحيان، جزئيا علـى األقـل، ضـمن         يعاجل  الفساد  موضوع   أنَّ   الفساد، ذكرت الدول  
ــاهج الدراســية للقــانون أو اإلدارة العامــة، وذلــك مــثالً مــن خــالل دورات دراســية حــول       املن

إسـبانيا وإكـوادور وأوروغـواي      (قيـات أو الـسلوك      أشكال حمـددة مـن اجلرميـة أو حـول األخال          
  ).وبوركينا فاسو والواليات املتحدة األمريكية

وكـثريا  . موضوع الفساد شىت  ويف الواليات املتحدة، تتناول دورات تدريبية وندوات          -٣٧
سياسـات مكافحـة الفـساد احلكوميـون واالختـصاصيون املمارسـون يف جمـال              يقـدم واضـعو     ما  

يف واشـنطن   تـنظم   الـيت   والتظـاهرات   ، ال سـيما يف الـدورات الدراسـية          حماضرات إنفاذ القوانني 
وهـي رابطـة طوعيـة للمحـامني        ( رابطة احملامني األمريكيـة       فإنَّ ، وعالوة على ذلك   )٩(.العاصمة

                                                         
 Descargar malla، " والشفافية العامةزاهة الن"حلقة دراسية حول ": احلقوقكلية : "جامعة شيلي   -  )8(  

curricular electiva Primer Semestre 2013 Formato PDF”  
   www.derecho.uchile.cl/portal/pregrado/secretaria-de-estudios/68629/malla-curricular-electiva-2013; 

 -  Pontifical Catholic University of Chile: Diploma on Diplomado in Public Integrity and Good 

Governance: VI Versión 2013 http://extensionderecho.uc.cl/Diplomados/diplomado-en-probidad-y-buen-

gobierno.html; 
 -  Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: Diploma in “Transparency, Accountability and Fight 

against corruption” www.derecho.uchile.cl/portal/postgrado/diplomas/64545/diploma-transparencia-

accountability-y-lucha-contra-la-corrupcion; 
 -  University of Salamanca: Master in Anti-Corruption www.usal.es/webusal/node/356. 

  : من األمثلة على الدورات والندوات التعليمية اليت تتناول موضوع الفساد ما يلي  )9(  
  - Georgetown University Law Center: “International Efforts to Combat Corruption Seminar”, 

http://apps.law.georgetown.edu/curriculum/tab_courses.cfm?Status=Course&Detail=1676 and 

“International White Collar Crime”, http://apps.law.georgetown.edu/curriculum/tab_courses. 
cfm?Status=Course&Detail=67 
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وتـصوغ مـدونات منوذجيـة      احلقـوق   حتدِّد املعـايري األكادمييـة لكليـات        كليات احلقوق   وطالب  
األمريكيـة أن تـضمن حـضور       احلقـوق   تـشترط علـى مجيـع كليـات         ) نألخالقيات مهنـة القـانو    

وتتنـاول هـذه   .  يف إطـار دراسـتهم للقـانون     مجيع الطالب دورة دراسية بشأن املـسؤولية املهنيـة        
  .الدورات األخالقيات القانونية األساسية وسوء السلوك القضائي

 تـوفري التعلـيم يف      يف اجلامعـات أكثـر اجلهـات نـشاطا يف         احلقـوق   كانـت كليـات     ولئن    -٣٨
أمهية هذا املوضوع تتزايـد أيـضا يف جمـاالت مواضـيعية أخـرى مثـل                 فإنَّجمال مكافحة الفساد،    

ــة   ــة واإلدارة العامــة واألعمــال التجاري ــال،  . الــشؤون املالي ــإنَّوعلــى ســبيل املث كليــات إدارة  ف
ارة األعمــال أعمــال أمريكيــة عديــدة، مثــل كليــة هارفــارد إلدارة األعمــال وكليــة ســترين إلد   

ــة إدارة األعمــال جبامعــة فريجينيــا وكليــة إدارة األعمــال جبامعــة كاليفورنيــا       بريكلــي، -وكلي
  .تشترط على الطالب االلتحاق بدورات بشأن أخالقيات األعمال التجارية

    
    تعليم املعلمني    

لـدى املعلمــني أيــضا مـا يكفــي مــن    أنَّ التأكـد مــن ضــرورة شـددت عــدة بلـدان علــى     -٣٩
فمهـارة املعلمـني    ). بوركينا فاسـو والـصني والنمـسا      (ي والكفاءة يف جمال مكافحة الفساد       الوع

 يف زاهـة   الن بـ  ةاخلاصـ لربامج التعلـيم     يف األثر الفعلي     فيما يتعلق باألخالقيات تؤدي دوراً مباشراً     
ونتيجــة لــذلك جيــب إشــراك املعلمــني بقــوة يف مبــادرات التعلــيم اخلــاص . املــدارس واجلامعــات

افحة الفساد املعتمدة لتالميذ املدارس، وجيب أن يتلقوا أيضا تدريبا خاصـا بـشأن مكافحـة                مبك
  . دراستهم التربويةالفساد وبشأن األخالقيات أثناء

مكتب مكافحة الفساد، مع عدد من وزارات التربيـة والتعلـيم           اشترك  ويف األرجنتني،     -٤٠
ــة  ــات  احمللي ــات املقاطع ــشر وحكوم ــر  يف ن ــوي وق ــل ترب ــدارس  " دي يف دي"ص دلي ملعلمــي امل

ويف بوركينـا فاسـو، تقـدِّم       . الثانوية عن املسائل اجلامعة املتـصلة باألخالقيـات والقـيم العموميـة           
املعاهد العمومية واخلصوصية املسؤولة عن تـدريب معلمـي املـستقبل دورات عـن األخالقيـات                

  .ومدونات قواعد السلوك والتشريعات ذات الصلة للمدارس
───────────────── 

  - American University Washington College of Law: “US and International Anti-Corruption Law Summer 

Program”, www.wcl.american.edu/anti-corruption/ and the Symposium on “Bribes Without Borders: The 

Challenges of Fighting Corruption in the Global Context,” 

www.wcl.american.edu/secle/founders/2013/documents/BribesWIthoutBorders.pdf 

  - George Washington University Law School: “The International Fight against Corruption: What’s 

Working, What’s Not Working, and What Will Work?”, www.law.gwu.edu/News/2012-

2013Events/Pages/TheInternationalFightAgainstCorruptionWhat'sWorking,What.aspx 

  - Suffolk University, Sawyer Business School Center for Global Business Ethics and Law: “Corruption in 

the Global Marketplace: Why Global Bribery is Not a Market Entry Strategy,” 

www2.suffolk.edu/51595.html. 

www2.suffolk.edu/51595.html
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مــع وزارة التعــاون  النمــسا، يعتــزم أيــضا املكتــب الــوطين املعــين مبكافحــة الفــساد   ويف  -٤١
ية والتعليم لتدريب معلمي املـستقبل، علـى املـستوى اجلـامعي، يف جمـال مكافحـة الفـساد،                   الترب

بغية متكني املعلمني من إدراج موضوع الفـساد يف مـواد دراسـية خمتلفـة، مثـل التـاريخ والتربيـة                     
بـرامج  تعزيـز   "بـشأن   فتـوى   وأصـدرت وزارة التعلـيم الـصينية        . املدنية واألخالقيات واالقتـصاد   

للمدرســني، ومدونــة لقواعــد الــسلوك ملعلمــي املــدارس  اخلاصــة باألخالقيــات املوجهــة التعلــيم 
وانطالقـا  . علـى دور املعلمـني يف الـتعلّم ويف الـسلوك          الفتـوى   شـددت   و،  "االبتدائية واملتوسـطة  

من هـذه اخللفيـة، أنـشأت جامعـة تـشينغهوا وجامعـة بكـني جلنـة لألخالقيـات األكادمييـة بغيـة                       
وشاركت أيضا جامعـات    . ةالترقيعند  خالقية بندا رئيسيا يف تقييم املعلمني       جعل اإلجنازات األ  

  ".بيئة تعليمية نظيفة"أخرى وكليات مهنية يف إقامة 
    

    املبادرات األوسع نطاقا اخلاصة بالطالب يف جمال مكافحة الفساد    
ي لكـ التخصـصات  مجيع من  اليت ُصممت للطالب   زاهة  النأبلغت الصني عن مبادرات       -٤٢

جامعـة  تعقـد   وعلى سبيل املثال،    . ذات األمهية يف التطور الشخصي للطالب     املناسبات  تنفَّذ يف   
تعهـد  ، وتطلـب مـن الطـالب أن يوقّعـوا علـى             زاهة  تلقني الن بكني كل سنة ندوة للخرجيني عن       

ت قـدم اقتراحـا   الوقايـة، تُ لتعزيـز و. التورط يف أفعال الفـساد بعـد التخـرج        وعدم   زاهة  الن بالتزام
. واالنـضباط الـذايت   زاهـة     ملساعدهتم على التحلـي بـالن     إىل خرجيي اجلامعات يف مجيع أحناء البلد        

أفــضل املمارســات يف النظــام " أعــدت وزارة التربيــة والتعلــيم كتابــاً بعنــوان  ،٢٠١٢ويف عــام 
ذلـك  بعـد  قررتـه  و.  حالة ناجحة على الصعيد الوطين    ٦٠، استناداً إىل    "زاهة  النلتلقني  التعليمي  

  .لطالب اجلددعلى اككتاب دراسي منوذجي 
علـى االشـتراك يف أنديـة       من كافة التخصصات    ويف نيجرييا، ُيشجَّع الطالب اجلامعيون        - ٤٣

، وعلــى املــشاركة يف مناقــشات مائــدة "عــدم التــسامح مطلقــا مــع الفــساد"ل شــعار مــجامعيــة حت
  .ل املخصصة ملؤسسات التعليم العايلمستديرة هتدف إىل مراقبة امليزانيات من أجل تتبُّع األموا

ويف االحتــاد الروســي، أنــشأ عــدد مــن مؤســسات التعلــيم العــايل أقــساما خاصــة مبكافحــة     -٤٤
  .تتيح أيضا اإلبالغ عن حاالت الفساداإلنترنت الفساد يف املواقع الرمسية لتلك املؤسسات على 

اك الـشباب يف مكافحـة   وفضال عن ذلـك، يـستعد االحتـاد الروسـي إلجـراء تقيـيم إلشـر           -٤٥
ويتناول االستبيان اخلاص بذلك، الذي وضعته األكادميية الرئاسية        . الفساد يف اجلامعات الروسية   

الروســية لالقتــصاد الــوطين واخلدمــة العموميــة، مواضــيع مثــل الوصــول إىل املعلومــات القانونيــة    
  .سوسيولوجيء وإضافة إىل ذلك، سُيجري استقصا. وإشراك الشباب يف اجملال القانوين
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توعية استخدام وسائط اإلعالم واإلنترنت ووسائط اإلعالم االجتماعية يف   - دال  
    اجلمهور بشأن مكافحة الفساد

معظــم الــدول األطــراف اإلنترنــت كــأداة للتوعيــة واإلعــالم بــشأن مكافحــة  يــستخدم   -٤٦
ت صـلة   هيئـات متخصـصة يف مكافحـة الفـساد ووكـاالت حكوميـة أخـرى ذا              تنشرو. الفساد

معلومات على اإلنترنت هتدف إىل املسامهة يف عدم التـسامح مـع الفـساد وُتـربز سـبل اإلبـالغ                    
  .عن حاالت الفساد

 ة والتنفيذيــــةالقــــضائيالــــسلطات (للدولــــة الــــثالث األذرع مجيــــع تــــستخدم فمــــثال   -٤٧
يفيـة  كتوعيتـهم ب  الواليات املتحدة اإلنترنت كـأداة إلشـراك الـشباب مـن أجـل              يف  ) ةوالتشريعي

عمــل احلكومــة االحتاديــة، وأمهيــة احلوكمــة الرشــيدة، وقــضايا أخــرى ذات صــلة مبكافحــة          
وعالوة على ذلك، عززت حكومة الواليات املتحدة استخدام اإلنترنت ووسـائط            )١٠(.الفساد

ــة    ــا بغي ــة عموم ــة اإلعــالم االجتماعي ــساد   توعي ــال والف ــشفافية واالحتي ــشأن ال ــور ب  )١١(.اجلمه

 )١٢(.تحــدة مـن األعــضاء املؤسـسني الثمانيـة لــشراكة احلكومـات املنفتحــة    وكانـت الواليـات امل  
والعديــد مــن املبــادرات احملــددة املندرجــة يف خطــة العمــل الوطنيــة للواليــات املتحــدة لــشراكة   

العامـة  شاركة املـ تشجيع منها ، يف مجلة أمور،  هلااإلنترنت كمنربتستخدم احلكومات املنفتحة  
ــانون حريــ    يف احلكــم، وحتــديث إدارة   ــق ق ــة، وحتــسني تطبي ــسجالت احلكومي ــات، ال ة املعلوم

، وتنفيـذ مبـادرة الـشفافية يف جمـال          الكيانـات االعتباريـة   غني، وزيـادة شـفافية      وتعزيز محاية املـبل   
  )١٣(.الصناعات االستخراجية، وزيادة شفافية املساعدات األجنبية

                                                         
ألطفال، يرجى الرجوع إىل نص باا يف ذلك املواقع اخلاصة العاملية، مبباملواقع الشبكية للحصول على قائمة   )10( 

  . مبنع الفساداخلاص بالفريق العامل املعيناملوقع الشبكي  على املنشوراملقدم يف هذا الشأن و الكاملالتقرير 
تشمل األمثلة على املنشورات اخلاصة مبكافحة الفساد الصادرة من حكومة الواليات املتحدة واملتاحة   )11(  

  :اإلنترنت ما يلي ىعل
  - The United States Efforts to Internationalize Action against Corruption: 

www.state.gov/documents/organization/200526.pdf; and 

  - Partnerships against Corruption:   

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/04/201204133782.html#axzz2DScNDOar. 
احلكومات املشاركة بالعمل مع اجملتمع املدين تلزم ددة األطراف شراكة احلكومات املنفتحة هي مبادرة متع  )12( 

على حتديد األولويات إلصالحات ملموسة تعزز الشفافية وحتارب الفساد ومتكِّن املواطنني وتسخِّر 
ومن بني الدول األطراف اليت قدمت . التكنولوجيات اجلديدة لتعزيز احلوكمة، وتطبيق تلك اإلصالحات

 هذا التقرير، تشترك أيضا إسبانيا وأوروغواي وشيلي واملكسيك يف شراكة احلكومات معلومات مدرجة يف
  .org.opengovpartnership.www/املنفتحة 

 )13(  pdf.2_final_plan_action_national_us/files/default/sites/gov.whitehouse.www.  

www.opengovpartnership.org/
www.whitehouse.gov/sites/default/files/us_national_action_plan_final_2.pdf
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الــيت تــسهم يف  )١٤(ةيكشبالــواقــع املكــذلك أشــارت الواليــات املتحــدة إىل عــدد مــن     -٤٨
اخلـاص  الـشبكي  وقـع  املفمـثال يقـدم    . الشفافية يف احلوكمة وتتناول موضـوع مكافحـة الفـساد         

معلومــات عامــة عــن قــانون املمارســات األجنبيــة الفاســدة  )١٥(بلجنــة األوراق املاليــة والبورصــة
ــق بالقــ      جبووصــالت رابطــة   ــة فيمــا يتعل ــيت تتخــذها تلــك اللجن ــاذ ال ــع إجــراءات اإلنف انون مي

ــذكور ــع        . امل ــى املوق ــضا عل ــاح أي ــة الفاســدة مت ــانون املمارســات األجنبي ــي لق ــدليل املرجع وال
الـذي   www.ethics.govاجلـديرة بالـذكر كـذلك املوقـع         الشبكية  واقع  املومن بني    )١٦(.املذكور

ادية حمفوظة يف مكـان مركـزي   حيتوي على سجالت وبيانات من مجيع وحدات احلكومة االحت       
الذي يـزوِّد    www.usaspending.govالعموميني على املواطنني، واملوقع     املوظفني  مساءلة  لتيسري  

  .اجلمهور مبعلومات عن اإلنفاق احلكومي، مبا يف ذلك العقود واملنح والقروض
ــا . ول وســائط اإلعــالم االجتماعيــة  عــدد متزايــد مــن الــد يــستخدمو  -٤٩ وذكــرت نيجريي

والواليــات املتحــدة اســتخدام الــسلطات لوســائط إعــالم اجتماعيــة مثــل الفيــسبوك وتــويتر          
ومن األمثلة األخرى على وسائط اإلعالم االجتماعيـة الرسـائل القـصرية اجلماعيـة              . واملدونات

  .ومقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب
 على أمهية توفري فضاءات مفتوحة للجمهـور لتبـادل املعلومـات            وشددت بعض الدول    -٥٠

وأبــرزت نيجرييــا قيمــة التفاعــل بــني ســلطات مكافحــة الفــساد واملــواطنني،    . وطــرح األســئلة
اللجنة النيجريية للجرائم االقتـصادية واملاليـة التزمـت بـالرد علـى استفـسارات                أنَّ   وأشارت إىل 

وزارة ختطــط ويف الواليــات املتحــدة، . لوقــت املناســباجلمهــور وأســئلته بطريقــة مهذبــة ويف ا
اخلارجية لتوسيع نطاق الفـرص املتاحـة للجمهـور للتفاعـل مـع مـسؤويل الـوزارة وإبـداء اآلراء                   

  )١٧(.الواليات املتحدة ويف اخلارج على السواءوالتعقيب داخل وطرح األسئلة 
نت على نطاق واسع لتوفري اإلدارات احلكومية املختلفة اإلنترتستخدم ويف اجلزائر   - ٥١

بالغات املعلومات عن اخلدمات اإلدارية ولتلقّي شكاوى املواطنني بشأن املرافق العامة وتلقّي 

                                                         
، اليت نشرت التقارير مبنع الفسادلالطالع على القائمة الكاملة، الرجاء زيارة صفحة الفريق العامل املعين   )14( 

  .html.4workinggroup/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.wwwالكاملة جلميع الدول األطراف، 
 )15(  shtml.fcpa/spotlight/gov.sec.www.  
 )16(  pdf.guide-resource-fcpa/fcpa/spotlight/gov.sec.www . وقد ُترجم دليل قانون املمارسات األجنبية الفاسدة إىل

الشبكية صفحة الالعديد من اللغات، وهذه الترمجات متاحة، مع مزيد من املعلومات عن هذا القانون، على 
  .fcpa/fraud/criminal/gov.justice.wwwاخلاصة بوزارة العدل 

host-to-department-state-us/2013/04/15/insider/com.thenextweb://http- على سبيل املثال، املوقع  )17( 

/policy-foreign-nations-the-cover-that-series-state-at-googlehangouts.  

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/workinggroup4.html
www.sec.gov/spotlight/fcpa.shtml
www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf
www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa
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وتوجد بوابة على . عن التجاوزات اليت ترتكبها السلطات، مبا يف ذلك أعمال الفساد
  .www.elmouwatin.dzاإلنترنت خمصصة هلذه االتصاالت على العنوان 

 "No Mancho mi Conciencia. Vivo sin Corrupción"املبـادرة املـسماة   تـوفر  ويف شـيلي،    -٥٢
 معلومات عن االتفاقيـة، تـشمل مـشروعا بـشأن     )١٨()ال أُلطِّخ ضمريي، فأنا أعيش دون فساد      (

 يف جمــال منــع يِّــدةمارســات اجلالتقيــيم الــذايت التــشاركي لتنفيــذ آليــة اســتعراض االتفاقيــة، وامل 
وعالوة على ذلك، عرضت شيلي عـددا مـن النمـائط التفاعليـة مـن خـالل         . الفساد ومكافحته 

  )١٩(.Educatransparencia نظام تعليم عن بعد يسمى
 ،وحىت البلدان الـيت كـان فيهـا اإلملـام باحلواسـيب واإلنترنـت ال يـزال منخفـضا نـسبيا                      -٥٣

ــا فاســـو يف عـــام  اعتمـــدتو.  توعيـــة اجلمهـــورأقـــرت بأمهيـــة هـــذه األداة يف  ٢٠٠٤ بوركينـ
ومــن . ســنوياً" أســبوع اإلنترنــت الــوطين"تــنظم ، والــسيربايناســتراتيجية وطنيــة بــشأن الفــضاء 

وتعـاجل يف إطـار هـذا املوضـوع         هذا األسـبوع احلكومـة اإللكترونيـة،        اليت يركز عليها    واضيع  امل
ويف بورونــدي أيــضا، تــستخدم هيئــات . دبعــض جوانــب احلوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفــسا

اإلدارة العمومية واجملتمع املدين اإلنترنت ووسـائط اإلعـالم االجتماعيـة بقـدر متزايـد وبانتظـام            
  .للقيام حبمالت التوعية

مسؤولو اللجنة النيجريية للجـرائم االقتـصادية واملاليـة بانتظـام يف            يشارك  ويف نيجرييا،     -٥٤
ــة اإلذاعيــ  ــربامج احلواري ــةال ــشرو. ة والتلفزيوني ــة نفــسها  تن ــة  اللجن ــسمى  دوري ــصلية ت عــدم "ف

ــا ــة   ) Zero Tolerance" (التـــسامح مطلقـ ــبوعني يف اإلذاعـ ــرة كـــل أسـ ــدَّم مـ ــا يقـ ــدير برناجمـ وتـ
دت اللجنة على أمهية إنتاج املواد باللغات احمللية، ومت بعـد ذلـك إنتـاج املـواد             وشدَّ. والتلفزيون

  .اللغة اإلنكليزيةإىل جانب سية، بثالث لغات نيجريية أصلية رئي
    

    وسائط اإلعالم والصحفينيلوالتوعية التدريب توفري     
دة لتثقيـف اجلمهـور بـشأن مكافحـة الفـساد ختـص وسـائط        لدان عن بـرامج حمـدَّ     أفاد بَ   -٥٥

مدونـة وطنيـة   الـشبكي  ففي بلجيكا، نشرت رابطة الصحفيني احملتـرفني علـى موقعهـا         . اإلعالم
 وذكـــرت نيجرييـــا أهنـــا تقـــدم بـــرامج تدريبيـــة دوريـــة  )٢٠(.قيـــات للـــصحفينيودوليـــة لألخال

يقــوم وعــالوة علــى ذلــك، . للــصحفيني مــن أجــل تعميــق فهمهــم للجرميــة االقتــصادية واملاليــة 

                                                         
 )18(  html.Index%20/PNUD/Sitios/Repository%20BEA/ShowProperty/2portal/2NewPortal/cl.contraloria.www.  
 )19(  html.omocionpr_educacion/port/base/edic/site/consejo/cl.cplt.www.  
 )20(  php.codes/deontologie/be.ajp.www.  

www.elmouwatin.dz
www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Sitios/PNUD/%20Index.html
www.cplt.cl/consejo/site/edic/base/port/educacion_promocion.html
www.ajp.be/deontologie/codes.php
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اإلعالميـة مـن   يف املؤسـسات   تدابري بناء الثقة اليت يتخذوهنا، جبوالت       إطار  مسؤولو اللجنة، يف    
 وسـائط اإلعـالم لقـضايا الفـساد       اسـتبانة   هـذا سـاهم يف زيـادة           بـأنَّ  أجل التفاعل معهـا، وأُفيـد     
  .وإجراء مناقشات عامة فعالة

الوكالة االحتادية للصحافة واالتصال اجلمـاهريي يف االحتـاد الروسـي مـسابقتني            وتعقد    -٥٦
حــول التغطيــة اإلعالميــة  " عــامل القــانون"و" وســائط اإلعــالم ضــد الفــساد "ســنويتني تــسميان 

  .اد ودور وسائط اإلعالم يف التصدي هلذه الظاهرةجلرائم الفس
    

    الدينيةدور الزعماء الدينيني واملنظمات     
وقـد  . أشارت أيضا بعض الـدول، مثـل اجلزائـر ونيجرييـا، إىل دور الزعمـاء الـدينيني اهلـام                    -٥٧

ــادرات       ــات مكافحــة الفــساد إىل االخنــراط يف مب ــدين بعــض هيئ ــأثري القــوى لل ــراف بالت ــع االعت دف
ويف نيجرييــا، أعــدت جلنــة مكافحــة اجلــرائم االقتــصادية واملاليــة،  .  الدينيــةمــشتركة مــع املنظمــات

باالشتراك مع رجال دين وأكادمييني، أدلة ملكافحة الفساد ودلـيال تيـسرييا للمـسيحيني واملـسلمني،              
  .دوأُنتجت هذه األدلة على نطاق واسع وُعممت على الكنائس واملساجد يف مجيع أحناء البل

    
    املبادرات ذات الصلة داخل منظومة األمم املتحدة  -ثالثاً  

 مــن االتفاقيـة، مــن خــالل  ١٣وتنفيــذ املـادة  توعيــة اجلمهـور  يـدعم املكتــب مبـادرات     -٥٨
  )٢١(.عدد من املبادرات املختلفة

وإىل توصية من الفريق العامـل يف اجتماعـه          )٢٢(٤/٣ و ٣/٢واستناداً إىل قراري املؤمتر       -٥٩
 ُيعّد املكتب حاليا أداة تقنية ملـساعدة الـدول األطـراف علـى وضـع      )٢٣( ملا بني الدورات،   األول

.  مــن االتفاقيــة١٣، وفقــا للمــادة  بأســلوب مهــين مــسؤولتــدابري لتعزيــز اإلبــالغ عــن الفــساد
ختـصاصيني  اضـم   ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٢ىل   إ ١٠يف فيينـا مـن      اجتماعـاً   وعقد فريق خـرباء     

.  بلـدا ملناقـشة مـشروع األداة   ٢٠ت ومن وسائط اإلعـالم مـن أكثـر مـن       ممارسني من احلكوما  
                                                         

للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع أيضا إىل التقرير اخلاص بتنفيذ إعالن مراكش،   )21( 
CAC/COSP/WG.4/2013/4.  

3session-COSP-CAC/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www- - ٣/٢ من القرار ١٧الفقرة   )22( 

html.resolutions ٤/٣ من القرار ٢٠، والفقرة - -COSP-CAC/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www

html.resolutions-4session.  
 )23(  -13-December-4/2010workinggroup/WorkingGroups/UNCAC/eatiestr/documents/org.unodc.www

pdf.e1058778V/15.  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2010-December-13-15/V1058778e.pdf
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ــة علــى ممارســات    ــدةوستــشتمل األداة النهائي ــشريعات جيِّ ــهادات  وت ــة واجت ــفقهي  مــن ةقانوني
الوصـول الفعلـي إىل املعلومـات       كما سـتتيح    ،  ١٣من املادة   ) د (١خمتلف البلدان بشأن الفقرة     

  ).ب (١احملددة يف الفقرة 
املؤسـسات األكادمييـة بـشأن    األنـشطة التعليميـة لـدى    ل املكتب أيضا جهودا لزيادة    وبذ  -٦٠

ويضطلع املكتـب بـدور ريـادي يف سـياق املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفـساد،                 . مكافحة الفساد 
هــي مــشروع أكــادميي تعــاوين يرمــي إىل وضــع منــهج دراســي أكــادميي شــامل بــشأن مكافحــة و

ن النمائط واملناهج الدراسية ودراسات احلاالت واألدوات التعليميـة         الفساد يتألف من جمموعة م    
واملواد املرجعيـة املنفـردة ميكـن للجامعـات وسـائر املؤسـسات األكادمييـة أن تـدرجها يف براجمهـا                     

 جامعـة يف هـذه املبـادرة الـيت تـسعى إىل             ٣٥ أكثـر مـن      توحىت اآلن، شـارك   . األكادميية القائمة 
  .العلياالدراسات اجلامعية واملناهج  مبكافحة الفساد يف ةليم اخلاصالتعبرامج تشجيع إدراج 

 تعمـل    قائمـة  ٢٠١٣يناير  /يف كانون الثاين  نشرت  ويف خطوة هامة إىل األمام للمبادرة،         - ٦١
 وتــشتمل القائمــة علــى )٢٤(.بأســلوب االتــصال احلاســويب املباشــرة وافتــتح موقــع شــبكي جديــد  

ساد، مثــل املقــاالت األكادمييــة، واخلطــوط العريــضة      مــادة تعليميــة بــشأن مكافحــة الفــ    ٦٠٠
 موضــوعا رئيــسيا ٢٠حــسب مرتبــة للــدورات الدراســية، وورقــات البحــث، واألدلــة العمليــة،   

  . األكادميية احلاليةه عدد من املؤسسات القائمة بنجاح يف براجمأدرجو. متعلقا مبكافحة الفساد
كادميية شاملة لطالب املرحلـة اجلامعيـة       لدورة أ من إعداد   املكتب مؤخرا أيضا    وانتهى    -٦٢

ــدابري الالزمــة ملكافحــة الفــساد علــى املــستوى       ــا هتــدف إىل تكــوين فهــم للت والدراســات العلي
الفساد مـن منظـور وطـين ومـن منظـور      تعاجل قضية وتوفِّر هذه الدورة للطالب مقدِّمة  . الوطين

 الفـساد ومكافحتـه، باسـتخدام       عاملي، وتبحث التدابري اليت ميكـن أن تتخـذها احلكومـات ملنـع            
 وقد أعد املكتب هذه الدورة لدعم املؤسسات التعليمية، اليت يتزايد إدراكهـا           . االتفاقية كإطار 

لــديها دوراً يــتعني عليهــا أن تؤديــه يف إعــداد اجليــل القــادم مــن اجلمهــور وقــادة األعمــال   بــأنَّ 
  .حة واألخالقيةالتجارية ملواجهة التحدي املتمثل يف اختاذ القرارات الصحي

وقــد تواصــل املكتــب مــع طائفــة واســعة مــن املؤســسات األكادمييــة الــيت ستــشارك يف    -٦٣
وأجرت بالفعـل إحـدى اجلامعـات       . ي للدورة سيبدأ يف وقت الحق من هذا العام          برنامج جتريب 

جتربة للدورة، وأشارت عدة جامعات من ألبانيا والصني وليبرييـا والواليـات املتحـدة واليونـان                
ويواصــل املكتــب . ٢٠١٣إىل أهنـا ســتنفذ الــدورة يف نــصف الــسنة الدراســية اخلريفــي يف عــام  

  .ي االتصال باجلامعات اجلديدة اليت قد ترغب يف املشاركة يف هذا الربنامج التجريب
                                                         

 )24(  aspx.Home/Pages/Academia/org.unodc.track.www.  

www.track.unodc.org/Academia/Pages/Home.aspx
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    االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
وفري املزيـد مـن   من أجل مواصلة وتعزيز عمليـة الـتعلّم املتبـادل، تـشجَّع الـدول علـى تـ                   -٦٤

  .املعلومات احملدَّثة وتقدمي مبادرات جديدة يف اجملاالت اليت يناقشها الفريق العامل
يف املقدمــة وعلــى أســاس املعلومــات الــيت يــرد مــوجز هلــا يف هــذا التقريــر واملعلومــات     -٦٥

حـىت اآلن    تقـدمي تقيـيم شـامل للتقـدم احملـرز            لعـلَّ الفريـق يـودُّ     الرابع للفريق العامـل،     االجتماع  
  . املسار املقبلفيما يتعلق باملسائل اليت تتناوهلا هذه الورقة، وحتديد

ــودُّالفريــق العامــل ولعــلَّ   -٦٦ ــة إىل مجــع    ي  أن يطلــب مــن املكتــب مواصــلة جهــوده الرامي
ــات عــن املمارســات اجل   ــدةاملعلوم ــشجيع   يف يِّ ــصحفينيجمــال ت ــساد   ال ــالغ عــن الف ــى اإلب  عل

 بتــوافر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، ينبغــي أن يــدعم املكتــب  ورهنــا. بأســلوب مهــين مــسؤول
 من خالل إعداد مواد تدريبية للهيئات احلكوميـة املـسؤولة           ١٣الدول األطراف يف تنفيذ املادة      
املعـدة  التقنيـة   األدوات  الـصحافة واإلعـالم، اسـتنادا إىل        ومعاهـد   عن اإلعالم وكذلك لكليات     

  . من االتفاقية١٣وفقا للمادة  النحو على هذااإلبالغ عن الفساد لتشجيع 
ويف ضــوء مــا ثبــت مــن جنــاح املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفــساد ومــشاركة الــدول      -٦٧

علـى أمهيـة اسـتمرار مـشاركة املكتـب يف       تـود أن تـشدد      الـدول األطـراف     لعـل   األطرف فيها،   
التعلـيم يف   يف جمال   ت  وتيسري التبادل بني اجلامعا   هلذا الشأن   املخصص  الشبكي  استضافة املوقع   

  .جمال مكافحة الفساد
تبــادل تزيــد مــن  كــذلك أن يوصــي الــدول األطــراف بــأن   يــودُّ الفريــق العامــلولعــلَّ  -٦٨

لتالميذ املدارس يف جمال مكافحة الفساد، وأن يطلـب مـن         مة  املقدَّالتعليم  برامج  املعلومات عن   
املبــادرة يف مــشاركته مــن دائــرة ع املكتــب، رهنــا بتــوافر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، أن يوســ  

  .األكادميية ملكافحة الفساد لتشمل أيضا املواد التعليمية اخلاصة باملدارس االبتدائية والثانوية
  


