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*1705502* 

  

  املفتوح العضويةالفريق العامل احلكومي الدويل 
  املعين مبنع الفساد

  *٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣- ٢١فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت‘ ١‘(أ)  ٢البند 

  ، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر 
  الفريق العامل  بشأن منع الفساد"، وتنفيذ التوصيات اليت اتَّفق عليها

  املمارسات اجليِّدة  :٢٠١٦ يف اجتماعه املعقود يف آب/أغسطس
  التوعية يف املدارس واجلامعات جبهود  واملبادرات يف جمال منع الفساد:

  األمم املتحدة  من اتفاقية ١٣(ج) من املادة  ١(الفقرة  مكافحة الفساد
      ملكافحة الفساد)

  (ج) ١(الفقرة  التوعية يف املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد    
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد) من اتفاقية ١٣من املادة 

    
      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

  مقدِّمة  -أوالً  
، إىل ٦/١ طلب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، يف قـراره    -١

األمانة أن تنظِّم جداول األعمال املؤقتة للهيئات الفرعيـة الـيت أنشـأها املـؤمتر حبيـث تتجنَّـب تكـرار        
منــها. كمــا طلــب املــؤمتر إىل األمانــة، يف قــراره  كــلٍّاملناقشــات، مــع مراعــاة الواليــات املســَندة إىل 

الراميـة إىل منـع الفسـاد وتيسـري      ، أن تواصل حتديد املمارسـات اجليـدة املقارنـة بشـأن التـدابري     ٦/٦
  تبادل اخلربات والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف.

وعلى ضوء هذين القرارين، قرر الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين          -٢
آب/أغســطس  ٢٤إىل  ٢٢بــني الــدورتني، املعقــود يف فيينــا مــن  عمبنــع الفســاد، يف اجتماعــه الســاب

املوضــوعني الرئيســيني  أن خيصِّــص)، CAC/COSP/WG.4/2016/5مــن الوثيقــة  ١٨(الفقــرة  ٢٠١٦
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 ٢٣إىل  ٢١املزمع عقـده يف فيينـا مـن     ،التاليني للمناقشة خالل اجتماعه الثامن املقبل بني الدورتني
  :٢٠١٧آب/أغسطس 

ــة  (أ)   ــرة     التوعيـ ــاد (الفقـ ــة الفسـ ــود مكافحـ ــات جبهـ ــدارس واجلامعـ (ج)  ١يف املـ
  )؛١٣املادة   من

  ).١١و ٨و ٧زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد  الن  (ب)  
ــا مــن   قــد أوصــى الفريــق العامــل كــانو  -٣ ــاين، املعقــود يف فيين  ٢٤إىل  ٢٢، يف اجتماعــه الث

ــدول األطــراف قبــل   ٢٠١١آب/أغســطس  ــدعى ال ــأن ُت انعقــاد أيِّ اجتمــاع للفريــق العامــل يف  ، ب
عرض جتارهبا يف تنفيذ األحكام قيد النظر، وُيفضَّل أن تستعمل يف ذلك قائمـة التقيـيم    املستقبل إىل

الذايت املرجعية، مبا يف ذلك، إن أمكن، تبادل معلومات عـن النجاحـات الـيت أحرزهتـا والتحـديات      
ملساعدة التقنية، والدروس اليت اسـتفادهتا مـن خـالل ذلـك     اليت واجهتها يف التنفيذ واحتياجاهتا من ا

التنفيذ. وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تعدَّ ورقات معلومـات أساسـية ُتجَمـع فيهـا املعلومـات      
املقدَّمة، وقرَّر أن ُتعقَد أثناء اجتماعاته حلقات نقـاش يشـارك فيهـا خـرباء مـن البلـدان الـيت قـدَّمت         

  ن املواضيع ذات األولوية اليت جيري النظر فيها.ردوداً كتابية بشأ
ووفقاً هلذه الطلبات من املؤمتر، أُعدَّت هذه املـذكرة اسـتناداً إىل املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ        -٤

من االتفاقية، املقدَّمة من احلكومات استجابة إىل املذكرة الشفوية مـن   ١٣(ج) من املادة  ١الفقرة 
ــام   ــني العـ ــة CU 2017/51/DTA/CEBاألمـ ــباط/فرباير  ٢٢ املؤرخـ ــفوية  ٢٠١٧شـ ــذكرة الشـ ، واملـ

أيار/مـــايو  ٢٦وحـــىت  )١(.٢٠١٧نيســـان/أبريل  ١٠املؤرخـــة  CU 2017/96/DTA/CEBالتذكرييـــة 
بلـداً التاليـة، تضـمنت     الواحـد والـثالثني  املقدَّمـة مـن   ردود دولة. وال ٣٤، قُدِّمت ردود من ٢٠١٧

االحتـاد الروسـي،   املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفسـاد:  التوعية يف مبوضوع معلومات تتعلق 
ــة        ــا، تشــيكيا، جامايكــا، مجهوري ــل، بنم ــا، باكســتان، الربازي ــا، أفغانســتان، إكــوادور، أملاني أرميني

-كوريــا، رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، صــربيا، الصــني، غــابون، غواتيمــاال، فرتويــال (مجهوريــة  
تفيا، مايل، ماليزيا، اململكة العربية السـعودية، موريشـيوس، ميامنـار،    البوليفارية)، قطر، الكويت، ال

  النرويج، النمسا، هندوراس، اليونان.
وباالتفــاق مــع البلــدان املعنيــة، أُتــيح الــنص الكامــل للــردود املقدَّمــة علــى صــفحة املوقــع        -٥

يف املوقع  وأُدرج )٢(اع،الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، املخصصة لالجتم
  )٣(الشبكي املواضيعي الذي استحدثته األمانة.

تقـدم عرضـاً    أن منـها هـو  املقصـود  بـل  من هذه املذكرة أن تكـون شـاملة،    املقصودوليس   -٦
  املوقِّعة.والدول األطراف  منموجزاً للمعلومات املقدمة 

                                                                    

  )، ملخص املعلومات املقدمة من الدولCAC/COSP/WG.4/2017/3يرد يف مذكرة منفصلة من األمانة (  )١(  
 من االتفاقية. ١١و ٨و ٧زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية يف سياق املواد  يف جمال الن

 .http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session8.htmlمتاح يف املوقع الشبكي:   )٢(  

-http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/awarenessمتاح يف املوقع الشبكي:   )٣(  

raising-measures.html. 
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  واملوقِّعةحتليل الردود املقدَّمة من الدول األطراف   -ثانياً  
  املوضوع خلفية  -ألف  

، ضـمن حـدود إمكاناهتـا    تـدابري  مـن االتفاقيـة بالـدول األطـراف أن تتخـذ      ١٣هتيب املادة   -٧
ووفقاً للمبادئ األساسية لقوانينها الداخلية، لتشجيع األفراد واجلماعات ممن ال ينتمون إىل القطاع 

منــع الفســاد وحماربتــه، وإلذكــاء وعــي النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود العــام علــى املشــاركة النشــطة يف 
أن هذه املشـاركة   ١٣(ج) من املادة  ١الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثِّله من خطر. وتبني الفقرة 

  واجلامعية. املدرسيةميكن تدعيمها من خالل برامج للتوعية تشمل املناهج 
إذكـاء الـوعي بآثـاره الضـارة تتبـدَّى أيضـاً يف       بشأن منع الفسـاد و التثقيف  أمهية أن كما  -٨

ــرار  ــع        ٦/٦الق ــرَّاكش بشــأن من ــة إعــالن م ــوان "متابع ــدول األطــراف بعن ــؤمتر ال الصــادر عــن م
. ويف هـذين القـرارين،   ٥/٤القـرار  و ٤/٣ له، القرار الفساد"، ويف القرارين املواضيعيني السالفني

أهاب املؤمتر بالدول األطـراف أن تعـىن بـالترويج، يف خمتلـف مراحـل نظـام التعلـيم، للـربامج الـيت          
للعمـل مـع الشـباب     خاصـا ويل اهتمامـاً  تزاهة واملساءلة، وأن  تغرس يف النفس مفاهيم ومبادئ الن

اد. وقد كـرَّر املـؤمتر تأكيـد طلبـات     واألطفال، باعتبار ذلك جزءاً من استراتيجية بشأن منع الفس
  .٦/١٠و ٥/٥مماثلة يف قراريه 

، بـدور  ٢٠١٣وقد اعترف الفريق العامل، يف اجتماعه الرابع بني الدورتني املعقود يف عام   -٩
يف مجيـع قطاعـات    تـدابري التوعيـة  التعليم يف مكافحـة الفسـاد، وشـجَّع الـدول علـى مواصـلة تعزيـز        

خاصة للشباب واألطفال. ويف ذلك االجتماع، تناقش الفريق العامل بشأن  اجملتمع، مع إيالء عناية
  )٤(التعليم. من االتفاقية، وخصوصاً احلكم الوارد فيها بشأن ١٣(ج) من املادة  ١تنفيذ الفقرة 

وال يزال تنفيذ هذا احلكم جيتذب اهتمام الدول وانتباههـا. ويف االجتمـاع السـابع للفريـق       -١٠
موضــوع التنفيــذ باعتبــاره موضــوعاً رئيســيا للمناقشــة، وهــو حمــور التركيــز    دَّداً جمــالعامــل، اخــتري 

املواضــيعي يف هــذا التقريــر أيضــاً. ويهــدف التقريــر إىل تقــدمي معلومــات أساســية لالجتمــاع الثــامن 
جمموعة من املعلومات واخلربات اليت ميكـن أن تقـدم إىل الـدول األطـراف     ويتضمن للفريق العامل، 

مـن االتفاقيـة واالسـتعداد إىل     ١٣ومساعدة يف جهودهـا الراميـة إىل التنفيـذ التـام للمـادة       إرشادات
  االستعراض اجلاري للفصل الثاين.

وفيمـا  والتقرير مـنظَّم وفقـاً للمواضـيع احملوريـة الرئيسـية الـيت انبثقـت مـن الـردود املقدمـة.             -١١
يف إطـار   التوعيـة مبـادرات  ي، يتنـاول التقريـر   خيص املرحلتني االبتدائية والثانوية من التعلـيم املدرسـ  

بشــأن مكافحــة الفســاد والنــهوج التفاعليــة واألســاليب املالئمــة  املنــاهج الدراســية وخــارج إطارهــا
، اإلعــداد واملســابقات اخلاصــة، وتــدريب املعلِّمــني، والــربامج الــيت هــي قيــد    واألنشــطة لألطفــال،
ــادرات ــيت تســتهدف الشــباب  تثقيــف اجلمهــور  ومب ــة   يف هــذا الصــدد  ال ــا فيمــا خيــص املرحل . وأم

ذات الصــلة، الدراســية اجلامعيــة، فيقــدم التقريــر معلومــات عمَّــا لــه صــلة مــن الــدورات والــربامج    
وأنشطة التعلُّم القائمة علـى اخلـربة، واملناسـبات اخلاصـة، وحماضـرات اخلـرباء. كمـا قـدمت الـدول          

                                                                    

) املعلومات اليت قدمتها الدول عن CAC/COSP/WG.4/2013/3 الوثيقةيف ( ٢٠١٣خلَّصت األمانة يف عام   )٤(  
 من االتفاقية، وذلك يف وقت سابق النعقاد االجتماع الرابع للفريق العامل. ١٣(ج) من املادة  ١تنفيذ الفقرة 
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يتضمن التقرير قسماً عن التحـديات  اد ضمن النظام التعليمي. وأخرياً، معلومات عن مكافحة الفس
واحتياجات املساعدة التقنية اليت أبلغت عنها الدول، وكذلك عن املبـادرات التثقيفيـة الـيت اضـطلع     

  من االتفاقية. ١٣(ج) من املادة  ١ مكتب املخدِّرات واجلرمية من أجل دعم تنفيذ الفقرةهبا 
    

  بشأن مكافحة الفساد املوجَّهة لألطفال والشبابلتثقيف ا برامج  -باء  
  يف مرحليت التعليم املدرسي االبتدائية والثانوية

أرمينيا، أفغانستان، إكوادور، أملانيـا، باكسـتان، الربازيـل،    دولة طرفاً ( ٢٧قدَّم ما جمموعه   -١٢
، صـــربيا، الصـــني، بنمـــا، تشـــيكيا، جامايكـــا، مجهوريـــة كوريـــا، رومانيـــا، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا 

البوليفاريــة)، قطــر، الكويــت، التفيــا، ماليزيــا، اململكــة العربيــة       -غواتيمــاال، فرتويــال (مجهوريــة  
 ) معلومــات عــن مبادراهتــا يف جمــالالســعودية، موريشــيوس، النــرويج، النمســا، هنــدوراس، اليونــان

  ائية والثانوية.مكافحة الفساد املوجهة لألطفال والشباب يف املدارس االبتدبشأن  التثقيف
دت دول على أمهية هذه املبادرات لتشجيع ثقافة الرتاهة. وعلـى سـبيل املثـال، بيَّنـت     دَّوش  -١٣

منـذ صـغرهم   مـثقفني  املواطنـون   يكـون الربازيل أنه ال ميكن بناء جمتمع خال مـن الفسـاد إال عنـدما    
واألمانــة. وعلــى نســق لكــي يصــبحوا واعــني وملتــزمني باألخالقيــات والقــيم األخالقيــة واملواطنــة   

بشأن مكافحة الفساد وتعزيـز الرتاهـة عامـل حاسـم يف بنـاء بلـد        التثقيف نَّمشابه، ذكرت الصني أ
بنمـا   يف سياسـة التعلـيم العامـة الوطنيـة. وسـلطت      نظيف من شـوائب الفسـاد، ومـن مث فقـد أُدمـج     

يف منـع   داعلى القيم يف املدارس عامـل أساسـي جـ    التعليم القائم على أنَّالضوء وموريشيوس أيضاً 
ــؤداه أ   ــى وجــه   مكافحــة الفســاد هــام بشــأن  التثقيــف نَّالفســاد. وأعربــت النمســا عــن رأي م عل

اخلصــوص يف املــدارس الثانويــة، حينمــا يكــون الطلبــة عــادةً قــد بلغــوا املرحلــة الــيت تتشــكَّل خالهلــا  
  شخصيتهم وقيمهم.

مبـادرات   لديها مكلَّفـة مبهـام تعزيـز   ات مكافحة الفساد املعيَّنة وذكرت دول كثرية أن هيئ  -١٤
 أداة هامة ملنـع الفسـاد. وأُبلـغ أيضـاً بـأن      التثقيف أن وجهة النظر يف، مما يعبِّر بوضوح عن التثقيف
  ركناً مركزيا يف االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.يعّد  يف اليونان التثقيف

املدارس االبتدائية والثانوية لديها تعىن بقضايا مكافحـة الفسـاد    أنَّىل وأشار معظم الدول إ  -١٥
يف ســياق التربيــة األخالقيــة أو دراســات املواطنــة أو الــربامج املماثلــة املصــمَّمة مفاهيميــا باعتبارهــا   
برامج مستندة إىل القيم أو موجهة حنو املهارات بدالً مـن أن تقتصـر فحسـُب علـى نقـل املعـارف.       

املــدارس لــديها ُتعــىن مبســألة الفســاد يف إطــار مواضــيع   نَّســبيل املثــال، أوضــحت النــرويج أوعلــى 
األخالقيات، واحلقوق والواجبات املدنيـة، والفهـم االقتصـادي. ويـروَّج أيضـاً لقضـية منـع الفسـاد         

لتربيـة  أنَّ الطالب ُيعلَّمون على التفكري النقدي والتصرُّف األخالقي، حسبما يقتضيه قـانون ا حبكمِ 
والتعليم النروجيي. وذكرت بنما أن قيم الرتاهة ُتعلَّم ضمن إطار حصص التربية املدنيـة مـن الصـف    

السابع إىل الصف التاسع، ويف سياق موضوع "األخالقيات والقيم األخالقيـة والعالقـات   الدراسي 
هنـدوراس إىل  العاشر واحلـادي عشـر. وعلـى حنـو مماثـل، أشـارت       الدراسيني اإلنسانية" يف الصفني 

بشأن مكافحة الفساد برباجمها املعنية بالقيم املدنية واألخالقية واملعنويـة، املدرجـة يف    التثقيف اقتران
  التسعة األوىل.الدراسية املنهاج التعليمي للصفوف 
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لتربيـة والتعلـيم   ا جـزأ مـن  يتجـزء ال   بشـأن مكافحـة الفسـاد    التثقيـف  وارتأت أرمينيـا أنَّ   -١٦
األخالقية واملسـاواة واملسـؤولية والتسـامح، وهـي قـيم مشـمولة يف كتبـها        وبشأن احلرية والعدالة 

املدرسية يف املرحلة الثانوية عن العلوم االجتماعيـة وكـذلك يف احلصـص الدراسـية عـن "أسـلوب       
يف  ة مشـمول بشأن مكافحـة الفسـاد وتعزيـز الرتاهـ     التثقيف العيش الصحي". وذكرت الصني أن

ــدورات          ــال، يف ال ــبيل املث ــى س ــاريخ واألخــالق. وعل ــة الصــينية والت ــية يف اللغ ــدورات الدراس ال
يف قائمــة قصــائد اإللقــاء   الرتاهــةالدراســية عــن اللغــة الصــينية أدرجــت قصــائد عــن موضــوعات   

الشـــعري يف حصـــص الصـــفوف الدراســـية مـــن األول إىل التاســـع. كمـــا إن الطلبـــة يف املرحلـــة  
مـن النصـوص الـيت تتضـمن     ة الثانوية العليا مطالبون بقراءة روايات وأوبرات، وغري ذلك الدراسي

بشـأن مكافحـة الفسـاد     التثقيـف  عناصر خاصة بالرتاهة. كما أدجمت مجهورية فرتويال البوليفارية
ضمن برنامج وطين عـريض النطـاق بشـأن التـدريب علـى قضـايا املواطنـة والقـيم العليـا، يشـتمل           

  خاص بالتعليم املدرسي. على مكوِّن
قضـايا الفسـاد غـري مدرجـة عـادةً يف الكتـب املدرسـية، فـإن          نَّوذكرت سلوفينيا أنـه مـع أ    -١٧

املعلِّمني يعنون مبواضيع رئيسية من هذا القبيـل يف احلصـص الدراسـية عـن التربيـة اخلاصـة باملواطنـة        
ــامن يف االدراســيني وهــو موضــوع ُيعلَّــم يف الصــفني  ( ــة)الســابع والث ــم  ملدرســة االبتدائي ، وعــن عل

 بـأن (وهو مقرر دراسي إلزامي ملدة سنة واحدة يف املدرسة الثانوية). وأضافت سـلوفينيا   االجتماع
مكافحة الفساد إذ يعدُّ موضوعاً يصعب علـى املعلمـني تناولـه، فقـد أعـدَّت هيئـة مكافحـة الفسـاد         

الدراسـية عـن التربيـة املواطنيـة وعلـم       دروساً عن الفساد ميكن أن يقدِّمها املعلمون ضمن احلصـص 
االجتماع. وأبلغت أملانيا بأن أشكال الفساد وعواقبه موضوع ُيعـىن بـه يف الصـفوف املدرسـية مـن      
اخلامس إىل العاشـر يف إطـار احلصـص الدراسـية عـن األخـالق (الـيت تشـتمل علـى مسـائل القـانون            

قتصاد والتاريخ (اليت تعـاجل مسـائل األخطـار    والعدالة واملبادئ األخالقية) وعلم االجتماع وعلم اال
اليت هتدِّد الدميقراطية واحلرية). وقد قررت السلطات احمللية يف بـرلني أن تتنـاول احلصـص الدراسـية     
عن علم التربية املدنية يف السنة املدرسية املقبلة املوضـوع احملـوري "احليـاة يف بلـد قـائم علـى حكـم        

 نَّقضـية عـدم التسـامح مطلقـاً مـع الفسـاد. وأضـافت كـذلك أملانيـا بـأ          القانون"، وأن ُيعىن التعليم ب
ــاح يف التثقيــف بشــأن الفســاد  ــال يف إطــار   للتــدريب املهــين مدارســها  مت ، وذلــك علــى ســبيل املث

  احلصص الدراسية عن علم االقتصاد واألخالقيات.
ــ  -١٨ يف املنــاهج الدراســية والكتــب   ةًدت بعــض الــدول أن قضــية الفســاد مدرجــة صــراح  وأكَّ

املدرسية. وعلى سبيل املثال، أدرجت ماليزيا مواضيع الفساد يف الكتب املدرسية عن التربية الدينية 
 ١٩سـنة و  ١١أعمـارهم بـني   وعن التربية األخالقية. ويف سلوفاكيا، ُيلزم مجيع الطلبة ممَّن تتـراوح  

ملـام بـاألمور املاليـة"، تتنـاول مسـائل الفسـاد وتتضـمَّن        سنة بدراسة وثيقة عنواهنا "املعيار الوطين لإل
دليالً عمليا للمنهجية مع تعليمات عن هنوج التعليم املناسبة للفئات العمرية. وأبلغت تشـيكيا بأهنـا   

زاهة  يشمل مواضيع النالذي أضافت مؤخَّراً مقرَّر اإلملام باألمور املالية إىل منهاج التعليم املدرسي، 
  واحلقوق والواجبات املدنية واملبادئ األخالقية.والعدالة 

ضـمن دورات تعلـيم    يتـاح  بشأن مكافحـة الفسـاد   التثقيف وأوضحت مجهورية كوريا أن  -١٩
األخالقيات، اليت تشكِّل جزءاً من مناهج التعليم يف مجيع الصفوف الدراسية يف املـدارس االبتدائيـة   
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أجـل ضـمان أن يفهـم األطفـال معـىن الرتاهـة والفسـاد،         والثانوية. أمـا يف املـدارس االبتدائيـة، فمـن    
تعــاجل الكتــب املدرســية األخالقيــة هــذين املفهــومني مباشــرةً مــن خــالل مواضــيع رئيســية كاألمانــة  

الوطنيـة  زعـة   الـن واملسؤولية واإلخالص واملراقبة الذاتية والتقدير الذايت واالمتثال للقانون واألنظمة و
والواجبات املدنية. وأما يف املدارس الثانوية األدىن، فيـتعلم الطلبـة عـن     واإلنصاف والروح اجملتمعية

احللـول املمكنـة ملشـاكل الفسـاد. ويف املـدارس الثانويـة        بشـأن أسباب الفسـاد وتـأثريه، ويتناقشـون    
األعلى، تتناول الكتب املدرسية عن األخالقيات مسـائل الفسـاد مبزيـد مـن التحديـد، يف القطـاعني       

ص معــاً، ويشــمل ذلــك أنشــطة متنوعــة تشــجِّع الطلبــة علــى الــتفكري يف الســبل الكفيلــة العــام واخلــا
  زاهة. مبحاربة الفساد ويف أمهية الن

    
  الدراسي املنهاجاحملاضرات واملواد التعليمية خارج إطار     

خـارجيون حماضـرات وبـرامج عـن مكافحـة الفسـاد خـارج         ُءم خـربا دِّيف بعض الدول، يقـ   -٢٠
االحتـادي ملكافحـة الفسـاد     دِّم املكتـبُ الدراسـي. وعلـى سـبيل املثـال، يف النمسـا، يقـ       جاإطار املنـه 

برناجمني كل منهما ملدة يوم واحد عن املوضوع بنـاًء علـى طلـب املـدارس. ويف حـني يقـوم خـرباء        
املكتب بأدوار امليسِّرين، فإهنم يشجعون املعلمني على املشاركة الفعالة يف أنشطة الـربامج وكـذلك   

 إعداد جلسات احملاضرات ومتابعتها مع الطلبة. وتكفل هذه الربامج، إضافة إىل اكتساب الطلبة يف
معارف عـن الفسـاد بأسـلوب إدراكـي، أن تتطـور لـديهم الكفـاءات األخالقيـة واالجتماعيـة ذات          

ة الصلة. ويشمل واحد من الربناجمني عدة مراحل دراسية يف وقت واحد معـاً، ورمبـا املدرسـة املعنيـ    
. ويعمـل الطلبـة يف أفرقـة صـغرية مـن صـفوف       الطلبة يف احلـال بأمجعها، حبيث يصل إىل العديد من 

ــة يف العمــل        ــة ومجاعي ــى اكتســاب مهــارات اجتماعي ــا يســاعدهم عل ومراحــل دراســية خمتلطــة، ممَّ
وقيادية. وُيقـدَّم الربنـامج الثـاين يف إطـار غـرف الصـفوف الدراسـية التقليديـة علـى األرجـح، لكنـه            

زِّز إشــراك الطلبــة بنشــاط. ويتَّبــع كــال  يشــّجع علــى اتبــاع طريقــة ترتيــب اجللــوس الــدائري ممــا يعــ 
متنوعة مـن األسـاليب الـيت تشـجِّع علـى مشـاركة الطلبـة وعلـى الـتفكري النقـدي            ةًجمموعالربناجمني 

لديهم. كما أهنمـا يؤكـدان األمهيـة العمليـة الـيت تتسـم هبـا هـذه القضـية، وذلـك لضـمان أن يطبِّـق             
  اليومية وأن يقوموا بدور ناشط يف تشكيل العامل. الطلبة النظرات املتعمِّقة املكتسبة يف حياهتم

التــدريب علــى مكافحــة الفســاد يف مجهوريــة كوريــا بــرامج تدريبيــة للطلبــة،   ُدوأعــدَّ معهــ  -٢١
يقدمها يف املـدارس االبتدائيـة واملـدارس الثانويـة بنـاًء علـى طلبـها. ويتكـوَّن كـل برنـامج منـها مـن             

ــة) و ٥٠عناصــر العمــل اجلمــاعي (  ــتعلُّم القــائم علــى األلعــاب ( يف املائ ــة) والعــروض  ٢٥ال يف املائ
يف املائــة).  ٥يف املائــة) والتعلــيم الســمعي البصــري (  ١٠يف املائــة) واالســتبطان ( ١٠اإليضــاحية (

وميكــن أن يشــمل الــتعلم القــائم علــى األلعــاب، علــى ســبيل املثــال، لعبــة الســهام املريَّشــة والعيــون   
، ٢٠١٦أو لعبـة (مونوبـويل) "مـن أجـل حيـاة سـعيدة". ويف عـام         معصوبة، أو لعبة كـرة الطاولـة،  

طالباً وطالبة شـاركوا يف براجمـه التدريبيـة عـن مكافحـة الفسـاد،        ٢٩٧أجرى املعهد استقصاء مشل 
  يف املائة. ٩٢,٢وصل فيه معدل الرضا املبلَّغ عنه إىل 

يف مكافحة الفسـاد مـن مكتـب املتعاقـد العـام إىل مـدارس        ويف جامايكا، قام بزيارة خرباُء  -٢٢
حيــث ألقــوا حماضــرات عــن تــدابري مكافحــة الفســاد واملــواد التعليميــة اخلاصــة بــذلك. ويف   ،ثانويــة
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حـول موضـوع    كافحة الفسـاد برناجمـاً ملـدة يـومني    الوطنية مليئة اهلاململكة العربية السعودية، نفَّذت 
. وُنفِّـذ الربنـامج مـن خـالل عـدد مـن       زاهـة  أمهيـة قـيم الـن   ب بـة وأسـرهم  لطلا توعيـة ل القيم وتطبيقهـا، 

األساليب واألدوات اليت تساعد على حتويل القيم من مفـاهيم جمـردة إىل مضـامني ذات صـلة حبيـاة      
  الطلبة اليومية.

ويف بنما، نظَّم خرباء من األكادميية اإلقليمية ملكافحة الفساد ألمريكا الوسطى والكارييب،   -٢٣
للمـدارس   خاصـا بالتعاون يف العمل مع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، برناجمـاً        

طالب وطالبـة   ٢ ٣٠٠. وُسمي الربنامج "تعلُّم القيم باألفعال"، وأفاد منه ٢٠١٥االبتدائية يف عام 
التربية والتعليم قـاموا  أن خرباء من وزارة أيضاً . وذكرت بنما يف الصفني الدراسيني الثالث والرابع

تسلط الضوء على قـيم عـدَّة، ومنـها مـثالً السـلم والتسـامح       حماضرات  بزيارات إىل مدارس وقدموا
والتضامن والتمدُّن والصداقة. ويف سلوفينيا، قدم خرباء من منظمة الشـفافية الدوليـة برناجمـاً تربويـاً     

  ثانوية.مكافحة الفساد ملدة يومني يف اثنتني من املدارس ال عن
، ضــمن إطــار ٢٠١٦نظَّمــت يف عــام  لــديهاهيئــة مكافحــة الفســاد  وذكــرت رومانيــا أنَّ  -٢٤

برنامج وزارة التربية والتعليم املسمَّى "نوع آخر من املدارس"، سلسلةً من األنشطة من أجـل طلبـة   
مدارس املرحلة الثانوية األوىل (اإلعدادية)، مصمَّمة إلعـالم الشـباب عـن جـرائم الفسـاد، وطرائـق       

 تشـجِّع ممارسـي  أن الوزارة أضافت رومانيا واإلبالغ عن الفساد، ودراسات احلاالت ذات الصلة. 
 ،عــن قضــايا الفســاد، يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــةحماضــرات خــرباء  املهــن القانونيــة علــى تقــدمي

وتوعيـة   ضمن دروس حقوق اإلنسان والتربيـة املدنيـة والثقافـة املدنيـة    احملاضرات  تقدمي تلك وميكن
علــى، ضــمن الــدروس عــن الفلســفة والسياســة وعلــم  ، ويف مراحــل الصــفوف الدراســية األاجملتمــع

ــة      ــدويل والتربيـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــة والقـ ــوم االجتماعيـ ــة والعلـ ــات االجتماعيـ ــاع والدراسـ االجتمـ
الدميقراطيــة. وتــنظِّم أيضــاً أنشــطة خــارج إطــار املنــهج الدراســي ضــمن بــرامج التعلــيم القــانوين يف  

املسـمى "الشـباب ضـد     على ذلك املشروع ةًا عالووحدات التعليم ما قبل اجلامعة. ونفَّذت روماني
فـرداً مـن شـباب     ٢٥ ب فيه خرباء يف مكافحة الفساد من رومانيا ومجهوريـة مولـدوفا  الفساد"، درَّ

  زاهة واملسؤولية املدنية. على الترويج جملموعة من القيم ومنها الشرعية والنمولدوفا 
ة مبكافحة الفساد أو بالتربية والتعليم مواد املعني ُتويف عدة دول، وضعت ووفَّرت السلطا  -٢٥

ج التعليمـي عـن قضـايا    اتعليمية ميكن أن يستعملها املعلمون يف إلقاء دروس مـن خـارج إطـار املنـه    
الفساد. وعلى سبيل املثال، أعدَّ املعهد الوطين التشيكي للتربية والتعليم كتيِّباً عمليا عنوانه "الفساد 

املدارس االبتدائيـة والثانويـة، يتضـمن دروسـاً منوذجيـة وبـرامج منوذجيـة        يف تشيكيا" من أجل طلبة 
ملدة يوم واحـد ميكـن تكييفهـا حبسـب احتياجـات كـلٍّ مـن فـرادى املـدارس. وأعـدَّت أيضـاً اهليئـة             
الوطنية ملكافحة الفساد يف اململكة العربية السعودية كتيِّباً عمليا للمدارس، سـعياً إىل التـرويج لقـيم    

  اهة يف أوساط الشباب.ز الن
ــا، أعــدَّت هيئــ   -٢٦ ــة ميكــن أن يســتخدمها    منــائطمكافحــة الفســاد   ةُويف ماليزي ــة تربوي منوذجي

أو حلقـات العمـل لتالميـذ املـدارس.     الـدورات التدريبيـة    أواحملاضـرات   املربُّون كأداة لتيسري تقـدمي 
النموذجيـة.   للنمائط ةًميذ تكملكما أُعدَّت كرَّاسات ومواد تعليمية إضافية تتضمن معلومات للتال

وهذه األنشطة هي جزء من برنامج أبطال مكافحة الفساد يف ماليزيا، الذي اسُتهل وُنفِّـذ كتجربـة   
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يف مثـاين مـدارس، وحظـي بتعليقـات مـن الثنـاء الغـامر مـن اآلبـاء واألمهـات            ٢٠١٤رائدة يف عـام  
 الفسـاد التابعـة هلـا أعـدَّت برناجمـاً عنوانـه "      واملعلمني والطلبة. وأبلغت سلوفاكيا بأن هيئة مكافحة 

ألطفال والشباب يف جمال حماربة الفساد وحماربة االحتيال بشأن محاية املصاحل املالية لالحتاد ا تثقيف
ــهاألورويب يف ســلوفاكيا"،  ــة املســتقلة     رعت ــيم. ويف موريشــيوس، وزَّعــت اهليئ ــة والتعل وزارة التربي

لالسـتفادة منـها يف املـدارس االبتدائيـة أثنـاء       ، وذلكزاهة وضوع النملكافحة الفساد قصائد خاصة مب
  احتفاالت األيام الوطنية وغريها من املناسبات.

    
  هنوج مبتكرة يف التعلُّم التفاعلي    

كالنقاشـات وعمليـات احملاكـاة، لتثقيـف     قدمت عدة دول معلومات عـن طرائـق تفاعليـة،      -٢٧
بشــأن مكافحــة  ثــال، ُعقــد أمنــوذج مــؤمتر للــدول األطــراف الطلبــة بشــأن الفســاد. وعلــى ســبيل امل 
مدرسة ثانوية مـن أجـل التشـارك     ٨٠، ومشل تقريباً ٢٠١٦الفساد، يف موريشيوس يف آذار/مارس 

يف آرائهم ودواعي قلقهم ومقترحاهتم خبصوص االستراتيجيات الوطنيـة والعامليـة ملكافحـة الفسـاد،     
يز معرفـة املشـاركني عـن الفسـاد، وإضـافة زخـم إىل       لتشجيع على البحث، وتعزمن أجل وكذلك 

عن حصيلة نتائج املؤمتر علـى مجيـع    )٥(حركة مكافحة الفساد يف أوساط الشباب. وقد وزِّع تقرير
املدارس الثانوية يف موريشيوس مـن أجـل اسـتثارة االهتمـام وإذكـاء الـوعي بشـأن جهـود مكافحـة          

  الفساد يف العامل قاطبة.
 ةُىل مشروع يسمى "مجعيات الشـباب"، نفَّذتـه علـى الصـعيد الـوطين وزار     وأشارت بنما إ  -٢٨

التربية والتعليم باالشتراك مع اجلمعية الوطنية يف بنما. وقد سعى املشـروع إىل تعزيـز معرفـة الطلبـة     
اجتماعية تسـتند  -عن النظام الدميقراطي البنمي، وإىل تشجيعهم على تطوير مهارات قيادية سياسية

القية ومعنوية. ويف مجهورية فرتويال البوليفارية، جيري تنفيذ مشروع امسه "املراقب العام إىل قيم أخ
واليـة. ويف إطـار املشـروع، انتخـب الطلبـة املشـاركون، ممـن تتـراوح          ١٣يذهب إىل املدرسـة" يف  

 مـن بـني أقـراهنم ليتـوىل هـذا املنصـب       سنة، بالتصويت "مراقباً عاما" ١٤سنوات و ٩أعمارهم بني 
عليه أن يؤدي قسماً، وأن يعيِّن فريقاً ملدة سنة واحدة. وكل من ُينتخب حديثاً من املراقبني الطلبة 

يســاعده، وأن يكتــب تقــارير كــل شــهرين عــن املــوارد، وإدارة املكتبــة والكافترييــا، والصــيانة،          
رير تتضـمن  تقـا  يعـدون والقواعد واجلـداول الزمنيـة املدرسـية. ويف املرحلـة األخـرية مـن املشـروع،        

  من مكتب مساعدة املواطنني، وتردُّ عليها الدولة. توصيات وشكاوى ُتحال إىل احلكومة، بدعمٍ
وأبلغت اليونان عن مناسبة ُسميت سباق احلاسـوبيني "هاكـاثون" بشـأن الرتاهـة العموميـة        -٢٩

يف أثينا. وقد حدثت هـذه املسـابقة يف سـياق     يف جامعة هاروكوبيو ٢٠١٧جرت يف نيسان/أبريل 
والتنمية يف امليـدان االقتصـادي/اليونان، ومشلـت طلبـة      التعاونملنظمة تابع مشروع ملكافحة الفساد 

ومبـادرات ناشـئة ومطـوِّري براجميـات وغريهـم مـن املشـاركني املهـتمني          أكادمييـات وأشخاصاً من 
  ل الربجمة احلاسوبية التعاونية.بإحداث تأثري يف جمال مكافحة الفساد من خال

                                                                    

  ،ورقة غرفة اجتماعات إىل الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ قدمت موريشيوس التقرير باعتباره  )٥(  
 .CAC/COSP/IRG/2016/CRP.6يف الوثيقة 
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وسعت دول أيضاً إىل تعزيز الرتاهـة مـن خـالل إشـراك طلبـة املـدارس يف جهـود مكافحـة           -٣٠
. ففــي موريشــيوس، أنشــأت اهليئــة املســتقلة ملكافحــة "زاهــة نــوادي الــن"ى مَّالفســاد بواســطة مــا يســ

يف املـدارس الثانويـة يف مجيـع أحنـاء البلـد. وأنتجـت اهليئـة فيـديو          زاهة ناد للن ١٠٠الفساد أكثر من 
تروجييا عن النوادي، وأطلقت جائزة لنـوادي الرتاهـة، ونظمـت حلقـات عمـل متكينيـة سـنوية ملـدة         
نصف يوم ألعضاء النوادي وامليسِّرين املعنيني. كما أبلغت باكستان عن هنـج مشـابه، حيـث يقـوم     

بإنشاء مجعيات لبنـاء الشخصـية يف املـدارس يف مجيـع أحنـاء البلـد. وهنـاك         املكتب الوطين للمساءلة
  مجعية أخرى. ٢٠  ٠٠٠مجعية منها ناشطة، وجار إنشاء  ٢٤  ٠٠٠اآلن حوايل 

    
  وكتب تلوين وغري ذلك من املوادقصص مصورة  هنوج مالئمة لألطفال:    

الفســاد أســهل فهمــاً وأكثــر اعتمــدت عــدة دول هنوجــاً مالئمــة لألطفــال جلعــل مواضــيع    -٣١
جاذبية على اليافعني من الطلبة. وعلى سبيل املثال، يف موريشيوس، أنتجت اهليئة املستقلة ملكافحـة  

ــدجماً "ســي دي   ــيم يســمى "كــنْ   روم" تف-الفســاد قرصــاً م ــا يســتند إىل الق ــاً يف مكا اعلي فحــة جنم
الفسـاد إىل األطفـال. ويف الربازيـل،    تربوية لبـثِّ رسـائل مكافحـة     الفساد"، يصلح الستخدامه أداةً

املسمى "واحـد مـن أجـل الكـل، والكـل مـن أجـل الواحـد! لصـاحل األخالقيـات            ُعاستخدم املشرو
وملفــات وألعابــاً وكتــب أنشــطة، تشــتمل علــى شخصــيات  " كتيبــات أدلــة وملصــقات !واملواطنــة

ــادئ األ    ــة وعــن دورهــم  مشــهورة يف الرســوم املتحركــة، ســعياً إىل تثقيــف األطفــال عــن املب خالقي
بوصفهم مواطنني، وإىل حفز املربِّني واألسر واجملتمع احمللي على اإلحساس بأمهية مشـاركة العمـوم   

طالب وطالبة منـذ إطالقـه يف عـام     ٤٠٠ ٠٠٠يف حماربة الفساد. وقد شارك يف املشروع أكثر من 
ية إىل تكييـف هـذه املـواد    ، ومن املتوقَّع أن تزيد معدالت املشاركة، على ضوء اخلطط الرام٢٠٠٩

التثقيفية حبسب التكنولوجيات اجلديدة لوسائط اإلعـالم الرقميـة واألجهـزة النقَّالـة. وأعـدَّ املكتـب       
للمساءلة يف باكسـتان كتـب صـور تلـوين عـن مكافحـة الفسـاد مـن أجـل تالميـذ املـدارس            الوطين 

كتاب قصص عنوانه "غوجي تقول ال  االبتدائية وطلبة املدارس الثانوية األوىل. وأنتج املكتب أيضاً
للفساد"، إلعالم الطلبة عن عواقب الفساد الوخيمة. وكذلك، أُنتج يف سلوفينيا كتاب قصص عن 
مواضيع الفساد من أجل الطلبة اليافعني. وقد لقي رواجاً على وجـه اخلصـوص لـدى األطفـال ممـن      

يف أربـع مـن ريـاض األطفـال      سـنوات، وسـوف ُيـدرَّس أيضـاً     ٩سنوات و ٦تتراوح أعمارهم بني 
  أعربت مؤخراً عن اهتمامها باستخدام هذا الكتاب.

مكافحـة الفسـاد املاليزيـة سلسـلة رسـوم متحركـة تفاعليـة امسهـا "أوبـني           ةُت مفوضيدَّوأع  -٣٢
وإيبني"، تتضمن رسائل عن مكافحة الفساد موجَّهة لألطفـال، سـوف ُتحمَّـل مـع دليـل للمعلمـني       

ألمهات على بوابة ماليزيا اإللكترونية التربوية. وتلك البوابـة، املسـماة املوقـع    وملحوظات لآلباء وا
مدرسـة عموميـة تتـوزَّع     ١٠ ٠٠٠أكثر مـن  بني )، توصِّل 1Bestarinetبستارينيت" (-١الشبكي "

وتوفِّر منصَّة إلكترونية للتعلم علـى اخلـط احلاسـويب املباشـر بأسـلوب بسـيط       عرب ماليزيا باإلنترنت، 
الربازيل، أنشأت ). ويف Frogاملسماة "الضفدع" ( ح ومشوِّق، باستخدام بيئة التعلُّم االفتراضيةومرِ

وزارة الشفافية واإلشراف والرقابة العامـة موقعـاً شـبكيا يـروِّج للمبـادئ األخالقيـة واملواطنـة لـدى         
لــى ســنة، بأســلوب مــرح ونشــط، يشــتمل ع ١٢ســنوات و ٦األطفــال ممــن تتــراوح أعمــارهم بــني 

شخصيات رسوم متحرِّكة وألعاب تربوية. وميكن أن يسـاعد أيضـاً ذلـك املوقـع الشـبكي املعلِّمـني       
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على تدريس املواضيع يف الصف، مبا أنه يتضمن مسرد مفردات وحيِّزاً متاحاً للمعلمني. وعلى حنـو  
الطلبة أن جيدوا مماثل، يدير مكتب منع الفساد ومكافحته يف التفيا موقعاً شبكيا، ميكن للمعلمني و

  دروساً عن مكافحة الفساد، وحيتوي على دليل عملي للمعلمني.
قائمة على التكنولوجيات يف تثقيف األطفـال بشـأن مكافحـة     هنوجاًوأكَّدت دول اتباعها   -٣٣

الفســاد، ومنــها مــثالً مــا هــو مــذكور أعــاله مــن املواقــع الشــبكية والبوَّابــات اإللكترونيــة والرســوم  
لتفاعلية واألقـراص املدجمـة ومسـابقات الربجمـة احلاسـوبية "هاكـاثون" وإضـافةً إىل ذلـك،         املتحرِّكة ا

" e-classroom" أشارت سـلوفينيا إىل أهنـا ختطـط إلنتـاج براجميـة امسهـا (غرفـة الصـف اإللكترونيـة)         
علـى أنشـطة بشـأن مكافحـة الفسـاد؛ كمـا أشـارت الربازيـل إىل         للجمهور العام، تشتمل  إلتاحتها

ــالتثقيف مهــا تكييــف براجمهــا اخلاصــة اعتزا ــدة    ب بشــأن مكافحــة الفســاد مــع التكنولوجيــات اجلدي
لوسائط اإلعالم الرقمية واألجهزة النقالة، وذلك من أجل التقليل من تكلفة املواد التثقيفية وتيسـري  

  سبل الوصول إليها، مما يزيد من معدالت استعماهلا.
  

  األنشطة ذلك منومعارض وغري  مسابقاتخاصة: أنشطة     
يف بعض الدول، ومنها أفغانستان والربازيل وسلوفينيا وصـربيا واململكـة العربيـة السـعودية       -٣٤

وموريشيوس، نظَّمت هيئات معنية مبكافحة الفساد مسابقات طالبية إلذكـاء الـوعي بشـأن قضـايا     
ركة. وتنوَّعت املسابقات بـني  زاهة واملشا من قبيل الرقابة العمومية واملبادئ األخالقية واملواطنة والن

منافســات يف كتابــة املقــاالت والرســم، ومســابقات علــى أفضــل النصــوص الصــحافية والشــعارات   
وامللصقات والعالمات واللوحات والصور الوصفية واألعمال السمعية البصرية وتصاميم القمصـان  

 الرياضية "يت شريتس" واألفالم القصرية.

وســلوفينيا واململكــة العربيــة الســعودية وموريشــيوس بــأن هيئاهتــا وأبلــغ كــل مــن جامايكــا   -٣٥
خاصــة للشــباب أو شــاركت فيهــا، ومنــها مــثالً املعــارض  أنشــطة  املعنيــة مبكافحــة الفســاد نظَّمــت

والندوات، اليت تتناول مواضيع رئيسية خاصة بالفساد. وذكرت بنما أن املعلمني والطلبـة حيتفلـون   
وع القيم"، يشتمل على نزهة سرياً على األقدام تشـارك فيهـا كـل    يف كل عام بأسبوع يسمى "أسب

أنشطة  املدارس. كما أبلغ كل من جامايكا وسلوفينيا وصربيا واململكة العربية السعودية بأهنا تنظِّم
  ومسابقات شبابية ملكافحة الفساد يف مناسبة اليوم الدويل ملكافحة الفساد.

    
  تدريب املعلمني    

كثرية، ومنها أرمينيا والنمسا والتفيا وتشـيكيا واليونـان وسـلوفاكيا وفرتويـال     مت دول قدَّ  -٣٦
البوليفارية)، معلومات عن التدابري املتخذة لتنمية قدرات املعلمني على تدريس موضوع -(مجهورية

الفساد. وعلى سبيل املثال، يف النمسا، ُيعىن املكتب االحتادي ملكافحة الفسـاد بإشـراك املعلمـني يف    
ــها، يتلقــى املعلمــون      ا ــامج من ــرة مــن تنظــيم برن ــة الــيت ينفــذها يف املــدارس. وقبــل فت لــربامج التربوي

املشــاركون معلومــات شــاملة عــن الفســاد، وكــذلك إرشــادات توجيهيــة عــن طرائــق التعلــيم الــيت    
حلقة عمـل  املذكور ميكنهم اتِّباعها عند تقدمي الدروس التحضريية. وإضافة إىل ذلك، يوفر املكتب 
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منفصلة للمعلمني. وذكرت أرمينيا أن برناجمها اخلاص بتدريب املعلمني يشـتمل علـى مسـائل ذات    
  للجميع واملساواة بني اجلنسني. التعليم الشامل صلة بالفساد، ومنها مثالً

ــدريب املعلمــني          -٣٧ ــن خــالل ت ــدارس م ــاً إىل امل ــة دعم ــب احلكوم ــدم مكت ويف ســلوفاكيا، ق
احللقة الدراسية  ٢٠١٧قدت يف شباط/فرباير ُعاملسؤولني عن تقدمي حصص مكافحة الفساد. وقد 

عمَّمت مجهورية فرتويال البوليفارية، يف وأعدَّت معلماً ومدير مدرسة. و ٨٠األوىل من أجل قرابة 
جمها املعين بالتدريب اخلاص باملواطنـة والقـيم، مـوارد تعليميـة حتتـوي علـى املـواد التربويـة         إطار برنا

الالزمة لتقدمي التدريب على القـيم. وأبلغـت اليونـان بأهنـا ختطـط السـتحداث مـواد تعليميـة لـدعم          
  زاهة. املعلمني يف تقدمي دروس التربية بشأن الن

للمعلمـني علـى مواضـيع الفسـاد واملبـادئ       ملسـتمر التعلـيم ا  ويف تشيكيا، اشتملت بـرامج   -٣٨
األخالقية وحمـو األمِّيـة يف األمـور املاليـة، ممَّـا ال يقتصـر علـى تزويـد املعلمـني باملعـارف األساسـية            

بل يزوِّدهم أيضاً بأفكار عن كيفية إدمـاج هـذه املواضـيع يف املنـهج التعليمـي. وعـالوة        ،فحسب
يتعهَّد بوابـة حاسـوبية منهجيـة، كـثرياً مـا      كي للتربية والتعليم على ذلك، فإن املعهد الوطين التشي

يزورها املعلمون وكذلك أفراد اجلمهور العام. وتركِّز تلك البوابة على التربية األخالقيـة واإلملـام   
باألمور املالية وإقامة مشاريع العمل وأنشطة مكافحة التطـرف ومكافحـة الفسـاد، وتسـهِّل عقـد      

ات الدراســـية وحلقـــات العمـــل وتــوفري الـــدروس النموذجيـــة علـــى اخلـــط  االجتماعــات واحللقـــ 
ــة مــن أجــل تعريــف املشــاركني باملواضــيع        احلاســويب املباشــر، وغــري ذلــك مــن الوســائل املنهجي
الرئيســية وكــذلك طرائــق وأشــكال التربيــة. وكــذلك تواصــل املواقــع الشــبكية اخلاصــة مبكافحــة   

، ممـا يتعلـق بتخطـيط الـدروس     ري املـواد التعليميـة للمعلمـني   من الربازيل والتفيا توف كلٍّالفساد يف 
  واألدلة العملية اخلاصة بالتعليم.

  
  برامج قيد اإلعداد    

بشــأن مكافحــة  التثقيــف بــرامجأشــارت عــدة دول إىل أعمــال حتضــريية جاريــة مــن أجــل   -٣٩
على سبيل املثال، ذكرت غواتيماال أن النيابة العامـة ووزارة التربيـة والتعلـيم تعمـالن معـاً      ف الفساد.

على تعديل مناهج التعليم املدرسية هبدف الترويج، منذ مراحل العمر املبكِّرة، للمبادئ والقـيم الـيت   
يني خبدمـة بلـدهم   من شأهنا أن تكفل قيام القادة السياسيني واملوظفني املدنيني واملستخدمني العمـوم 

ومؤسساهتم. وأبلغت الكويت بأن هيئة مكافحة الفساد لـديها تتعـاون يف العمـل مـع وزارة التربيـة      
وتعتــزم علــى وجــه والتعلــيم يف إشــراك الشــباب مــن كــل مراحــل التعلــيم يف جمــال حماربــة الفســاد.  

د بـرامج تعليميـة   اخلصوص إنتاج مواد تعليمية لألطفال عـن مكافحـة الفسـاد وقـيم الرتاهـة، وإعـدا      
لطلبة املدارس الثانويـة، وتنظـيم حلقـات عمـل إلذكـاء الـوعي مـن أجـل معلِّمـي املـدارس الثانويـة،            
وتعزيز إدمـاج مفـاهيم مكافحـة الفسـاد يف منـاهج التعلـيم االجتمـاعي والـديين للمـدارس الثانويـة.           

ووزيـر الدولـة لشـؤون     ووضعت اهليئة خططاً أيضـاً للتعـاون يف العمـل مـع وزارة األوقـاف الدينيـة      
  الشباب، من أجل تعزيز الوعي يف أوساط الشباب بقضايا مكافحة الفساد.

وذُكر أن هيئة مكافحة الفساد يف التفيـا تتعـاون مـع املركـز الـوطين للتربيـة والتعلـيم علـى           -٤٠
إعداد دليل عمل وكتيِّب عملي وشريط فيديو تربـوي قصـري لكـي ُتسـتعمل أثنـاء دروس مكافحـة       
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ساد يف املدارس. وتتعاون أيضاً على إدخال مسائل من قبيل الفسـاد وصـراع املصـاحل يف منـاهج     الف
التعليم الرمسية للمدارس االبتدائيـة والثانويـة. وأشـارت ميامنـار إىل أن جلنـة مكافحـة الفسـاد لـديها         

ا. وذكـرت  املكلفـة هبـ  وفقاً للمهام القانونيـة   تثقيفية يف املدارس بأنشطةوضعت خططاً لالضطالع 
قطر أهنا ختطط إلدماج مفاهيم مبسَّطة عن الفساد يف املناهج التعليمية ملراحـل التعلـيم املبكـرة. ويف    
اململكة العربية السعودية، تتعاون اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف العمل مع وزارة التربيـة والتعلـيم   

هيئـة مكافحـة الفسـاد    سـي. وذُكـر أن   على ضمان إدراج موضوع الرتاهة يف املنهاج التعليمي املدر
يف إكوادور تعمـل علـى إعـداد أداة منهجيـة مـن شـأهنا أن تسـاعد معلِّمـي املـدارس االبتدائيـة علـى            

  تعليم دروس عن مكافحة الفساد من خالل األلعاب والقصص.
اج تربوية بشأن مكافحة الفساد يف إطار املنـه  الدول اليت تنفِّذ من قبلُ أنشطةً وذكر بعض  -٤١

التعليمي أهنا تعتزم مواصلة تدعيم هذه األنشطة. فأبلغت النـرويج، علـى سـبيل املثـال، بأهنـا بصـدد       
تنقيح املنهاج التعليمي لديها بغيـة التركيـز بقـدر أكـرب علـى تعلـيم كفـاءات الـتفكري النقـدي وحـل           

مـن قبيـل    اليت تشـتمل علـى مفـاهيم خاصـة مبكافحـة الفسـاد،      املشاكل، وإضافة مزيد من املواضيع 
التنمية املستدامة والدميقراطية واملواطنة والصحة العمومية. وذكـرت هنـدوراس أهنـا ختطـط إلضـافة      
برامج بشأن القيم املدنية واألخالقية إىل مناهج التعليم يف املـدارس الثانويـة، يف مسـعى إىل مواصـلة     

  القيم يف املدارس االبتدائية.تعزيز منع الفساد. وذكرت بنما أهنا تعتزم إطالق محلة من أجل تعزيز 
بشـأن مكافحـة الفسـاد إالَّ خـارج      تثقيفيـة  أنشـطة وذكر عدد من الدول الـيت لـيس لـديها      -٤٢

إطــار املنــاهج التعليميــة، أهنــا ختطــط إلدخــال موضــوع مكافحــة الفســاد ضــمن املنــاهج التعليميــة.    
فأشارت جامايكا، على سبيل املثال، إىل أهنـا تعتـزم إعـادة إدخـال دروس التربيـة املدنيـة يف منـاهج        

وواجبـاهتم بوصـفهم مـواطنني،    شـأن حقـوقهم   املدارس االبتدائية والثانوية، من أجل تثقيف الطلبة ب
. وذُكـر أن املكتـب الـوطين للمسـاءلة يف باكسـتان      عملـها  ئهاوأداوبشأن البنية التنظيمية للحكومة 

" لكـي يشـتمل علـى جمـاالت     ٢٠٠٦يدعو حاليا إىل إعادة النظر يف "املنهاج التعليمي الـوطين لعـام   
ــالن  أفغانســتان علــى أن مواضــيع الفســاد ال ميكــن إضــافتها إىل   زاهــة. وشــدَّدت  مواضــيعية خاصــة ب

املنهاج التعليمي يف الوقت احلاضر من جراء ِكرب حجم املواضيع املوجودة فيه حاليـا، ولكـنَّ وزارة   
  التربية والتعليم ترحِّب بتوزيع مواد تعليمية عن مكافحة الفساد على الطلبة.

    
  الشباباليت تستهدف  تثقيف اجلمهور مبادرات    

ــا وميامنــار وباكســتان      -٤٣ قــدَّمت عــدَّة دول، ومنــها أفغانســتان والربازيــل والكويــت والتفي
، مـن قبيـل محـالت إذكـاء الـوعي، وتعمـيم       تثقيـف اجلمهـور   وسلوفاكيا، معلومات عن مبادرات

املـــواد التثقيفيـــة، وتقـــارير وســـائط اإلعـــالم واملواقـــع الشـــبكية، واحللقـــات الدراســـية، وبـــرامج  
دثات ومسارات"، اليت تستهدف الشباب وغريهم من فئـات اجلمهـور. وعلـى سـبيل املثـال،      "حما

جرى يف باكستان القيام خبطوات ناجحة لنشر الرسالة "قولـوا ال للفسـاد" علـى نطـاق واسـع يف      
خاصة ورخص سـواقة السـيارات ومـذكرات    أوساط مجيع املواطنني بطباعتها على طوابع بريدية 

السكك احلديدية وبطاقة اهلويـة الوطنيـة احملوَسـبة، وبعرضـها علـى شاشـات        املناقصات وبطاقات
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بـالترويج هلـذه الرسـالة    دور السينما وكذلك علـى شاشـات ُنصـبت يف املطـارات. وقامـت أيضـاً       
  فرق الكريكت واهلوكي الوطنية.

ن برنامج يف وسـائط اإلعـالم عـ    ٤٠٠ويف أفغانستان، شارك خرباء يف مكافحة الفساد يف   -٤٤
املساءلة، وحتدَّث مسؤولون رفيعو املستوى يف الدولة عن قضايا الشفافية يف مئات من الـربامج مـن   
البثِّ املباشـر يف مجيـع أحنـاء البلـد علـى حمطـات التلفـزة واإلذاعـة الوطنيـة. ونظَّـم مكتـب مكافحـة             

وزارة التربيـة   الفساد التابع للبلد أيضاً حلقات عمل إلذكاء الوعي بشأن مكافحة الفسـاد ألعضـاء  
والتعليم، بغية أن يستفيد منها على حنو غري مباشر الطلبة واملعلمون. وأما محالت مكافحـة الفسـاد   

طالب يف املـدارس الثانويـة يف كـل عـام وتسـلِّط الضـوء        ١٠ ٠٠٠يف موريشيوس فتستهدف زهاء 
الفسـاد يف ســلوفاكيا  علـى دور الشــباب ومسـؤولياهتم يف حماربــة الفسـاد. وعمَّمــت هيئـة مكافحــة     

، علــى ٢٠١٧كتيِّبــات عــن مكافحــة الفســاد علــى املــدارس يف مجيــع أحنــاء البلــد. ويف آذار/مــارس 
  كتيب منها. ٦  ٠٠٠سبيل املثال، عمَّمت 

هيئة مكافحة الفساد، املنشأة حديثاً لديها، وضعت خططـا إلطـالق    وذكرت الكويت أن  -٤٥
زة واإلذاعــة، وكـذلك تعمــيم مـواد تثقيفيــة بشــأن   محـالت إعالميــة، تشـتمل علــى عـروض يف التلفــ   

مكافحة الفساد، بالتعاون يف العمـل مـع وزارة اإلعـالم وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة، ومنـها مـثالً          
  وسائط اإلعالم وهيئات اجملتمع املدين.

    
  بشأن مكافحة الفساد على مستوى التعليم اجلامعي التثقيف برامج  -جيم  

االحتــاد الروســي، إكــوادور، أملانيــا، باكســتان، بنمــا، دولــة طرفــاً ( ٢٠قــدَّم مــا جمموعــه   -٤٦
-تشيكيا، جامايكا، رومانيـا، سـلوفينيا، صـربيا، الصـني، غـابون، غواتيمـاال، فرتويـال (مجهوريـة        

البوليفارية)، قطر، الكويت، التفيا، اململكة العربية السـعودية، موريشـيوس، النـرويج) معلومـات     
  لطلبة اجلامعات. بشأن مكافحة الفساد التثقيف جمالخبصوص مبادراهتا يف 

وعلــى وجــه العمــوم، أبلغــت الــدول بــأن بــرامج الشــهادات يف القــانون واالقتصــاد وإدارة    -٤٧
األعمال التجارية والعلوم السياسية تشتمل على دورات دراسـية عـن الفسـاد، أو علـى األقـل علـى       

وذكر بعـض الـدول   ية، تتطرَّق إىل مسائل الفساد. دورات دراسية عن األخالقيات واملسؤولية املهن
قائمــة بالــدورات الدراســية ذات الصــلة بالفســاد املتــاح تقــدميها يف جامعاهتــا. وعلــى ســبيل املثــال،  
قدمت تشيكيا قائمة طويلة بالدورات الدراسية الـيت تعـاجل مسـائل الفسـاد، املتـاح تقـدميها يف عـدٍَّة        

ايكا أن جامعة جزر اهلنـد الغربيـة تقـدم دورات دراسـية ذات     من جامعاهتا العمومية. وذكرت جام
صلة بالفسـاد، ومنـها مـثال "األخالقيـات يف العمـل احلكـومي" و"احلكـم الرشـيد والفسـاد العـاملي"           
و"السياسة يف منطقة الكارييب". وبيَّنت النـرويج أن بعضـاً مـن الـربامج األكادمييـة اخلاضـعة للتنظـيم        

واهلندســة ومراجعــة احلســابات، الزمــة ملعاجلــة   ثالً تــدريب املعلمــنيمــن جانــب الدولــة، ومنــها مــ 
موضوع األخالقيات. ويف سلوفينيا، تشتمل الفروع املعرفية اجلامعيـة، كالفلسـفة وعلـم االجتمـاع     
وعلم االقتصاد، على مقررات دراسية تتناول قضايا الفساد، وهـي متاحـة أيضـاً للطلبـة يف الفـروع      

  املعرفية األخرى.
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ــة ضــمن دراســات إدارة          -٤٨ ــات األملاني ــدرَّس يف اجلامع ــع الفســاد ُي ــر أن موضــوع من وذُك
ــاره جــزءاً مــن املقــرَّرات الدراســية عــن        ــم االقتصــاد، وذلــك عــادةً باعتب ــة وعل األعمــال التجاري
األخالقيات. وتقدِّم أيضاً أقسام العلوم السياسية واالجتماعية يف جامعات البلد مقررات دراسـية  

. ويف املســائل ذات الصــلة بالفســاد  علــى، ويعقــد بعــض اجلامعــات مــؤمترات تركِّــز  عــن الفســاد
مجهورية فرتويال البوليفارية، تشيع املقررات الدراسية اجلامعية عـن مكافحـة الفسـاد ضـمن إطـار      
برامج دراسات املالية واحملاسبة والضرائب واإلدارة. وذكرت غواتيمـاال أن مكتـب النائـب العـام     

ــة     حيــرص بانتظــا ــة يف "طــاوالت العمــل" عــن سياســات العدال م علــى إشــراك األوســاط األكادميي
اجلنائيــة، ويعمــل حاليــا مــع جامعــة ســان كــارلوس دي غواتيمــاال يف ســبيل اســتحداث دورات    

  دراسية ذات صلة بالفساد يف غواتيماال.
دات يف القانون وأوضح االحتاد الروسي بأن دورات دراسية ُتقدَّم يف براجمه اخلاصة بالشها  -٤٩

ويف املؤسســات األكادمييــة التابعــة ألكادمييــة احلقــوق الروســية. وتقــدم هــذه الــربامج واملؤسســات    
ــون أدواراً منوذجيــة،          ــع الفســاد، والتصــرُّف بوصــفهم ميثِّل ــة للعنايــة مبن ــية ُتعــد الطلب دورات دراس

انونية. وعـالوة علـى ذلـك،    واالمتثال للقوانني، وبلوغ مستوى عال من الوعي القانوين والثقافة الق
ــق        ــة دورات دراســية تتعل ــى الطلب ــانوين، يتلق ــه الق ــل البكــالوريوس يف الفق يف إطــار الدراســات لني
باملسؤوليات املهنية، وتكوين ثقافة قانونية، وتعزيز معايري السلوك املعين مبكافحـة الفسـاد. كمـا إن    

إنفـاذ القـانون    موظفـو  روسية اليت يتعلم فيهااملؤسسات األكادميية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ال
وغريهم من املسـتخدمني ممَّـن يتبعـون للـوزارة تقـدم دورات دراسـية خمتلفـة عـن مكافحـة الفسـاد،           

"التحقيـق يف اجلـرائم ذات الصـلة    ومنها مـثالً "مكافحـة جـرائم الفسـاد يف سـلك اخلدمـة املدنيـة" و       
ات دراسية عن مكافحة الفسـاد مشـمولة يف بـرامج    بالفساد ومنعها". وإضافة إىل ذلك، هناك دور

  التطوير املهين ملوظفي سلك اخلدمة املدنية الروسي.
وذكــرت غــابون أن كليــة القــانون وكليــة االقتصــاد لــديها أدجمتــا مســائل الفســاد يف دورة    -٥٠

 ُجرمية دراسية على مستوى شهادة املاجستري عن "القانون اجلنائي لألعمال التجارية"، تعاجل أفعاالً
خاصة بأنشطة املنشآت التجارية. وأضافت غابون أهنـا تعكـف حاليـا علـى إعـداد برنـامج لشـهادة        

سـوف ُيفتـتح للطلبـة واملهنـيني مـن القطـاعني اخلـاص والعـام.          ،بشأن اجلرميـة االقتصـادية  املاجستري 
لَّت غـابون "املبـادرة   بشأن مكافحة الفساد يف املؤسسات األكادميية، استه التثقيف وسعياً إىل تعزيز

بشــأن الرتاهــة، ســوف ُيوسَّــع يف هنايــة  لتثقيــفل األكادمييــة ملكافحــة الفســاد"، وهــي مشــروع رائــد
املطاف ليشمل كل مراحل التعليم. ويدعم هذا املشروع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات      

املشـاركون الغـابونيون علـى    ويعمل ). ACADواجلرمية ومبادرته األكادميية بشأن مكافحة الفساد (
تــأمني التمويــل واملســاعدة التقنيــة مــن أجــل وضــع الصــيغة النهائيــة والتثبُّــت مــن صــالحيتها لــدورة 
دراسية عن الفساد واتفاقية مكافحة الفساد، وتدريب املعلمني، وإعداد دليل عملي لتقـدمي دورات  

  دراسية عن مكافحة الفساد.
ون التابعة جلامعة رمنني والنيابة العامة الشـعبية العليـا تعمـالن    وأبلغت الصني بأن كلية القان  -٥١

باالشتراك معاً على إعداد برنامج لشهادة املاجستري بشأن مكافحة الفساد. وأشارت قطر أيضاً إىل 
لشهادة املاجستري خمصص ملوضوع الفساد، استهلَّه مركز حكم القـانون ومكافحـة الفسـاد     جٍبرنام
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ركــز هــو مؤسســة قطــاع خــاص تلــيب مصــلحة عموميــة، تعــىن بتــدريب وتأهيــل   القــائم لــديها. وامل
األشخاص من مجيع القطاعات، وتزوِّدهم بالدراية املتخصِّصة يف مكافحة الفساد، وتعزِّز البحـوث  
يف مسائل الفساد. وإضافة إىل ذلك، يدعم املركز املبادرة األكادميية بشأن مكافحـة الفسـاد التابعـة    

  تحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وذلك باستضافة حلقات عمل يف قطر.ملكتب األمم امل
دراسـية جامعـة    منـائط ويف موريشيوس، أعـدَّت اللجنـة املسـتقلة ملكافحـة الفسـاد ونفَّـذت         -٥٢

خمصَّصة التصميم ُتطبَّق يف عدة جامعـات. وعـالوة علـى ذلـك، تبعـاً لطلـب مـن مجعيـة القـانون يف          
سنويا تركِّز على جوانب بارزة من قانون مكافحـة   دورات توعيةللجنة جامعة موريشيوس، تقدم ا

إكـوادور  الفساد يف البلد وعلى االلتزام األخالقي لـدى الشـباب بشـأن مكافحـة الفسـاد. وأبلغـت       
خالقيـات والشـفافية   بأن هيئتها املعنية مبكافحة الفساد ختطط إلعداد دورة دراسية منوذجيـة عـن األ  

جامعــة وطنيــة. وهــي تعــىن كــذلك جبمــع املعلومــات عــن الــدورات    ٢٦ُتقــدَّم يف  واجملتمــع، لكــي
ــومي       ــد العم ــة والتعاق ــات يف جمــاالت اإلدارة العمومي ــة اجلــامعيني وخرِّجيــي اجلامع ــية للطلب  الدراس
والقــانون اجلنــائي، تشــتمل علــى مســائل الفســاد، مــن أجــل اســتبانة املمارســات اجليــدة يف تعلــيم     

  الشفافية والرتاهة ومكافحة الفساد. األخالقيات ومبادئ
وأشارت عـدة دول إىل تعزيـز البحـوث بشـأن مكافحـة الفسـاد، مـن خـالل التعـاون يف            -٥٣

العمل بني هيئات مكافحة الفساد واجلامعات. وعلى سبيل املثال، أوضـحت الكويـت أن هيئتـها    
ومـع معهـد الكويـت     املعنية مبكافحـة الفسـاد املنشـأة حـديثاً سـوف تتعـاون مـع جامعـة الكويـت         

لألحباث العلمية، بغية القيام بأحباث بشأن مسائل الفساد. ويف موريشـيوس، تقـدِّم اللجنـة املعنيـة     
مبكافحة الفساد الـدعم إىل الطلبـة الـذين يقومـون ببحـوث يف ميـدان مكافحـة الفسـاد مـن أجـل           

قبل، واملساعدة على سـدِّ  تعزيز البحث وزيادة مالك املهنيني العاملني يف مكافحة الفساد يف املست
الفجوة بني الدراسات األكادميية والعـامل الـواقعي. وذكـرت إكـوادور أن هيئتـها املعنيـة مبكافحـة        
الفساد تعكف علـى إعـداد مقـاالت ووثـائق علميـة، بالتعـاون مـع خـرباء مـن جامعـات شـريكة،            

كيـة الـيت أُجريـت يف إطـار     باالستناد إىل البيانات املستمدَّة مـن الدراسـات عـن التصـوُّرات اإلدرا    
  مشروع مؤشِّر الشفافية يف البلد.

اجمللـة اإللكترونيـة    :وأبلغت الصني عن مشروع ابتكاري نفَّذته جامعة الصـني لالتصـاالت    -٥٤
ــن"املســماة  . ومــن خــالل أفرقــة املناقشــة بواســطة تطبيــق التواصــل االجتمــاعي    "زاهــة آراء بشــأن ال

رسائل إىل املعلمني والطلبـة يف أي مدرسـة بأمجعهـا يف غضـون     ميكن إحالة ال، الصيين "تشات "وي
ثوان. وتستعمل هذه اجمللة صوراً تأسر النظر وموسيقى تصويرية عذبة األحلان ملساعدة القراء علـى  

  إدراك اخلط األمحر الذي ميكن عبوره بسهولة بني الفساد واالستقامة يف حال عدم احلذر.
  

  اخلربةعلى  برامج التعلُّم القائم    
أشارت دول أيضاً إىل برامج جامعية متخصِّصة يف مكافحة الفساد، تشـتمل علـى دورات     -٥٥

تدريب داخلي، وعيادة قانونية، وغري ذلك مـن مشـاريع الـتعلم القائمـة علـى اخلـربة. وعلـى سـبيل         
لية على املثال، يف إطار برنامج "ألوية الشفافية" يف إكوادور، يعمل طلبة جامعيون مع السلطات احمل

تقدير مستوى الفساد يف سلك اخلدمة العمومية. وعلى وجه اخلصوص، يقوم الطلبة برصد وتعزيز 
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االمتثال بتوفري ُسبل الوصول إىل املعلومات عن القوانني، والقيام بالبحوث وتقدمي مقترحات بشأن 
بــيِّن خمــاطر الشــفافية والســلوك األخالقــي يف األجهــزة العموميــة، واملســاعدة علــى وضــع خريطــة ت  

من ألوية الشفافية، يشارك  لواًء ٣٦الفساد من أجل السلطات احمللية. وحىت هذا التاريخ، مت إنشاء 
جامعـات؛ وجيـري توسـيع املشـروع ليشـمل الفـرع        ١٠مقاطعـة و  ١٢طالباً وطالبةً من  ٢٨٠فيها 

ب مـن طلبـة كليـات    التنفيذي من احلكومة. ويف رومانيا، ُيعىن مشروع قادة الرتاهـة بـتمكني الشـبا   
العلوم السياسية واإلدارة من أجل تعزيز الوعي واملعرفـة بشـأن مكافحـة الفسـاد ضـمن اجلامعـات.       

 دورات ويف إطار املشـروع، يشـارك قـادة الصـفوف الدراسـية يف حلقـات عمـل خاصـة ويعقـدون         
د يف رومانيـا، يف  للطلبة اآلخرين. وجيري تنفيذ املشروع بواسطة اهليئة املعنية مبكافحـة الفسـا   توعية

  شراكة مع رابطة مناصرة الدميقراطية ومفتشيَّة مدارس بوخارست وحمافظة مدينة بوخارست.
ويف صربيا، تعمل عيادة قانونية ضمن كليـة القـانون يف جامعـة بلغـراد مـن أجـل مسـاعدة          -٥٦

فسـاد. وتسـهم   طلبة القانون على تنمية املهارات العملية الالزمـة للعمـل القـانوين بشـأن مكافحـة ال     
هيئة مكافحة الفساد الصربية يف سـري عمـل هـذه العيـادة بتقـدمي حماضـرات خـرباء ومـنح األدبيـات          

اهليئة أيضاً مع كليـات أخـرى يف جامعـة     ذات الصلة وتوفري العون القانوين لزبائن العيادة. وتتعاون
تعلم القـائم علـى اخلـربة    بلغراد يف ما يتعلق بتعليم مواضيع مكافحة الفساد. وتتيح كـذلك فرصـاً للـ   

بتيسـري تنظـيم دورات تدريبيـة وبـرامج تـدريب داخلــي متخصِّصـة للطلبـة اجلـامعيني. وعلـى ســبيل          
، ُصـمِّم لغـرض زيـادة املعرفـة     "املثال، نفَّذت برناجماً ملدة شهرين يسمى "مهـارات مكافحـة الفسـاد   

والوعي بشـأن قضـايا مكافحـة الفسـاد يف أوسـاط الطلبـة مـن خـالل تنظـيم دورات متخصصـة يف           
مكافحة الفساد ورعاية منح التدريب الداخلي للطلبة ضمن اهليئة. وكذلك من خالل تعاون اهليئـة  

ناً للتدريب الـداخلي ممـا   مكا ٤٢يف العمل مع وزارة الشؤون اخلارجية النروجيية، جرى استحداث 
الفسـاد، وعلـى تشـجيعهم علـى النظـر يف       حماربـة يساعد على تعرُّض الشباب للجوانـب العمليـة يف   

  اختيار حياة مهنية يف هذا اجملال.
وهناك مشروع آخر تنفِّذه هيئة مكافحة الفساد التابعة لصربيا (مبساعدة من برنامج األمم   -٥٧

الشـباب: إشـراك الشـباب يف صـربيا يف حماربـة الفسـاد مـن خـالل          قـون احملقِّ) هـو " املتحدة اإلمنـائي 
الصحافة التحقيقيـة ووسـائط التواصـل االجتمـاعي"، حيـث جيـري يف إطـاره طلبـة الصـحافة حبوثـاً           

يف كتابة ونشر قصص ودراسات حالة ومقاالت حتقيقية عن الفساد مستقلة ومهنية يستندون إليها 
دونات و"الفيس بـوك" و"التـويتر" ووسـائط مشـاهبة. وبفضـل ذلـك،       من خالل املواقع الشبكية وامل

قصـة ومقالـة هامـة يف الوسـائط اإلعالميـة املطبوعـة كلـها تقريبـاً يف صـربيا ويف بعــض           ٢٥ُنشـرت  
  البوَّابات الشبكية.

وقــد طُبِّــق أيضــاً يف أطــر جامعيــة مفهــوم "نــادي الرتاهــة" املــذكور فيمــا يتعلــق باملــدارس    -٥٨
فــي اململكــة العربيــة الســعودية، علــى ســبيل املثــال، أنشــأت جامعــات ومعاهــد نــوادي  الثانويــة. ف

نزاهة ُتعىن بإذكاء الوعي يف أوساط الطلبة من خالل ممارسات إجيابية بشـأن الرتاهـة. وعلـى حنـو     
مماثل، أُقيمت يف موريشيوس "نوادي ملكافحة الفساد" يف مخس مؤسسات تعليميـة مـن املسـتوى    

متكــني الطلبــة مــن األخــذ مببــادرات ملكافحــة الفســاد يف مؤسســاهتم. وأبلغــت   الثالــث مــن أجــل 
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زيـه أُبـرم    الن املسلكالصني عن تعزيز بيئة تعلُّم لألخالقيات يف جامعة رمنني من خالل اتفاق على 
  بني املدرِّسني والطلبة.

  
  وحماضرات اخلرباء األنشطة اخلاصة    

أنشـطة   الفسـاد قـدَّمت حماضـرات خـرباء ونظَّمـت      دول أن هيئاهتا املعنيـة مبكافحـة  ذكرت   -٥٩
على سبيل املثال، نظم املكتب الوطين للمسـاءلة  ف بشأن مكافحة الفساد من أجل اجلامعات. خاصة

خاصة مبكافحة الفساد يف اجلامعات واملعاهد يف مجيـع أحنـاء البلـد.    وأنشطة  يف باكستان حماضرات
تقلة ملكافحـة الفسـاد، بالتعـاون مـع مكتـب املخـدِّرات       ويف موريشيوس، نظَّمت مؤخراً اللجنة املس

لألكادمييني ُعنيت بتمكينهم من حتقيق الفعاليـة يف تـدريس مواضـيع     ةًواجلرمية وعدة جامعات، ندو
واألخالقيات، ومبناقشة مسألة إنشـاء بنيـة تنظيميـة دائمـة متكِّـن األوسـاط        زاهة مكافحة الفساد والن

  األكادميية من املشاركة بنشاط يف مكافحة الفساد.
وقدَّمت األكادميية اإلقليمية ملكافحة الفساد ألمريكـا الوسـطى والكـارييب دورات دراسـية       -٦٠

ــان مــع مكتــب   عــن الفســاد يف جامعــات خمتلفــة يف بنمــا، بالتعــاون يف العمــل     يف كــثري مــن األحي
، وقَّعــت هيئــة مكافحــة الفســاد التابعــة ٢٠١٢مــن الشــركاء. ويف عــام  هاملخــدِّرات واجلرميــة وغــري

يف مكافحـة   ُءاسترادينس، يقدِّم يف إطاره خـربا اق تعاون طويل األمد مع جامعة ريغلالتفيا على اتف
الصـحية. ويف غواتيمـاال، دعـت جامعـة     الفساد حماضرات لطلبة الطب عن الفساد يف نظام الرعايـة  

رفاييل النديفار النائب العام لكي يفتتح أسبوع األخالقيات، وهـو نشـاط كـان اهلـدف منـه تعزيـز       
إمكانيـة التعـرُّض للفسـاد. ويف صـربيا، كمـا ذُكـر أعـاله، يسَّـرت هيئـة          من  دقيم العمل املهين واحل

داخلـي خمصَّصـة الغـرض للطلبـة اجلـامعيني،      مكافحة الفساد تنظيم دورات تدريبية وبرامج تـدريب  
  وشجَّعت طلبة الصحافة على إجراء ونشر حبوث عن الفساد.

خطابـة عموميـة    مبـاراة وكان من املبادرات اجلامعية األخرية املثرية لالهتمام اليت أُبلغ عنها   -٦١
ــها يف آب/    ــة األخــرية من ــة مكافحــة الفســاد يف موريشــيوس. وُعقــدت اجلول ــها هيئ أغســطس نظَّمت

مؤسسة تعليميـة مـن املسـتوى الثالـث.      ١٥من  من الطالب والطالبات ١٠٩وشارك فيها  ٢٠١٥
وقــد أتاحــت فرصــاً للمشــاركني إلجــراء البحــوث والتفكُّــر واملناقشــة وتوليــد األفكــار العمليــة          
واإلعراب عن وجهات نظـرهم وشـواغلهم بشـأن الفسـاد. ونظمـت الصـني أيضـاً مباريـات بشـأن          

اد للطلبة اجلامعيني يف إطار سلسلة مباريات تضطلع هبـا عنواهنـا "املبـاراة الثقافيـة عـن      مكافحة الفس
بشــأن مكافحــة الفســاد"، يف جمــاالت الفنــون واخلــط والرســم والفــن والتصــميم    التثقيــفو الرتاهــة

مشـارك   ٢٠٠ ٠٠٠والشبكات ووسائط اإلعالم والتواصل اجلديدة. وقد مشلت كل جولـة زهـاء   
قطعـة مـن األعمـال. وُعـرض أفضـل       ٤٥ ٠٠٠جامعة، وقُدِّم فيها أكثر مـن   ١ ٠٠٠من أكثر من 

وأبلغــت الصــني أيضــاً بــأن األعمــال يف اجلامعــات ويف موقــع شــبكي ُخصِّــص لسلســلة املباريــات.  
مكافحة التثقيف بشأن جامعة داليان للتكنولوجيا خصَّصت شهر تشرين الثاين/نوفمرب ليكون شهر 

االضــطالع بأنشــطة كــثرية مــن أجــل الطلبــة واملدرســني، مبــا يف ذلــك عقــد  مــع  زاهــة، الــنو الفســاد
  احملادثات ومباراة يف كتابة املقاالت.
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  نظم التعليم يف إطار حماربة الفساد  -دال  
والكويـت ومـايل،   وصـربيا  والربازيـل  وإكـوادور  أشارت عدة دول أطراف، ومنها أرمينيـا    -٦٢

إىل حماربة الفساد ضمن املدارس واملؤسسات األكادمييـة. فعلـى سـبيل املثـال، يف أرمينيـا، سـعياً إىل       
املؤسسات األكادميية بوضـع بـرامج بشـأن مكافحـة     احلدِّ من الفساد يف التعليم العايل، قام عدد من 

بأهنـا تعكـف علـى تنفيـذ تـدابري      الفساد، وإدخال نظم إلكترونية لالمتحانـات. وأبلغـت مـايل أيضـاً     
وذكـرت إكـوادور أهنـا تعمـل علـى وضـع منهجيـة        موسَّعة حملاربة الفساد يف مؤسسـاهتا األكادمييـة.   

موحَّدة معياريا لدعم املؤسسات، مبـا فيهـا اجلامعـات، يف إعـداد مـدونات لألخالقيـات. وأشـارت        
جامعة عمومية وخصوصية  ١٣، تضمُّ إكوادور أيضاً إىل الشبكة اجلامعية لألخالقيات يف إكوادور

  تلتزم بتشجيع ثقافة للشفافية ومكافحة الفساد.
ــة         -٦٣ ــة للتشــريعات الناظم ــة مكافحــة الفســاد يف صــربيا قامــت بدراســة حتليلي وذُكــر أن هيئ

الختيار الكتب الدراسـية للمـدارس االبتدائيـة واإلعداديـة مـن أجـل اسـتبانة خمـاطر الفسـاد وتقـدمي           
يفية التخفيف منها. وإضافة إىل ذلك، نظَّمت اهليئة سلسلة من االجتماعات اليت بشأن ك توصيات

تناولت مشكلة الفساد يف جمـال التعلـيم. وبعـد اسـتبانة خمـاطر الفسـاد، أنشـأت اهليئـة فريقـاً عـامالً           
أعضاء من الوزارة الرئيسـية وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة صـاحبة املصـلحة) أعـدَّ صـيغة          (مكوَّناً من 

  وصيات بشأن حتسني إطار العمل املؤسسي والتشريعي.ت
وذكرت الكويت أن هيئتها املعنيـة مبكافحـة الفسـاد مكلَّفـة مبهمـة اختـاذ التـدابري الالزمـة،           -٦٤

زاهة وحماربة الفساد يف األوسـاط األكادمييـة. ويف الربازيـل، يف     بالتعاون مع قطاع التعليم، لزيادة الن
ملكافحة الفساد وغسـل األمـوال، يعمـل فريـق تنسـيقي مؤلَّـف مـن عـدة          إطار االستراتيجية الوطنية

مؤسسات عمومية وهيئات من اجملتمع املدين، على مناقشة مسألة استحداث شـهادة بشـأن الوقايـة    
األولية من الفساد، من املزمع أن تصدر للمدارس واملؤسسات العمومية اليت قامت بأعمال ناجحـة  

  يف منع الفساد.
    

  املساعدة التقنيةمن حتياجات االلتحدِّيات وا  -هاء  
بشــأن  التثقيــف أشــارت عــدة دول إىل التحــديات واحتياجــات املســاعدة التقنيــة يف جمــال    -٦٥

مكافحة الفساد. وعلى سبيل املثال، أعربت الربازيل عن اهتمامها بتلقِّي توجيهات إرشادية ودعـم  
سـنة).   ١٧و ١٣ويـة (ممَّـن تتـراوح أعمـارهم بـني      يف إعداد بـرامج تعليميـة للطلبـة يف املـدارس الثان    

وذكرت تشيكيا احلاجة إىل مزيد من املوارد التعليمية ذات الصلة بالفساد من أجل معلِّمي املدارس 
االبتدائيـة، مبــا يف ذلـك مــواد التعلـيم، واحملاضــرات بنــاًء علـى العــرض، وحلقـات العمــل واحللقــات      

حاجتها إىل مساعدة تقنية لدعم األنشطة اجلارية الرامية إىل وأبلغت إكوادور عن  الدراسية للطلبة.
ــة بشــأن مكافحــة    ــرامج تعليمي ــيم. وأكَّــدت غواتيمــاال أن   إعــداد ب ــع مســتويات التعل الفســاد جلمي

املساعدة التقنية هي أكثـر أمهيـة يف مـا يتعلـق بالتنفيـذ الفعَّـال للـدورات الدراسـية عـن األخالقيـات           
لبلــد. وأوضــحت غــابون بــأن العقبــات الــيت حتــول دون اســتهالل برنــامج  املهنيــة يف اجلامعــات يف ا

للماجستري بشأن اجلرمية االقتصادية تكمـن يف القيـود الـيت حتـدُّ مـن امليزانيـة وعـدم وجـود املعلِّمـني          
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املؤهلني يف هذا اجملـال يف البلـد. وعلـى ضـوء ذلـك، مثَّـة حاجـة إىل مسـاعدة ماليـة لتـوفري بطاقـات            
  أماكن اإلقامة وأجور املرشدين األجانب.السفر اجلوي و

وغـري ذلـك مـن جمـاالت املسـاعدة التقنيـة الـيت ذُكـرت          ،األخـرى  وقد مشلت التحـدياتُ   -٦٦
ــدوراس وموريشــيوس وســلوفاكيا)، وضــعف       ــدريب املعلمــني وتطــويرهم (هن ــة نطــاق ت حمدودي

ــار إىل       ــدوراس)، واالفتق ــة (هن ــاح للطلب ــاملواقع الشــبكية املت ــالتوصــيل ب ــة  ربامجال ــذوي التثقيفي ل
االحتياجــات اخلاصــة (قطــر)، واحلاجــة إىل أدوات التعلــيم التفــاعلي مــن أجــل غــرس قــيم الرتاهــة 
ومكافحــة الفســاد لــدى الشــباب (قطــر). وذكــرت رومانيــا عمومــاً احلاجــة إىل املســاعدة التقنيــة  

اكيا وسـلوفينيا  بشـأن مكافحـة الفسـاد. وذكـرت سـلوف      التثقيـف  واملالية الالزمة لتنفيـذ مبـادرات  
األخــذ  وموريشــيوس ظــاهرة اكتظــاظ املنــاهج الدراســية بــاملقرَّرات، باعتبارهــا عائقــاً حيــول دون 

  بشأن مكافحة الفساد.بالتثقيف 
    

  كتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةمل الصلةذات املبادرات   - ثالثاً  
، يواصـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين      الصادرين عن املؤمتر ٦/١٠و ٦/٦للقرارين  وفقاً  -٦٧

(ج)  )١( ١٣ بشـأن مكافحـة الفسـاد، وتنفيـذ املـادة     التثقيف  باملخدِّرات واجلرمية دعم مبادرات
 املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد    للتثقيـف، ومهـا:    مبـادرتني رئيسـيتني  من االتفاقية، من خالل 

املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد،      فأمَّـا ). E4J( التعليم من أجل العدالـة و ،(املبادرة األكادميية)
مؤسسـات أكادمييـة   وتشارك فيها املخدِّرات واجلرمية هي مبادرة أكادميية تعاونية يقودها مكتب ف

يف اجلامعـات يف  الفسـاد   بشـأن مكافحـة   التثقيـف  تعزيـز مـن أجـل   ومنظمات دوليـة وحكومـات   
مَّ إىل املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفســاد أكثــر مــن مجيــع أحنــاء العــامل. وحــىت تــاريخ اليــوم، انضــ

جامعــة مــن األعضــاء فيهــا؛ وأصــدرت أداة تعليميــة شــاملة ملكافحــة الفســاد، وهــي قائمــة   ١٠٠
مقالة ومنشور وورقة حبث ذات صلة بالفساد، ميكـن   ١ ٨٠٠مواضيع املبادرة، اليت حتتوي على 

ليا. ولـدى القيـام بـذلك، تسـعى هـذه املبـادرة إىل       أن تستعملها اجلامعات يف براجمها املوجودة حا
التشجيع على تعليم موضوع مكافحة الفساد باعتباره جزءاً من الـدورات الدراسـية عـن القـانون     

  )٦(واألعمال التجارية وعلم اإلجرام والعلوم السياسية.
رئيســي يقتــرن باملبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفســاد هــو الــدورة الدراســية    مرجــع وهنــاك  -٦٨

اجلامعية النموذجيـة عـن االتفاقيـة، والـيت أعـدَّها مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، وأتاحهـا علـى اخلـط            
ــاً باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والصــينية والعربيــة والفرنســية.     تاحوســُت )٧(احلاســويب املباشــر جمان

الدراسـية االتفاقيـة إطـاراً ملسـاعدة الطلبـة       ةُئمة بصيغتها باللغة الروسـية قريبـاً. وتسـتعمل الـدور    القا
 ٤٠اجلامعيني على اكتساب فهـم للتـدابري الالزمـة حملاربـة الفسـاد بفعاليـة. ويقـّدم حاليـا أكثـر مـن           

  مؤسسة يف خمتلف أحناء العامل هذه الدورة الدراسية كليا أو جزئيا.

                                                                    

 .https://track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx :متاحة يف املوقع الشبكي  )٦(  

 .http://www.track.unodc.org/Education/Pages/AcademicCourse.aspxمتاحة يف املوقع الشبكي:   )٧(  



CAC/COSP/WG.4/2017/2/Rev.1

 

20/22V.17-05502 
 

علــى تعزيــز شــبكة األكــادمييني الــذين يــدعمون بعضــهم بعضــاً يف تقــدمي   بغيــة املســاعدة و  -٦٩
ــة        دورات دراســية عــن مكافحــة الفســاد، يعقــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي
اجتماعات وحلقات عمـل علـى الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين. وقـد عقـد املكتـب اجتماعـاً           

املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد، يف الدوحـة بالتعـاون مـع مركـز حكـم القـانون            عامليا يف إطار
ــدريس موضــوع    ٢٠١٦ومكافحــة الفســاد، يف نيســان/أبريل   ، للتباحــث بشــأن طرائــق مبتكــرة لت

مكافحــة الفســاد، وُســبل حتســني املــواد التدريســية املتاحــة يف املوقــع الشــبكي للمبــادرة األكادمييــة،  
، نظم ٢٠١٦ادرة األكادميية أن تستجيب لالحتياجات اإلقليمية. ويف متوز/يوليه وكيف ميكن للمب

مكتب املخدِّرات واجلرمية حلقة عمل وطنية يف إطار املبادرة األكادمييـة، يف بوركينـا فاسـو، لـدعم     
ــراجمهم التدريســية. ويف       ــاج الصــفوف الدراســية اخلاصــة مبكافحــة الفســاد يف ب األكــادمييني يف إدم

، نظم مكتب املخدِّرات واجلرمية اجتماعاً إقليميـا يف إطـار املبـادرة األكادمييـة     ٢٠١٦بتمرب أيلول/س
ومشال أفريقيا، ساعد علـى   األوسطبلداً من منطقة الشرق  ١١أكادمييا من  ٣٠من أجل أكثر من 

مكتـب  تعزيز القدرات التعليمية يف ميدان دراسات مكافحة الفساد. وأثناء ذلك االجتمـاع، أطلـق   
املخدِّرات واجلرمية واملبـادرة األكادمييـة شـبكة األكـادمييني املعنـيني مبكافحـة الفسـاد، وهـي مبـادرة          

، عقــد مكتــب املخــدِّرات ٢٠١٦جديــدة مــن أجــل املنطقــة املــذكورة. ويف تشــرين األول/أكتــوبر  
يف موسـكو   واجلرمية اجتماعات يف االحتاد الروسـي، بالتعـاون مـع معهـد الدولـة للعالقـات الدوليـة       

ووزارة الشؤون اخلارجيـة مـن أجـل تعزيـز التعـاون يف سـياق املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد.           
أكادمييـا   ٣٠وُعقد اجتماع إقليمي آخر يف إطار املبادرة األكادميية يف تريانـا، شـارك فيـه أكثـر مـن      

ية ألكـادمييني مـن منطقـة    من جنوب شرق أوروبا، وسُيعقد اجتماع إقليمي ثالث للمبادرة األكادمي
  .٢٠١٧آسيا واحمليط اهلادئ يف سنغافورة يف حزيران/يونيه 

 التعلـيم  فهـو الـذي أطلقـه مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة       للتعليم الرئيسي الثاين شروعاملأما و  -٧٠
الدوحـة بشـأن    دعم تنفيـذ إعـالن  أُعدَّ التعليم من أجل العدالة بغية وقد  )٨().E4Jمن أجل العدالة (

إدماج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي             
للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة 

ة والعدالـة اجلنائيـة يف عـام    الذي اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـ       )٩(اجلمهور،
ويسلِّم إعالن الدوحة بالدور األساسي للتعليم الشامل لألطفال والشباب باعتباره وسـيلة  . ٢٠١٥

  أساسية ملنع اجلرمية واإلرهاب والفساد، وكذلك للتنمية املستدامة.
شـباب  إىل إرسـاء ثقافـة قوامهـا احتـرام القـانون لـدى ال      مـن أجـل العدالـة     التعلـيم  ويهدف  -٧١

واألطفال من خالل توفري مواد تعليمية مناسبة لسنهم بشأن املواضيع املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة     
اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك مكافحــة الفســاد وإدمــاج تلــك املــواد التعليميــة يف املنــاهج الدراســية للتعلــيم   

خـــدِّرات واجلرميـــة ، نظَّـــم مكتـــب امل٢٠١٧االبتـــدائي والثـــانوي واجلـــامعي. ويف شـــباط فربايـــر/ 
اجتماعــات لفريــق مــن اخلــرباء لتبــادل املعلومــات عــن التجــارب الوطنيــة وتبــادل اآلراء بشــأن           

                                                                    

 .http://www.unodc.org/dohadeclaration/ar/topics/education-for-justice.htmlمتاحة يف املوقع الشبكي:   )٨(  

 .https://www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504151_English.pdfمتاح يف املوقع الشبكي:   )٩(  
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املمارسات اجليدة واستبانة التحديات اليت تواجه تصميم مواد تعليمية بشأن سيادة القـانون، مبـا يف   
  ذلك مكافحة الفساد، يف التعليم االبتدائي والثانوي.

 منـائط من أجـل العدالـة أيضـاً موضـوع التعلـيم اجلـامعي مـن خـالل إعـداد          ليم التع ويتناول  -٧٢
ومواد تعليمية من شأهنا أن تدعم األكادمييني يف أنشطتهم التدريسية والبحثية ذات الصلة باجملاالت 
املشــمولة يف الواليــة املســَندة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، ومنــها الفســاد 

اجتمـاع   ُعقـد يف إطـار التعلـيم مـن أجـل العدالـة      ، ٢٠١٧زاهة واألخالقيات. ويف آذار/مـارس   لنوا
ضـمن واليـة    تنـدرج يف اجملـاالت الـيت   تدريسـية جامعيـة    منـائط دعم إعـداد   هبدفرباء من اخلفريق ل

، نظَّـم مكتـب   ٢٠١٧القـدرات التدريسـية. ويف عـام    مكتب املخـدِّرات واجلرميـة، وكـذلك تعزيـز     
دِّرات واجلرميــة حلقــات دراســية وحلقــات عمــل إقليميــة خلــرباء حــول التعلــيم اجلــامعي بشــأن املخــ

  مكافحة الفساد واألخالقيات يف كلٍّ من إسرائيل وإكوادور وفيجي وموريشيوس.
املخـدِّرات واجلرميـة األكـادمييني     ُبألخـرى الـيت يشـجِّع مـن خالهلـا مكتـ      وإحدى السـبل ا   -٧٣

 مسائل الفساد هـي تقـدمي احملاضـرات يف اجلامعـات عـن عمـل املنظمـات يف        والطلبة على التفكُّر يف
جمال مكافحة الفساد. ويف هذا املسار، قدم املكتب سلسلة من احملاضرات عن االتفاقية ذات الصلة 
وآلية استعراض تنفيذ االتفاقيـة مـن أجـل طلبـة القـانون يف جامعـة كينيـدي يف األرجنـتني. وحيـافظ          

وثيق يف العمل مـع األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد، مـن خـالل ُسـبل         ى تعاون املكتب أيضاً عل
عدَّة ومنها تقدمي احملاضـرات واملبـادالت بشـأن املبـادرات األكادمييـة. ويف بنمـا، تعـاون املكتـب يف         
العمل مع األكادميية اإلقليميـة ملكافحـة الفسـاد ألمريكـا الوسـطى والكـارييب بشــأن تقـدمي برنـامج          

لوم دراسات عليا مستمدَّة فكرته من منوذج الدورة الدراسية اجلامعية عن االتفاقيـة الـذي أعدتـه    دب
  املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد.

    
  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

ُتشجَّع الدول على توفري املزيد من املعلومات احملدَّثة ذات الصلة، وتقدمي مبادرات جديـدة    -٧٤
  الفريق العامل بغية مواصلة وتعزيز مسار عملية التعلُّم املتبادل.يف إطار 

وبنــاًء علــى املعلومــات امللخَّصــة يف هــذا التقريــر واملعلومــات املعروضــة خــالل االجتمــاع      -٧٥
الثامن، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يقدِّم تقييماً إمجاليا للتقـدم احملـرز حـىت اآلن فيمـا يتعلـق باملسـائل       

  ناولة يف هذه الورقة وحتديد مسار املضيِّ قُدماً.املت
 للتثقيـف  ولعلَّ الفريق العامل يـودُّ أيضـاً أن يشـجِّع الـدول علـى حتديـد أولويـات مبادراهتـا          -٧٦

بشأن مكافحة الفساد، وعلى دعم كلٍّ منها األخرى يف إعداد مبادرات من هذا القبيـل وتنفيـذها،   
وخصوصاً على ات عن املمارسات اجليِّدة والتجارب املكتسبة، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلوم

  ضوء التحديات واالحتياجات إىل املساعدة التقنية املبلَّغ عنها.
أن ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة     -٧٧

الراميـة إىل   التعليم من أجل العدالة، جهـوده وساد ، من خالل املبادرة األكادميية ملكافحة الفيواصل
اخلاصـة مبكافحـة   التعلـيم   اتمبـادر مجع املعلومات عن املمارسات اجليدة الـيت تتَّبعهـا الـدول بشـأن     
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الفساد. ورهناً بتوافر املوارد من خارج إطار امليزانية، ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
) (ج) من االتفاقية من خالل إعداد املواد ١( ١٣ول األطراف يف تنفيذ املادة واجلرمية أن يدعم الد

حيـث ميكـن للمـربِّني أن يتبـادلوا وجهـات       األنشـطة  التعليمية وعقد حلقات عمل وغـري ذلـك مـن   
بشأن مكافحة الفساد، من خالل دعم بعضها بعضاً وتقـدمي مـدخالت   التثقيف  النظر واخلربات يف
ميكن هبا ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة حتسـني مبادراتـه الـيت         بشأن الكيفية اليت 

  .التثقيف تركِّز على
وعلى ضوء ما هو ُمثَبت من جناح الـدول األطـراف والتزامهـا يف إطـار املبـادرة األكادمييـة         -٧٨

أمهيـة االلتـزام املسـتمر    من أجل العدالة، لعلَّ الـدول تـودُّ أن تؤكـد    مبادرة التعليم وملكافحة الفساد 
لدى مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة هبـذه املشـاريع، مـن خـالل عـدة ُسـبل ومنـها         

 بالتعليمفيما يتعلق  بني األكادمييني واملعلمني املناقشات وتيسرياستضافة صفحات شبكية خمصصة، 
  .بشأن مكافحة الفساد يف اجلامعات واملدارس

  


