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  تمهيد
 

إن المؤسسات التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تعدد شدرير رسيسدي 

في انجاح منظومدة التوعيدة ومكافحدة الفسداد ث حيدر تمدارا تلدر المؤسسدات 

دوراً أساسياً في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والتوعية في سبيل القضاء على 

منابع الفساد وتدارر آثاره السلبية ث ولعل من أبرز المسؤوليات التي تقع على 

عاتق المؤسسات التعليمية تلر التي ترتبط بالمواد العلمية والبرامج التوعويدة 

والتثقيفية للطالب والطالبات بهدف إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد ووساسل الحد 

  منه ث وذلر كله في سبيل غرا قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية لديهم 



المددواد العلميددة والبددرامج التوعويددة دوراً كبيددراً فددي مجددال مكافحددة كمددا تلعددب 

الفساد وذلر من خالل تعزيز وعدي الطدالب بمهميدة حمايدة المدال العدام ودورهدم 

فددي الحفدداظ علددى ممتلكددات الدولددة ث حيددر يقددع علددى عدداتق الجميددع مددن أفددراد 

 الفسادومؤسسات مسؤولية وطنية تتمثل في حماية المال العام ومكافحة 



الخطة التوعوية للمؤسسات التعليمية في مجال  -:أولً 
ومكافحة الفساد حماية المال العام   

 

 

 خطة المحاسبة بديوان ممثلة المتحدة العربية المارات دولة أطلقت

 الفساد مكافحة مجال في التعليمية الدولة لمؤسسات التوعوية البرامج

 العام المال وحماية

وجاءت هذه المبادرة انطالقاً من حرص الدولة على محاربدة الفسداد وإيمانداً 

منهدا بضدرورة التعداون مدع كافدة قطاعدات المجتمدع وعلدى وجده الخ دوص 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحدة الفسداد التعليمية ث تماشياً وأحكام المؤسسات 

ويددمتي دوره فددي هددذا الجانددب مددن يتددولى الددديوان متابعددة تنفيددذها  ث التددي 

منده توافقداً اهتمامه بضرورة وعي النشئ بمخاطر الفساد والعمل على الحد 

 (من التفاقية المذكورة  13المادة ) ونص 



 

عنا ر خطة العمل:-   

 الهــــدف العـــــــام 

 األهــــداف الفرعـــــــية 

 تنفيــــــذ األنشــــــطة

 الفســـــة المستهدفــــــة 

 النتــــاسج المتوقعـــــة



 

 خطة العمل

 الهدف العام. 1

 منه الحد وطرق الفساد بمخاطر التعليمية المؤسسات في الشباب توعية

 األهداف الفرعية.  2

 التعليمية المؤسسات في والكفاءة والشفافية المسؤولية مبادئ إرساء

   بوضوح التعليمية المؤسسات إلى الفساد مكافحة في الدولة رسالة إي ال

 منه الحد وطرق ومخاطره وأسبابه الفساد بوجود يتعلق فيما الشباب وعي اذكاء

 المحلي المستويين على الفساد مكافحة مجال في المخت ة األجهزة دور إبراز

 والدولي

 الجانب هذا في الدولة في التعليمية المؤسسات مع التعاون تعزيز 



 
 تنفيذ األنشطة.  3

 والشفافية النزاهة قيم غرا بهدف للجامعات ميدانية زيارات

 الفساد بمخاطر للتوعية وندوات وبرامج عمل ورش عقد

 الفساد ومكافحة العام المال على الرقابة حول علمية مادة إدراج

 الفسة المستهدفة. 4

 والخا ة الحكومية الجامعات فيها بما التعليمية المؤسسات طالب



 
 النتاسج المتوقعة. 5

 مكافحته وطرق الفساد عن واضحة  ورة تكوين

 والدولي المحلي ال عيدين على الفساد مكافحة مجال في الدولة بدور المعرفة زيادة

 التعليمية والمؤسسات المخت ة الجهات بين التعاون سبل تعزيز

 الشباب من ممكنة فسة أكبر إلى الفساد مكافحة في الدولة رسالة إي ال



 

 

 

 (األخيرة طالب السنة)المستهدفة الفســة  البرنامجاســـم     م

 كلية القانون ث كلية المحاسبة ث كلية القت اد الحد منه أنواعه ومخاطره وطرق و الفسادب التعريف 1

 كلية القانون ث كلية المحاسبة ث كلية القت اد في مكافحة الفساد المؤسسات التعليمية دور   2

 كلية المحاسبة   وأنواعها العام المال على الرقابة أساليب 3

 كلية القانون   الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية 4

 كلية القانون   المالية والمخالفات والفساد الغش وقاسع في التحقيق 5

  2017البرامج التوعوية لعام 

تم في بداية العام الجاري توزيع البدرامج التدي سديتم عقددها للطدالب والطالبدات فدي 

المؤسسات األكاديمية إلى ثالثة أقسامث ويبين الجدول التالي أهم البدرامج التوعويدة 

  -:ث باإلضافة إلى الفسة المستهدفة من كل برنامج2017للعام 



 إح اسيات المرحلة األولى:-  

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج من عدداً  عقد خالل من التوعوية الخطة من األولى المرحلة تنفيذ تم

 عدداً  البرامج هذه استهدفت وقد الدولةث في التعليمية للمؤسسات التوعوية

 المؤسسات تلر لدى والقت اد واإلدارة القانون كليتي طالب من كبيراً 

 من كبير باهتمام حظيت الدولة أطلقتها التي التوعوية البرامج خطة وأن كما

 قنواتها عبر المبادرة هذه تداولت بدورها والتي المختلفةث اإلعالم وساسل قبل

 مستوى على الفساد بمكافحة التوعية منظومة انجاح في أهمية من ذلر في لما

 المتحدة العربية المارات دولة



 

 

 
 ممثلي مع عقدت التي الجتماعات خل ت فقد تقدمث ما إلى ويضاف

 تسهم أن شمنها من تو يات عدة اعتماد إلى الدولة في التعليمية المؤسسات

 مادة إدراج أبرزها ومن الفساد مكافحة مجال في الدولة جهود دعم في

 للطالب تدرسيها يتم الفساد ومكافحة العام المال بحماية معنية علمية

 المختلفة الدولة جامعات في والطالبات



 

 

 

 استمارة تقييم برنامج تدريبي استمارة تسجيل برنامج تدريبي



توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض  -:ثانياً 
 المؤسسات التعليمية

 
 
 
 

 
 

 استقطاب بهدف التعليمية المؤسسات بعض مع التفاهم مذكرات من عدد توقيع تم

 في للعمل وتمهيلها المؤسسات تلر وخريجي طلبة من شابة إماراتية كوادر وتكوين

 الفساد ومكافحة العام المال على الرقابة مجال

 وذلر المؤسسات بتلر للطلبة تعريفية عمل ورش عقد سيتم المذكرات هذه على وبناءً 

 الفساد ومكافحة العام المال حماية بمهمية والمعرفة لديهم الوعي زيادة بهدف

 ديوانو المخت ة الجهات بين والتنسيق التعاون تعزيز إلى المذكرات هذه وتهدف

 المتحدة األمم اتفاقية أحكام تنفيذ بمتابعة المعنية المركزية السلطة ب فته المحاسبة

 الفساد لمكافحة



 
 التخ  ات من الجامعات خريجي ودعوة تعريفية عمل ورش إعداد سيتم كما

 الفساد ومكافحة الحكومية الجهات في الرقابي الدور على الضوء لتسليط ختلفةالم

 توظيف مجالت مختلف في للطلبة مناسبة تدريب فرص توفير سيتم وكذلر

 والمبادرات العمل وخطط واألهداف المعلومات تبادل وتسهيل الخريجينث

 الخا ة األنشطة حول سنوي تقرير وإعداد التفاهم بمذكرات الخا ة والمقترحات

   الفساد مكافحة مجال في التعاون بمجالت



المؤسسات التعليمية في المقررات والمناهج  -:ثالثاً   

 

 

 

 

 

 

 

 منهجية دراسة والتعليم التربية وزارة طرحتها التي الجتماعية الدراسات مادة ُتقدم

  ثوالقانون اإلقت اد منها تخ  ات لعدة والمفاهيم والمهارات للمعلومات معمقة

  اسبة قرارات لتخاذ ومهاراتهم معارفهم تطوير في الشباب تساعد تخ  ات وهي

 واألمانة كال دق لديهم الحميدة ال فات وتبرز ثالمجتمع في فاعلين كمعضاء

 والمسؤولية والنزاهة

 من مجموعة بوضع والتعليم التربية وزارة قامت الرؤيةث هذه تحقيق سبيل وفي

 وتوجههم المعلمين ترشد عشر الثاني ال ف وحتى األطفال رياض من التعلم معايير

 بالواقع  لة أكثر بمنه يت ف الجتماعيةث الدراسات لمادة دراسي منهاج تبني نحو

 الطالب من القادم الجيل ويستهدف



 

 عليمّيدددة ألوالنتددداسج األوزان النسدددبيحة حسدددب المجدددالت بدددرز التح
 -:فحسب ال فولمحاور ا



 أبددددرز نتدددداسج الددددتعلم لمددددادة التربيددددة الوطنيددددة والدراسددددات
 -:الجتماعية

 تعلم نتاسج تبين الدراسة مراحل جميع في معايير بوضع والتعليم التربية وزارة قامت

 مكافحة بمهمية التوعية منظومة إنجاح في تسهم أن شمنها من التي للمبادئ الطالب

  -:المثال سبيل فعلى المداراث طالب مستوى على الفساد

  -( :رياض األطفال)المرحلة التمسيسية األولى . 1

يساهم في األنشطة :   ب 
التوعوية التي تبرز دوره في 
 المحافظة على الممتلكات العامة 

يتعرف الطالب على :     أ 
المفاهيم والم طلحات 
األساسية في علم القت اد 
كالممتلكات الشخ ية 
 والممتلكات العامة 



  -:المراحل األخرى . 2

 -:فيها هي التي سيكتسبها الطالب إن نتاسج التعلم 

 تحديد وساسل كسب المال وإنفاقه وتوفيره 

 اإللمام باألدوار الوظيفية للمؤسسات الحكومية في الدولة

 معرفة واجبات الفرد نحو المجتمع كالبالغ عن الجراسم 

إدرار أهمية التمسر بالقيم والمبادئ السامية كال دق واألمانة 
 والنزاهة وتحمل المسؤولية

دور اإليرادات العامة والنفقات العامة في تحقيق األهداف التنموية 
 والقت ادية



 شكراً لحسن استماعكم 


