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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  
 المعني بمنع الفساد 

 2022حزيران/يونيه   17-15فيينا،  

 *‘ من جدول األعمال المؤقت2’ (أ) 2البند  

الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد: مناقشة 
مواضيعية بشأن التحديات والممارسات الجيدة في مجاالت 

 التوعية والتعليم والتدريب والبحوث المتعلقة بمكافحة الفساد 

  

   
 

 ث في مجال مكافحة الفساد و التوعية والتعليم والتدريب والبح   
 
 

 أساسية من إعداد األمانةورقة معلومات    
 

 مقدمة  - أوال  
ــاا ملن األمانة، في قرا     -1 ، أن 6/1طلب مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــ

ــات، م  مراعاة  ــمؤا المؤتمر تحيب تترنب تلرا  المناقشــــ تنظَّم جداول األعمال المؤقتة للهيئات الفرعية التي أنشــــ
 المسندة ملن تلك الهيئات.الواليات 

المعنون "متاتعة معالن مرَّاكش تشــمن من  الفســاا"، تمن الفريع العامح الحكومي   6/ 9وأقر المؤتمر، في قرا     - 2
الدولي المفتوح العضـوية المعني تمن  الفسـاا يني ي أن يوا ـح عمله علن مءـدام المشـو ة وتاديم المسـاعدة ملن المؤتمر  

 مسندة مليه تشمن من  الفساا، وأن يعاد اجتماعين علن األقح قبح انعااا او ة المؤتمر العاشرة.  في تنفيذ الوالية ال 

الصـــــــــاا  عن المؤتمر والمعنون "متاتعة معالن أنوتبي تشـــــــــمن تعزيز التعاون نين األجهزة    3/ 9وفي الارا   - 3
ومكافحته تمزيد من الفعالية، واءــــــــــت دا   العليا للرقاتة المالية والمحاءــــــــــية وؤيئات مكافحة الفســــــــــاا علن من  الفســــــــــاا  

تلنولوجيات المعلومات واالتـصاالت في ؤذا الـصدا"، طلب المؤتمر ملن الفريع العامح أن يد م موـعوعا للمناقـشة في  
 اجتماعاته المابلة تشمن كيفية تعزيز اءت دا  تلنولوجيات المعلومات واالتصاالت لتنفيذ االتفاقية.  

، المعنون "تعزيز التعليم والتوعية والتد يب في مرال مكافحة الفســــــــــــــاا" 9/8را    وطلب المؤتمر، في ق -4
ملن الفريع العامح أن يعاد حلاة نااش تشـمن التحديات والمما ءـات الريدة في مراالت التوعية والتعليم والتد يب  

 واليحوث المتعلاة تمكافحة الفساا في او ته الثالثة عشـرة.

 __________ 

 * CAC/COSP/WG.4/2022/1 . 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V22/015/78/PDF/V2201578.pdf?OpenElement
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 ات، اختيرت المواعي  التالية للمناقشة في االجتماع الثالب عشر للفريع العامح:وعمال نهذ  الارا   -5

 تعزيز اءت دا  تلنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجح تنفيذ االتفاقية؛  )أ( 

ــات الريــدة في مرــاالت التوعيــة والتعليم والتــد يــب واليحوث المتعلاــة  )ب(  التحــديــات والممــا ءـــــــــــــ
 تمكافحة الفساا.

آب/أغســــــــ     24ملن  22كان الفريع العامح قد أو ــــــــن، في اجتماعه الثاني المعاوا في فيينا من و  -6
، ـتمن تـعدعن اـلدول األطراف، قـبح كـح اجتمـاع من اجتمـاعـاـته، ملن تاـديم معلومـات عن ترـا  هـا في مرـال  2011

ح أن يررا  لك تاءــــــــــــت دا  قا مة التاييم الذاتي ا لمرجعية و ما يشــــــــــــمح، عند تنفيذ األحكا  قيد النظر، ويفضــــــــــــَّ
اإلمكان، ما حااته من ترا ب ناجحة وما واجهته من تحديات وما تحتام مليه من مسـاعدة تانية وما اءـت لصـته  
من ا وس في التنفيذ. وطلب الفريع العامح ملن األمانة أن تعد و قات معلومات أءــاءــية تتضــمن تل يصــا لتلك 

ته حلاات نااش تضـــــم خبرام من البلدان التي قدمت  اواا كتانية تشـــــمن المعلومات، وقر  أن تععاد أثنام اجتماعا
 ما ءيعنظر فيه من مواعي   ات أولوية. 

ووفاا لما و ا أعال ، أععدت ؤذ  الو قة اءـــتنااا ملن المعلومات التي قدمتها الحكومات  اا علن المذكرة  -7
ــاا ة من األمانة نتا ي    ــفوية الصــــ ــياي/فبراير   23الشــــ ، كانت قد و ات 2022آ ا /ما س   30حتن و   .2022شــــ

التالية معلومات تتعلع تموعوع التحديات  14الــــــــ اولة طرفا. وتضمنت التاا ير المادمة من الدول   20 اوا من  
ــاا: أليانيا، اإلما ات   والمما ءــــــــات الريدة في مراالت التوعية والتعليم والتد يب واليحوث المتعلاة تمكافحة الفســــــ

ــر، الممللة العر ية  العر ية المتحدة، ــا، كيريياس، مصــــــ اليحرين، نولندا، تركيا، جمهو ية مولدوفا،  ومانيا، فرنســــــ
 السعواية، الممللة المتحدة لبري انيا العظمن وأيرلندا الشمالية، ميانما ، النمسا.

ــيكي -8 ني لمكتب األمم المتحدة المع  ( 1) وقد أتيحت النصــــــــــــور اللاملة للراوا المادمة علن الموق  الشــــــــــ
 .( 2) تالم د ات والرريمة )المكتب(، وأعامرت في الصفحة الشيكية المواعيعية التي أنشمتها األمانة

للمعلومات المادمة من الدول األطراف في    مل ص وال رض من و قة المعلومات األءـــــــاءـــــــية ؤذ  ؤو تاديم   - 9
االتفاقية والدول الموقعة عليها تشــــــــــــمن التحديات والمما ءــــــــــــات الريدة في مراالت التوعية والتعليم والتد يب واليحوث  

ــاا. ويرا في الوثياة   للمعلومات المادمة من الدول   مل ص   CAC/COSP/WG.4/2022/2المتعلاة تمكافحة الفســــــــــ
 األطراف والدول الموقعة تشمن اءت دا  تلنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجح تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساا. 

  
 تحليل الردود الواردة من الدول األطراف والدول الموقعة  - ثانيا  

 الخلفية المواضيعية -ألف 

من االتفــاقيــة الــدول األطراف ملن ات ــا  تــدانير، عـــــــــــــمن حــدوا ممكــانــاتهــا ووفاــا للميــاا     13المــااة  تــدعو   - 10
األءــــاءــــية لاانونها الداخلي، من أجح تشــــري  أفراا وجماعات ال ينتمون ملن الا اع العا  علن المشــــا كة النشــــ ة في  

)م( من   1ما يمثله من خ ر. وتنص الفارة من  الفســـــاا ومحا  ته، وتوعية الناس نوجوا الفســـــاا وأءـــــياته وجســـــامته و 
 علن أنه يمكن تعزيز ؤذ  المشا كة من خالل نرامج التوعية، تما في  لك المناؤج المد ءية والرامعية.   13المااة 

علن أؤمية التعليم في من  الفســــــــــاا والتوعية ترثا   الضــــــــــا ة. وفي  لك  9/8وشــــــــــدا المؤتمر في قرا     -11
الدول األطراف ملن أن تعزز، علن م تلف مســتويات النظا  التعليمي، نرامج ت رس مفاميم الارا ، اعا المؤتمر 

 __________ 

  . www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session13.html ن:متاح عل ( 1) 
-www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilation ن:متاح عل ( 2) 

prevention.html . 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2022/2
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session13.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilation-prevention.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilation-prevention.html


CAC/COSP/WG.4/2022/3 
 

 

V.22-02064 3/8 

 

ــتراتيرية  لمن    ــياب واألطفال كرزم من اءـــــ ــا للعمح م  الشـــــ ــاملة، وأن تولي اؤتماما خا ـــــ ومياا  النزاؤة والمســـــ
  .9/6و 9/3و 8/8و 6/10و 6/6و 5/5و 5/4و 4/3و 3/2الفساا. وقد  المؤتمر طليات مماثلة في قرا اته 

 او  التوعيــة الموجهــة للعمو ،    2013ونــاقش الفريع العــامــح في اجتمــاعــه الرات  الــذا عاــد في عــا    -12
وال ءــــــيما مشــــــراش األطفال والشــــــياب واو  وءــــــا ل اإلعال  واإلنترنت. وكان التعليم في المدا س والرامعات في  

فريع العامح في اجتماعه الثامن الذا عاد في عا  مرال جهوا مكافحة الفســــاا موعــــوعا للمناقشــــة من جانب ال
من االتفــاقيــة، وأقر    13من المــااة    (م)  1وفي ؤــذين االجتمــاعين، نــاقش الفريع العــامــح تنفيــذ الفارة    .2017

تالتاد  الذا أحرزته الدول األطراف في تعزيز تدانير التوعية والتعليم في جمي  ق اعات المرتم ، وشـــــــــدا علن 
 ؤتما  خار للعمح م  الشياب واألطفال تاعتيا   جزما من اءتراتيرية  لمن  الفساا.أؤمية ميالم ا 

وال يزال تنفيـــذ ؤـــذا الحكم يحظن تـــاؤتمـــا  الـــدول األطراف. وطلـــب مؤتمر الـــدول األطراف، في قرا     -13
التد يب واليحوث ، ملن الفريع العامح أن يناقش التحديات والمما ءــات الريدة في مراالت التوعية والتعليم و 9/8

المتعلاة تمكافحة الفســاا. وتهدف ؤذ  الو قة ملن توفير معلومات أءــاءــية لالجتماع الثالب عشــر للفريع العامح، 
ــاعــدة للــدول األطراف في   وتحتوا علن مرموعــة من المعلومــات وال برات التي يمكن أن توفر التوجيــه والمســـــــــــــ

ية تنفيذا كامال والتحضــير لالءــتعراض الرا ا للفصــح الثاني في  من االتفاق 13جهواؤا الرامية ملن تنفيذ المااة 
 مطا  آلية اءتعراض تنفيذ االتفاقية.

ــ ة التوعية؛ البرامج  -14 ــية التي انبثات عن الراوا الوا اة: أنشـــ ــي  الر يســـ وؤذ  الو قة منظمة وفاا للمواعـــ
ة؛ و رامج التعليم والتد يب واليحوث في  التعليمية الم صــــــصــــــة لبطفال والشــــــياب في المدا س االنتدا ية والثانوي 

مؤءــــــــــســــــــــات التعليم العالي. كما تاد  معلومات عن الدو ات والبرامج التي تادمها مؤءــــــــــســــــــــات التعليم العالي، 
 واليحوث.الد اءية واألنش ة ال ا جة عن المناؤج 

  
 أنشطة التوعية المتعلقة بمكافحة الفساد -باء 

ــاا: أليانيا، اليحرين،  قدمت الدول األطراف التالية  -15 معلومات عن أنشــــ ة التوعية المتعلاة تمكافحة الفســ
 البرت ال، تركيا، جمهو ية مولدوفا،  ومانيا، فرنسا، مصر، الممللة العر ية السعواية، ميانما ، النمسا.  

عية وأفاات أليانيا تمن وزا ة العدل لديها وعــــعت خ ة لالتصــــال والظهو  تتضــــمن قا مة تمنشــــ ة التو  -16
 المتعلاة تمكافحة الفساا. 

وفي  ومانيا، نظمت وزا ة العدل حمالت معالمية تهدف ملن توعية المرتم  المدني تم تلف أشـــــــــــكال   -17
 الفساا وأثرؤا علن جمي  المواطنين.  

ــياب التي وعــــعها مكتبها االتحااا  -18 ــلة من األاوات التفاعلية ال ا ــــة تالشــ ــلســ ــا ملن ءــ وأشــــا ت النمســ
ــاعـد ت بيع الهـاتف المحمول "لمكـافحـة ا ــاا. فاـد ءــــــــــــ ســــــــــــــمـاة الي ـاقـات الملعـية  و "  Correct or Corruptلفســــــــــــ

"Fit4Compliance - Find Your Values  "  .ال الب علن التعلم تشـمن الفسـاا وجيراا حلول لمعضـالت أخالقية
للتعلم اإلللتروني لـفا دة ال الب من أجح تعزيز ونظم المكـتب أيضــــــــــــــا فعـالـيات لمكـافحـة الفســــــــــــــاا وطو  أاوات 

قد تهم علن اءــتيانة الفســاا ومن  ءــوم الســلوش المحتمح وتعزيز النزاؤة. وعادت حلاات عمح لفا دة ال الب في  
 مار المكتب وشملت مناقشات م  المحااين تشمن عملهم والاضايا  ات الصلة.

لزيااة الوعي وءـل جيح الشـياب والعمو  تشـمن الفسـاا. وقدمت مصـر لمحة شـاملة عن الرهوا المبذولة  -19
وشـــملت ؤذ  الرهوا تنظيم حمالت ومســـاتاات وحلاات عمح و رامج م اعية وغيرؤا من ال رت المبتلرة للتوا ـــح  

 م  الرمهو .
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وأنل ت اليحرين عن جهواؤا الرامية ملن مشــــــراش م تلف فئات المرتم  في جهوا مكافحة الفســــــاا عن  -20
يم فعاليات وأنشـــــــــــ ة مرتمعية مثح الحمالت الوطنية وحلاات العمح المت صـــــــــــصـــــــــــة ومحاعـــــــــــرات  طريع تنظ

ــاتاات فنية لفا دة  ألطفال وال الب من اللا اعين ال ار والعا . ونظمت الســـل ات المحلية معا ض عامة ومسـ
 أجح تعزيز ثاافة نبذ الفساا في جمي  األعما .

الفســــاا ندوات ومناقشــــات عامة وأنشــــ ة تد يبية نهدف زيااة معرفة وفي فرنســــا، نظمت وكالة مكافحة   -21
نشــــــــــــــاطـا للتوعيـة لفـا ـدة م تلف    99، نظمـت الوكـالـة 2021ال الب تـالفســــــــــــــاا والتهـديـد الـذا يمثلـه. وفي عـا   

أ ـــــــحاب المصـــــــلحة. وأنل ت فرنســـــــا أيضـــــــا عن خ ل الوكالة الرامية ملن ت وير لعية علن اإلنترنت من أجح  
 اا تالشراكة م  وزا ة االقتصاا والمالية والمديرية العامة لإلاا ة وال دمة المدنية.التوعية تالفس

وأشـــــا ت جمهو ية مولدوفا ملن أن المركز الوطني لمكافحة الفســـــاا نظم حمالت توعية لفا دة الرمهو   -22
ف تعزيز  وأنشـــــــــــ ة تد يبية، لمرموعات منها مرموعات خا م الا اع العا . وقد  ـــــــــــممت تلك األنشـــــــــــ ة نهد

ــتيانة مظاؤر   ــاا واالمتثال لها وتمكين الهيئات العمومية والمرتم  من اءــــــ المعرفة تمعايير النزاؤة ومكافحة الفســــــ
فراا، تمن فيهم ال الب وممثلو الا اع ال ار وغيرؤم  153، شــــــــا ش 2021الفســــــــاا واإلنالو عنها. وفي عا   

   نها المركز.من أعضام المرتم  المدني، في أنش ة التوعية التي يض ل

وأفاات ميانما  تمن الفن، تما في  لك الموءيان والتصوير السينما ي، يست د  للتوعية تالفساا وتعزيز   -23
ــلســـــــالت في اإل اعة والتلفزيون الوطنيين.  ــيرة ومســـــ النزاؤة واألخالت لدى الرمهو . وأ يعت أشـــــــرطة فيديو قصـــــ

ــاا في ميان  ــاا وأعدت او ة تد يبية وعالوة علن  لك، نظمت ؤيئة مكافحة الفســـ ما  أنشـــــ ة تد يبية لمكافحة الفســـ
 علن اإلنترنت تشمن األخالت والنزاؤة لفا دة منظمات المرتم  المدني.

وأشـا ت البرت ال ملن منشـام آلية وطنية لمكافحة الفسـاا من أجح اإلشـراف علن وعـ  نرامج ومياا ات  -24
 للتوعية موجهة لبطفال والشياب وطالب الرامعات.

وأفاات الممللة العر ية الســعواية تمن ؤيئة الرقاتة ومكافحة الفســاا التاتعة لها )نزاؤة( نظمت أنشــ ة م تلفة  - 25
ــاا وتلاليفه نين منظمات المرتم  المدني. وقد أطلات مياا ة تعرف تاءـــــــــــم "وطننا أمانة" من أجح   للتوعية ترثا  الفســـــــــ

يز الثاة في المؤءــســات العمومية. ونظمت ثالث مســاتاات للتوعية نهدف تعزيز ثاافة النزاؤة واألخالقيات المهنية وتعز 
ــا ملن أن الهيئة وعـــعت اليال توجيهيا   تعزيز قيم ومياا  النزاؤة نين ال الب. وأشـــا ت الممللة العر ية الســـعواية أيضـ

 ع ال ار. للهيئات الحكومية تغية تنفيذ نرامج وأنش ة التوعية، تما في  لك الحمالت الموجهة ملن الا ا 

ــداقة، والصــــدت،   -26 وأشــــا ت تركيا ملن وعــــ  نرامج تد يبية من أجح تعزيز تســــ  قيم ؤي: العدالة، والصــ
 وعيل النف ، والصبر، واالحترا ، والمسؤولية، والح  الوطني، والمساعدة.

  
برامج تعليمية تتعلق بمكافحة الفساد مخصصة لألطفال والشباب في المدارس االبتدائية   - جيم  

 والثانوية 

قــدمــت الــدول األطراف التــاليــة معلومــات عن ميــاا اتهــا الراميــة ملن تعزيز التعليم والتث ي  في مرــال  -27
مكافحة الفســــــــــــــاا لفا دة األطفال والشــــــــــــــياب في المرحلتين االنتدا ية والثانوية: أليانيا، اليحرين، تركيا، كيريياس،  

 الممللة العر ية السعواية، ميانما .

أليانيا ملن أن وزا ة العدل ووزا ة التعليم والرياعـــة والشـــياب وقعتا اتفاقا من أجح تنفيذ مشـــروع  وأشـــا ت -28
 ا د لتعزيز ثاافة الشرعية والمواطنة العالمية. وكرزم من ؤذا المشروع، جر ت نمي ة لمكافحة الفساا في مدا س 

 ثانوية م تا ة. 
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ــاليب مبتلرة م تلفة -29 ــت دمت أءـــــ نهدف امج مفاميم النزاؤة واألمانة واألخالقيات في  وفي اليحرين، اءـــــ
المـناؤج التعليمـية للمـدا س االنـتدا ـية. وأفاات اليحرين تمن مرموعة من الاصــــــــــــــص الاصــــــــــــــيرة المتعلـاة تالنزاؤة  

 واألمانة قد أطلات في عدة مدا س انتدا ية نهدف تعليم ؤذ  المفاميم لبطفال.

دا ية والثانوية تعالج مسـا ح مكافحة الفسـاا واألخالت والنزاؤة في ءـيات  وأشـا ت مصـر ملن أن مدا ءـها االنت  - 30
 التر ية المدنية والفلسفة والد اءات الدينية، التي تدمج فيها النهج الاا مة علن ال يم أو الموجهة نحو المها ات. 

والممللة العر ية الســــــــــــعواية ملن أن النزاؤة واألخالت قد أامرتا عــــــــــــمن المناؤج    وأشــــــــــــا ت كيريياس -31
 الد اءية الوطنية ال ا ة تالمرحلتين االنتدا ية والثانوية من التعليم.

وأشـــــــــا ت ميانما  ملن أن لرنة مكافحة الفســـــــــاا التاتعة لها قد وعـــــــــعت اليال للمعلمين في المرحلتين   -32
ن التعليم ونمـا ل تتعلع تالنزاؤة ل الب المرحـلة الـثانوية. وقد طيعـت النمـا ل وءــــــــــــــلمـت ملن االنـتدا ـية والـثانوية م

 وزا ة التعليم تغية موا لة نشرؤا. 

وأشــا ت تركيا ملن وعــ  نرامج تد يبية لضــمان فهم ال الب لمعنن النزاؤة ومكافحة الفســاا وت شــا عكهم  -33
أنل ت تركيا أيضـا عن جهواؤا الرامية ملن زيااة قد ات المعلمين من قيم  العدالة والصـدت واالحترا  والمسـؤولية. و 

 خالل تد يب  علن األخالت والنزاؤة تادمه وزا ة التعليم الوطني ومرل  التعليم العالي.
  

 برامج التعليم والتدريب والبحوث المتعلقة بمكافحة الفساد على المستوى الجامعي -دال 

قدمت الدول األطراف التالية معلومات عن مياا اتها التعليمية المتعلاة تمكافحة الفســـــــاا لصـــــــال  الرامعات:   - 34
ــعواية،   ــعواية، الممللة العر ية الســـــــــ ــا، الممللة العر ية الســـــــــ اليحرين، نولندا، تركيا، جمهو ية مولدوفا،  ومانيا، فرنســـــــــ

او ات تتعلع تمكافحة الفسـاا والنزاؤة واألخالت تادَّ  كرزم من  ميانما . وأشـا ت معظم الدول األطراف المبل ة ملن أن 
البرامج األكاايمية ال ا ــة تالرامعات. وأنل ت تعا الدول عن أنشــ ة و رامج خا جة عن المناؤج الد اءــية، تما في  

أشــا ت الدول   لك حلاات العمح، والمحاعــرون الزا رون، ونوااا النزاؤة، وغير  لك من المشــا ي . وعالوة علن  لك، 
 ملن مشا ي  تحثية تهدف ملن جم  البيانات أو تحليح م اطر الفساا في ق اعات محداة. 

  
 دورات مكافحة الفساد في الجامعات والمؤسسات األكاديمية  

ــاا، أو علن األقح او ات عن  -35 ــمح او ات عن الفســ أفاات الدول األطراف تمن نرامج جامعية م تلفة تشــ
ــا ت ميانما  ملن معداا نما ل جامعية تتعلع تمكافحة  األخالقيات والنز  ــاا. وأشــــ ــمن مفاميم تتعلع تالفســــ اؤة تتضــــ

ــات األكاايمية المحلية والمنظمات الحكومية اإلقليمية. وفي تركيا، تاد  كليات  ــســــــ ــاا وتوزيعها علن المؤءــــــ الفســــــ
 امج التعليمية ال ا ة تالمعلمين.التر ية وأقسا  العلو  التر وية او ات تتناول األخالت واآلااب كرزم من البر 

ــاا ـقد أا جـت في المـناؤج األكـاايمـية  -36 وأوعــــــــــــــحـت اليحرين أن مفـاميم النزاؤـة واألمـاـنة ومكـافحـة الفســــــــــــ
 ال ا ة تالرامعات العمومية وال ا ة. 

ا  وأنل ت مصر عن جهواؤا المكثفة الرامية ملن تعزيز األخالت والنزاؤة علن مستوى التعليم العالي، تم -37
في  لك تد ي  او ة ملزامية عن حاوت اإلنســــــــــان والفســــــــــاا في كافة الرامعات الحكومية وتنظيم ءــــــــــلســــــــــلة من 

 المحاعرات في الرامعات عن الفساا واالءتراتيرية الوطنية لمن  الفساا. 

وفي فرنســــا، يد س من  الفســــاا في نرامج ا جة الماجســــتير، وعااة ما يكون  لك في مطا  او ات عن   -38
ــلوش المهني األ ــية وجامعة تا ي  اوفين او ات عن األخالت والســــ ــياءــــ ــات الســــ خالت. وقد  معهد تا ي  للد اءــــ

كرزم من نرامرها للماجســــــتير في الشــــــؤون العامة. وقدمت أيضــــــا او ات تشــــــمن مكافحة الفســــــاا لفا دة ال الب  
ات  لرامعة السـو  ون. و اإلعـافة ملن المسـرلين في البرنامج الدولي للاانون الرنا ي وقانون األعمال الترا ية الت 
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ــا ـتمن المركز الوطني للوتيفـة العمومـية اإلقليمـية قـد أعـد او ة عن اإلجرامات األخالقـية في    لـك، أفـاات فرنســــــــــــ
 الوتيفة العمومية وؤي متاحة لل الب من م تلف الت صصات.

طنية شــــا ش في وعــــ  نرنامج  وأشــــا ت نولندا ملن أن مكتب الشــــرطة الرنا ية التات  لمار الشــــرطة الو  -39
تد يبي يهدف ملن من  الفســــــــاا ومكافحته. وقد قد  البرنامج لضــــــــياي الشــــــــرطة وخريري الرامعات من مراالت  

 .2021الد اءة  ات الصلة في عا  

وفي  ومـانـيا، تشــــــــــــــكـح اـلدو ات المتعلاـة ـتاألخالت والنزاؤـة جزما ال يترزأ من البرامج الرـامعـية و رامج  -40
وفي مطا  العديد من نرامج ا جة الماجســــــــتير، يمكن لل الب التســــــــريح في او ات تتعلع تالنزاؤة  الماجســــــــتير.

ومكافحة الفســــاا. فعلن ءــــبيح المثال، يضــــمن نرنامج الســــياءــــات العامة المتعلاة تالنزاؤة ومكافحة الفســــاا الذا 
فســــاا. وأعــــافت  ومانيا أن وعــــعته المد ءــــة الوطنية للد اءــــات الســــياءــــية واإلاا ية محاعــــرات عن مكافحة ال

 نولياا أعدت او ة تشمن النزاؤة ومن  الفساا في الا اع العا .  -جامعة تانيش 

ــاا )نزاؤة( م  وزا ة التعليم إل -41 ــعواية، عملت ؤيئة الرقاتة ومكافحة الفســـــــ  عدااوفي الممللة العر ية الســـــــ
لتعليم العالي. ونتيرة لذلك، ندأت عدة جامعات  او ات تشـمن النزاؤة والشـفافية ومكافحة الفسـاا لفا دة مؤءـسـات ا

محلية او ات مت صــصــة تشــمن ؤذ  المواعــي  أو أا جت عنصــرا مكافحة الفســاا والنزاؤة في الدو ات الاا مة. 
وأشـا ت الممللة العر ية السـعواية أيضـا ملن األنشـ ة التعليمية التي نظمها مركز التد يب علن النزاؤة التات  لها 

ز ال يم األخالقية ومن  الفســـــــاا. وقد  المركز او ات تد يبية واو ات مت صـــــــصـــــــة تشـــــــمن مكافحة  من أجح تعزي 
ــراكات   ــا علن ننام شــ ــاا والنزاؤة واألخالت لمنظمات المرتم  المدني وطالب الرامعات. و كز المركز أيضــ الفســ

 ى.علمية وتياال ال برات تشمن نرامج التد يب المت صصة م  مؤءسات مماثلة من اول أخر 
  

 األنشطة والبرامج الخارجة عن المناهج الدراسية  

ــرات يلايها   -42 ــا ش في تنظيم محاعــ ــاا تشــ ــا ت عدة اول أطراف ملن أن ؤيئاتها المعنية تمكافحة الفســ أشــ
محاعــرون زا رون وحلاات عمح تتعلع تمكافحة الفســاا لفا دة طالب الرامعات. فعلن ءــبيح المثال، ألات ؤيئة 

ي اليحرين محاعــــــرات في الرامعات الحكومية وال ا ــــــة ونظمت اجتماعات م  ال الب من مكافحة الفســــــاا ف
 أجح مناقشة أؤمية التصدا للفساا في أماكن العمح. 

وأفاات فرنســا تمن الهيئة العليا لشــفافية الحياة العامة نظمت ءــلســلة من األنشــ ة التد يبية والمؤتمرات  -43
ة العمومية من أجح التمكيد علن أؤمية النزاؤة واألخالقيات تالنسية للموتفين والمناقشات العامة في مدا س اإلاا  

العموميين في المســتابح. كما تعاونت الهيئة العليا م  المؤءــســات األكاايمية لتنظيم أنشــ ة تد يبية مت صــصــة  
ــفافية واألخالت و  ت ؤذ  خالقيات المهنية ل الب الرامعات من م تلف الت صــــــــصــــــــات. وقدماألفي مرال الشــــــ

 األنش ة تاءت دا  أءاليب تفاعلية، شملت حاالت عملية ومناقشات مفتوحة م  ال الب.

، تـد ييـا  2021وأشــــــــــــــا ت جمهو يـة مولـدوفـا ملن أن مركزؤـا الوطني لمكـافحـة الفســــــــــــــاا قـد ، في عـا    -44
 طاليا، تاءت دا  منصة للتعلم عن تعد.  678مت صصا تشمن من  الفساا وتعزيز النزاؤة ملن 

ــاا  -45 وأنل ـت  ومـانـيا عن مشــــــــــــــروع تعنوان "ـقااة من أجـح النزاؤـة"، تنفـذ  المـديرـية العـامـة لمكـافحـة الفســــــــــــ
ــية المدا س في نوخا ءــــــــت، وقاعة المدينة التاتعة لمد ءــــــــة   ــرة الديماراطية، ومفتشــــــ ــراكة م   ات ة منا ــــــ تالشــــــ

ــمن النزاؤة واألخالقيات و  ــاا من نوخا ءــــت. ويهدف ؤذا المشــــروع ملن تث ي  ال الب تشــ ــام  م  الفســ عد  التســ
التي يادمها قااة ال الب. وأنل ت   ة وتاا ع األفلا التوعي خالل أنشـــــــــــ ة م تلفة، مثح حلاات العمح وجلســـــــــــات  

  ومانيا أيضا عن خ تها إلعداا او ة مت صصة تشمن النزاؤة ومن  الفساا لفا دة أكاايمية الشرطة الوطنية. 
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ــعواية -46 ــا ت الممللة العر ية السـ ــعوا أطلاتا   وأشـ ــاا وجامعة الملك ءـ ملن أن ؤيئتها الوطنية لمكافحة الفسـ
مياا ة تعرف تاءــم "نااا نزاؤة". وقد أتاح النااا فر ــا لل الب لتعميع معرفتهم تالنزاؤة والســلوكيات األخالقية  

ــاا ومكافحته. كما قدمت الممللة العر ية الســــعواية نرنامرا تد   يبيا يعرف تاءــــم واإلجرامات الرامية ملن من  الفســ
ح تث ي  ال الب  من أجـ " We Apply"قيم النزاؤـة" في عـدة جـامعـات، وطو ت ت بياـا للهـاتف المحمول تعنوان "

 تشمن قيم مثح الصدت والمواطنة واالحترا .
  

 البحث في مجال مكافحة الفساد  

لتعاون نين ؤيئات  أشــــــــــــا ت عدة اول مبل ة ملن تعزيز اليحوث المتعلاة تمكافحة الفســــــــــــاا من خالل ا -47
مكافحة الفســـــاا والرامعات. فعلن ءـــــبيح المثال، أشـــــا ت فرنســـــا ملن أن الهيئة العليا لشـــــفافية الحياة العامة تاد  
جا زة نصـــــف ءـــــنوية من أجح مكافمة اليحوث والمنشـــــو ات العلمية التي توفر فهما أفضـــــح للنهج االنتلا ية مزام  

، شـــا كت الهيئة العليا في مشـــروع 2021العامة ومن  الفســـاا. وفي عا  الشـــفافية واألخالقيات المهنية واألخالت 
 تحثي تعنوان "السلوش السياءي والضواتل ال ا ة تالمواطنين"  كز علن ءلوش البرلمانيين.  

وأشـا ت الممللة المتحدة ملن أن وحدتها المشـتركة لمكافحة الفسـاا كلفت تاجرام ا اءـة اءـتاصـا ية عن  -48
 .2022ااية في الا اع ال ار. وءتنشر نتا ج االءتاصام في عا  الرريمة االقتص

  
 التحديات واالحتياجات من المساعدة التقنية  - ثالثا  

أشــــــــــــــا ت تعا الدول األطراف المبل ة ملن التحديات واالحتياجات من المســــــــــــــاعدة التانية في مرال  -49
علن الحاجة ملن تياال أفضـح المما ءـات من  التوعية والتعليم المتعلاين تمكافحة الفسـاا. وءـل ت مصـر الضـوم

أجح تنفيذ االءــــــــتراتيريات الوطنية لمكافحة الفســــــــاا والتوعية تالفســــــــاا. وأشــــــــا ت أيضــــــــا ملن الحاجة ملن تياال 
ــاا من جـاـنب المـياا ة العـالمـية للتعليم  الممـا ءــــــــــــــات المبتلرة والرـدـيدة المتعلاـة ـتالتعليم في مرـال مكـافحـة الفســــــــــــ

مرال مكافحة الفســــــاا التي أطلات حديثا. وأشــــــا ت ميانما  ملن أن ؤناش حاجة ملن توفير  وتمكين الشــــــياب في
تد يب مت صــــــص لمعلمي المرحلتين االنتدا ية والثانوية من أجح منراح مامام مفهومي مكافحة الفســــــاا والنزاؤة 

ــرو ة ما ام ال ــا ملن عـــــــ ــا ت ميانما  أيضـــــــ تعليم في مرال مكافحة  في مناؤج المدا س االنتدا ية والثانوية. وأشـــــــ
 الفساا في ال  ل واالءتراتيريات التعليمية الوطنية. 

وشــدات كيريياس علن الحاجة ملن المســاعدة التانية والمالية من أجح تنفيذ أنشــ ة التعليم والتوعية في  -50
 مرال مكافحة الفساا في الدول الرز ية الص يرة.

ــعة، قدمت األمانة CAC/COSP/2021/10وفي الوثياة  -51 ، التي قدمت ملن المؤتمر في او ته التاءــــــــــ
تحليال لالحتياجات من المســــــاعدة التانية التي انبثات عن االءــــــتعراعــــــات الا رية التي أجريت في مطا  الدو ة  

ات المادمة في ال ال ـات الوافية التي وعـعت في  الثانية آللية اءـتعراض تنفيذ االتفاقية. وكشـف تحليح المعلوم
ــي تها النها ية وفي تاا ير االءـــــــتعراعـــــــات الا رية التي ت ص خمســـــــين اولة طرفا والتي أنرزت حتن   24 ـــــ

أن قلة حمالت التوعية والبرامج التث يفية الموجهة للرمهو  والرامية ملن من  الفسـاا ؤو أحد    2021شـياي/فبراير  
 من االتفاقية. 13شا ا فيما يتعلع نتنفيذ المااة أكثر التحديات انت 
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 االستنتاجات والتوصيات  - رابعا  

تشــــــــــير المعلومات الموجزة في ؤذ  الو قة ملن أن الدول األطراف نذلت جهواا من أجح تعزيز التوعية  -52
ــاا. غير أن الراوا التي تلاتها   ــم   والتعليم والتد يب واليحب في مرال مكافحة الفســ األمانة كانت محدواة وال تســ

 نتلوين اءتنتاجات شاملة.

وفي عــــــــــوم ما تاد ، لعح الفريع العامح يوا أن يشــــــــــر ، في مطا  مناقشــــــــــاته، الدول األطراف علن  -53
موا ـــــــــــــــلة تزوـيد األمـاـنة تمعلومـات عن التحـدـيات والممـا ءــــــــــــــات الرـيدة في مرـاالت التوعـية والتعليم والـتد ـيب 

 كافحة الفساا، تغية موا لة وتعزيز عملية التعلم المتياال.  واليحوث المتعلاة تم

ولعـح الفريع العـامـح يوا أن ي لـب ملن األمـانـة أن توا ـــــــــــــــح جهواؤـا من أجـح جم  المعلومـات عن  -54
 من االتـفاقـية والممـا ءــــــــــــــات الرـيدة المتعلـاة نهـذا التنفـيذ،   13من المـااة   (م) 1التحـدـيات التي تواجـه تنفـيذ الفارة 

 يما في ءيات الدو ة الثانية آللية اءتعراض تنفيذ االتفاقية.وال ء

، أطلع مكـتب األمم المتحـدة المعني ـتالم ـد ات والرريمـة المـياا ة 2021وفي كـانون األول/ايســــــــــــــمبر   -55
في مطا  البرنامج العالمي   (GRACEالعالمية للتعليم وتمكين الشـياب في مرال مكافحة الفسـاا )مياا ة "غري "  

ــاا اعما للهدف لمن  ا ــاا ومكافحته عن طريع التنفيذ الفعال التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــ من  16لفســـــــــــ
ــاا ومكافحته.   ــياب في من  الفسـ ــتدامة. وتهدف ؤذ  المياا ة ملن زيااة تعزيز او  التعليم والشـ أؤداف التنمية المسـ

ــر  المؤتمر الدول األطراف، في قرا    ا ة. ولعح الفريع العامح يوا أن يكر  تلك ، علن اعم ؤذ  الميا8/9وشـــــــــ
الدعوة وأن يشدا علن عرو ة أن تعيد الدول األطراف والرهات المانحة تمكيد التزامها تمن  الفساا، نوءا ح منها  

 وع  نرامج تعليمية في ؤذا الصدا، تما في  لك المناؤج المد ءية والرامعية.

لدول األطراف علن مع ام األولوية لمياا اتها التعليمية  ولعح الفريع العامح يوا أيضـــــــــــــا أن يشـــــــــــــر  ا -56
المتعلاة تمكافحة الفســـــاا وأن يدعم تعضـــــها اليعا في  ـــــوو وتنفيذ تلك المياا ات، تســـــبح منها االءـــــتفااة من 

 الموا ا المتاحة علن الموق  الشيكي للمكتب. 

ــح،  ؤنا نت  -57 وافر موا ا من خا م الميزانية، اعم ولعح الفريع العامح يوا أن ي لب ملن المكتب أن يوا ــ
من االتفاقية من خالل  ـــــــــــــوو مواا تعليمية  13من المااة  (م) 1جهوا الدول األطراف الرامية ملن تنفيذ الفارة 

وتاديم أنشــــ ة للمعلمين تغية تعزيز قد اتهم علن تد ي  مفاميم ومياا  مكافحة الفســــاا، واعم تعضــــهم اليعا 
 ية التي يمكن نها للمكتب موا لة تحسين مياا اته التي تركز علن التعليم.وتاديم تعلياات حول الليف

 


