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 أهداف الخطة التوعوية -:ا
يتمثل الهدف العام من إعداد الخطة في توعية الشباب بمخاطر الفساد وطرقا الحد منه ،في حين أن هنالك أهداف
محددة من هذه الخطة تتمثل في اآلتي-:
أ -إرساء مبادئ املسؤولية والشفافية والكفاءة في املؤسسات التعليمية بالدولة.
ب -إيصال رسالة ديوان املحاسبة في مكافحة الفساد إلى املؤسسات التعليمية.
ت -تعزيز التعاون بين ديوان املحاسبة واملؤسسات التعليمية في الدولة.
ث -إذكاء وعي الشباب فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه ومخاطره وطرق الحد منه.
ج -إبراز دور ديوان املحاسبة في مجال مكافحة الفساد على املستويين املحلي والدولي.
وقد تم في بداية العام الجاري توزيع البرامج التي سيتم عقدها للطالب والطالبات في املؤسسات األكاديمية على
ثالثة ورش عمل  ،ويبين الجدول التالي البرامج التوعوية للعام  ،2017باإلضافة إلى الفئة املستهدفة من كل برنامج-:

م

اسم البرنامج

 1ا ديوان املحاسبة  ،اختصاصاته  ،مؤيداته الرقابية ا

الفئة املستهدفة
كلية القانون  ،كلية املحاسبة  ،كلية االقتصاد
 ،إدارة شؤون املوظفين  ،إدارة الشؤون املالية ا

 2ا الفساد  ،أنواعه  ،مخاطره  ،طرق الحد منه ا

كلية القانون  ،كلية املحاسبة ا

 3ا دور ديوان املحاسبة في مكافحة الفساد ا

كلية القانون  ،كلية املحاسبة ا

 4ا أساليب الرقابة على املال العام وأنواعها ا

كلية املحاسبة ا

 5ا آليات التدقيق التي يمارسها الديوان ا

كلية املحاسبة ا

 6ا اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد ا

كلية القانونا ا

 7ا التحقيق في وقائع الغش والفساد واملخالفات املالية ا

كلية القانونا ا
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أما الرسم التوضيحي التالي ،فإنه يبين خطة العمل التي رسمها ديوان املحاسبة للعمل عليها في تنفيذ البرامج
التوعوية  ،وذلك بتحديد الهدف العام واألهداف املحددة والفئات املستهدفة واألنشطة والنتائج املتوقعة من تنفيذ
هذه الخطة على مستو املؤسسات التعليمية.
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ً
وجدير بالذكر أنه تم تنفيذ املرحلة األولى من الخطة التوعوية من خالل عقد عددا من البرامج التوعوية للمؤسسات ا
التعليمية في الد ولة والتي حملت عنوان " ديوان املحاسبة واختصاصاته في الرقابة على املال العام ومكافحة
ً ً
الفساد" ،وقد استهدف هذا البرنامج عددا كبيرا من طالب كليتي القانون واإلدارة واالقتصاد لد بعض امل اؤسسات
التعليمية في الدولة  ،وقد تبين من اإلحصائيات بأن عدد الطالب الذين حضروا البرنامج التوعوي في مقر تلك
املؤسسات يفوق  500طالب وطالبة ،وأنه جاري العمل في الوقت الحالي على عقد البرنامج لباقي الطالب والطالبات
في املؤسسات التعليمية األخر .
كما وأن خطة البرامج التوعوية التي أطلقها ديوان املحاسبة حظيت باهتمام كبير من قبل وسائل اإلعالم املختلفة،
والتي بدورها تداولت هذه املبادرة عبر قنواتها ملا في ذلك من أهمية في انجاح منظومة التوعية بمكافحة الفساد
على مستو دولة االمارات العربية املتحدة.
ويضاف إلى ما تقدم ،فقد خلصت االجتماعات التي عقدت مع ممثلي املؤسسات التعليمية في الدولة إلى اعتماد
عدة توصيات من شأنها أن تسهم في دعم جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد ومن أبرزها إدراج مادة علمية
معنية بحماية املال العام ومكافحة الفساد.

ً
ثانيا -:توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض املؤسسات التعليمية-:
مذكرات التفاهم مع بعض املؤسسات التعليمية مثل جامعة االمارات العربية املتحدة اوجامعة
ا
تم توقيع عدد من
زايد وجامعة الشارقة وكليات التقنية العليا بهدف استقطاب وتكوين كوادر إماراتية شابة من طلبة وخريجي تلك
املؤسسات وتأهيلها للعمل في مجال الرقابة على املال العام ومكافحة الفساد.
املذكرات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات واملؤسسات الحكومية وديوان املحاسبة بصفته
ا
وتهدف هذه
الجهاز األعلى للرقابة املالية واملحاسبة بالدولة والسلطة املركزية املعنية بمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد.
املذكرات سيتم عقد ورش عمل تعريفية للطلبة بتلك املؤسسات وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم
ا
وبموجب هذه
واملعرفة بأهمية التدقيق من أجل حماية املال العام ومكافحة الفساد ،كما سيتم إعداد ورش عمل تعريفية ودعوة
خريجي الجامعات من التخصصات املطلوبة (مثل القانون اواملحاسبة وتقنية املعلومات وإدارة األعمال) أو من
التخصصات التي يتم تحديدها واالتفاق عليها لتسليط الضوء على الدورا الرقابي في التدقيق على الجهات الحكومية
ومكافحة الفساد.
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ً
وبناء على هذه املذكرات ،سيتم التعاون مع مركز التوظيف وشؤون الخريجين بكل جامعة في توفير فرص تدريب
مناسبة للطلبة وكذا في مختلف مجاالت توظيف الخريجين ،وتسهيل تبادل املعلومات واألهداف وخطط العمل
واملبادرات واملقترحات الخاصة بمذكرات التفاهم وإعداد تقرير سن اوي حول األنشطة الخاصة بمجاالت التعاون
بين الجانبين وتقديم كليهما الدعم واملشاركة لآلخر في األنشطة التي ينظمها واملشاركة في الفعاليات ذات العالقة
بين الجانبين .

ً
ثالثا -:املقررات واملناج التعليمية في املؤسسات التعليمية  -:ا
ُ
تقدم مادة الدراسات االجتماعية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم دراسة منهجية معمقة للمعلومات واملهارات
واملفاهيم لعدة تخصصات منها اإلقتصاد والقانون  ،وهي تخصصات تركز األنظار على الروابط والعالقات التي تجمع
ً
بين مختلف الشعوب واألمم والعالقة بين العلم والتقنية واملجتمع ،فضال عن أن الدراسات االجتماعية تساعد
الشباب في تطوير معارفهم ومهاراتهم املختلفة الضرورية التخاذ قرارات صائبة كأعضاء فاعلين في مجتمع يسوده
التنوع الثقافي ضمن عالم مترابط ومتصل فيما بينه ،وتبرز الصفات الحميدة لديهم كالصدق واألمانة والنزاهة
واملسؤولية املجتمعية.
وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية ،قامت وزارة التربية والتعليم بوضع مجموعة من معايير التعلم من رياض األطفال وحتى
الصف الثاني عشر ترشد املعلمين وتوجههم نحو تبني منهاج دراس ي ملادة الدراسات االجتماعية ،يتصف بأنه أكثر صلة
بالواقع وأكثر صرامة وشمولية ويستهدف الجيل القادم من الطالب.
وعلى الرغم من أن التخصصات الفردية التي تشمل الدراسات االجتماعية ً
غالبا ما ُت ّ
درس بشكل مستقل ،إال أن أحد
العناصر األساسية لوثيقة املعايير هو إدماج وتكامل التخصصات واملحتو ا ومهارات القراءة والكتابة وتطبيق
ً
فضال عن إدماج الدراسات االجتماعية مع محتو ا املواد والتخصصات األخر  ،كما سيتكونا لد الطلبة
ا
املعارف،
الذين يستوف اونا معايير التربية ال اوطنية والدراسات االجتماعية ً
فهما أعمق للنظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية

على الصعيدين املحلي والدولي ،وسيدركونا ً
الدراسات االجتماعية في تفسير ا
أيضا كيفية مساهمة مفاهيم ومبادئ ا
مما ُي ّ
عدهم للحياة الوظيفية وخوض تجربة التعلم مد الحياة.
تصرفات وسلوكيات البشرِّ ّ ،
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 وضع سجل مواصفات الطالب اإلماراتي:
ي سجل مواصفات الطالب اإلماراتي على مواضيع من شأنها توجيه النمو املتكامل للطالب ،مثل التفكير الناقد
يحتو ا
ً
ً
اوإبداء حس املسؤولية وفهم االجراءات من خالل تعديل سلوكه تبعا لها بحيث يصبح واعيا بالعواقب الناتجة عن
سلوكه .ويستند هذا السجل إلى قيم وطنية منصوص عليها في وثائق أساسية مثل رؤية اإلمارات العربية املتحدة للعام ا
 ،2021ودستورا دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورؤية وزارة التربية والتعليم ورسالتها وقيمها.
إضافة إلى ذلك ،يستند سجل مواصفات الطالب اإلماراتي إلى اإلسهامات التي قدمها أخصائيونا من وزارة التربية

والتعليم خالل سلسلة ورش العمل املكثفة لوضع املعايير التي عقدت في العام  2014في مقر وزارة التربية والتعليم
في دبي.
وبالفعل ،فقد عززت هذه املساهمات القيم الواردة في الوثائق االماراتية ،مما يعكس وحدة في الرؤية بين
األخصائيين التربويين في دولة االمارات العربية املتحدة ،وينبغي لسجل مواصفات الطالب االماراتي توجيه عملية
النمو املتكامل للطالب االماراتيين عن طريق ترسيخ القيم األخالقية والشخصية واالجتماعية ( الصدق ،األمانة،
النزاهة ،املسؤولية االجتماعية ) ،ويستعرض سجل مواصفات الطالب االماراتي السمات التي يتوقع من الطالب
االماراتيين اكتسابها في نهاية كل من الحلقات التعليمية األربع في دولة االمارات العربية املتحدة.
والنواتج َّ
النسبية حسب املجاالت َّ
الت ّ
َّ
عليمية للمحاورا حسب الصف اوف ،وحسب كل محور في كل صف -:
األوزان

6|Page

 أبرز نتائج التعلم ملادة التربية الوطنية والدراسات االجتماعية-:
قامت وزارة التربية والتعيم بوضع معايير تبين نتائج تعلم الطالب أثناء فترة دراسة مادة الدراسات االجتماعية في
مراحل الدراسة ،فعلى سبيل املثال ،إن معيار التعلم في املرحلة التأسيسية األولى (  )K2 - K1بالنسبة ملحور
جميع ا
االقتصاد يتمثل في اظهار الطالب معرفة باملبادئ واألنظمة االقتصادية وكيفية عمل األسواق ودور الحك اومة في
تطوير االقتصاد الوطني والعالمي ،في حين أن نتائج التعلم هي كاآلتي -:ا
-

يتعرف الطالب املفاهيم واملصطلحات األساسية لعلم االقتصاد ( املمتلكات الشخصيىة – املمتلكات
العامة ).

 يشارك الطالب في أنشطة تبين دوره في املحافظة على املمتلكات العامة ويحدد االحتياجات األساسيةلألشخاص.
 يشارك الطالب في األنشطة التوعوية املرتبطة بأهمية املحافظة على املمتلكات العامة.أما في املراحل األخر املتقدمة ،فإن نواتج التعلم التي سيكتسبها الطالب من خالل دراسته ملادة الدراسات
االجتماعية فهي قد تك اون على الوجه اآلتي-:
 يحدد الطالب وسائل كسب املال وإنفاقه وتوفيره. يحلل األدوار الوظيفية للمؤسسات الحكومية في الدولة. يوضح حقوق ومسؤوليات الفرد كعضو في املجتمع. يوضح عالقة املواطنة الصالحة بالتمسك بالقيم واملبادئ الفاضلة كالصدق واألمانة والنزاهة. يميز القضايا واملجاالت املتضمنة حقوق الفرد ومسؤولياته وأدواره لتعزيز الصالح العام كاإلبالغ عنالجرائم.
 يناقش قيمة املحاسبة الذاتية وكيفية تطبيقها. -يشرح العالقة بين األموال العامة والنفقات العامة ود اورها في تحقيق األهداف االقتصادية.
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