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وخــــال رحــلــة هــيــئــة الــرقــابــة اإلداريــــــة لمنع 
ومــكــافــحــة الــفــســاد آمــنــت بـــأن الــتــدريــب الجيد 
ال  الــذى  معينها  هو  العصر  أدوات  إلى  المستند 
المؤهلة  الكوادر  من  أجيال  تأسيس  فى  ينضب 
الــدولــة  قــطــاعــات  بمختلف  الــفــســاد  لــمــقــاومــة 
يــتــأتــى إال عبر  لــن  الــمــصــريــة، مــدركــيــن أن ذلـــك 
على  المستندة  المستمرة  والتوعية  الــتــدريــب 

المناهج العلمية المتخصصة.
لمكافحة  الوطنية  األكاديمية  كانت  ولطالما 
تلك  تنفيذ  فــى  الــطــولــى  الهيئة  ذراع  الــفــســاد 

المهمة الجليلة ليكون منوطا بها أنشطة التدريب 
والشفافية  النزاهة  قيم  ترسيخ  بهدف  المختلفة 
وتأهيل  المصرية  الدولة  قطاعات  مختلف  فى 
كوادرها ورفع قدرتهم على مقاومة الفساد، كما 
امتدت جهودها إلى محيطها اإلقليمى والدولى 
التسلح  راغبو  إليها  يستند  مرجعية  باتت  حتى 
بــعــلــوم مــكــافــحــة الــفــســاد وطـــرق مــنــع انــتــشــاره 
المعرفية والعلمية والتدريبية  بتقديم الخدمات 
والبحثية المتميزة بأعلى درجات الجودة والحداثة 

من خال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة .

لمكافحــة  الوطنيــة  األكاديميــة  مســيرة  تســتمر 
الفســاد فى إعداد أجيال مؤهلة للتصدى للفســاد 
إيمانــًا منهــا بأهميــة التدريــب المتميــز واإلدراك 
الواعــى اعتمــاداً علــى األســاليب الحديثــة بهــدف 
مؤسســية  ثقافــة  ونشــر  المتدربيــن  قــدرات  رفــع 
ومجتمعيــة لمواجهــة الفســاد  وفــى ســبيل ذلــك 
قامــت األكاديميــة خــال عــام 2022 بالعديــد مــن 

النشــاطات والجهــود بمختلــف المجــاالت.



الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة يلقي كلمته أثناء افتتاح ورشة العمل للخبراء احلكوميني 

اجتماع الخبراء الحكوميين لبحث تنفيذ إعان شرم الشيخ     
عقدت هيئة الرقابة اإلدارية بمقر األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور السيد الوزير / عمرو عادل 

رئيس الهيئة وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة اجتماعا دوليًا 
للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لبحث تنفيذ إعان شرم الشيخ حول 
مكافحة الفساد فى أوقات الطوارئ واالستجابة لألزمات حيث حضر االجتماع ممثلى 30 دولة والعديد من 

المنظمات الدولية والخبراء الدوليين.

فى مجال التعاون اإلقليمى والدولى    



- استقبل السيد / مساعد رئيس الهيئة لشئون األكاديمية والتعاون الدولى 
السيد/عزام بن باقى رئيس مفوضية مكافحة الفساد الماليزية وعدد من قيادات 

المفوضية لتبادل الخبرات ودعم أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين.

-وفى إطار الشراكة مع معهد الحوكمة والتنمية 
المستدامة قام السيد / مدير األكاديمية بإلقاء محاضرة 

لعدد )60( سيدة من الدول األفريقية والمستويات 
القيادية والتنفيذية حول اإلستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد والممارسات الجيدة والتحديات وكيفية 
مواجهتها أثناء التنفيذ.

- عقدت األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ورشة 
عمل فى مجال الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر 
شارك فيها عدد من مسئولى إنفاذ القانون وسفارات 

بعض الدول األفريقية ودول اإلتحاد األوروبى وعدد من 
المؤسسات الدولية حيث تم استعراض الجهود الوطنية 

فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر 

- فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من 
أجل التنمية عقدت األكاديمية دورة تدريبية للكوادر 
األفريقية فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد حيث 
حضر الدورة عدد )25( متدرب يمثلون عدد )15( دولة 

أفريقية من الكوادر العاملة بمجال الوقاية من الفساد 
ومكافحته من أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والنيابة. 

-استقبلت األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وفداً 
من اآللية األفريقية لمراجعة النظراء لبحث أطر التعاون 

فى مجاالت الوقاية من الفساد ومكافحته 

تابع مجال التعاون اإلقليمى والدولى    



 زيارة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية )AFA( ملقر األكادميية

استقبال السيد الوكيل أول/ خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون 
الدولى لرئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية )AFA( القاضى CHARLES DUCHAINE والوفد المصاحب له، وذلك بمقر 
األكاديمية، بحضور الوكيل د. / محمد سامة مدير األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، حيث تضمن اللقاء استعراض دور 

األكاديمية فى التوعية المجتمعية ونشر ثقافة منع ومكافحة الفساد وكذا عقد الدورات التدريبية بمختلف المجاالت، كما تم 
التباحث حول سبل تنسيق التعاون بين الجانبين من خال مناقشة الخطوات الفعالة لتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسى 

خاصة فيما يخص التوعية المجتمعية لكافة فئات المجتمع، بما فيها القطاع الخاص، بهدف الحد من الممارسات الفاسدة، 
باإلضافة إلى مناقشة مناحى التعاون المشترك المستقبلية بين الجانبين. 

وسعًيا نحو نقل خبرات مصر فى مجال منع ومكافحة الفساد لكافة الشركاء المعنيين من الدول المختلفة، استقبل مساعد 
رئيس الهيئة لشئون األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولى وفد الشرطة الفرنسية بحضور مدير األكاديمية 
وبعض أعضاء هيئة الرقابة اإلدارية من الوحدات الرقابية المختلفة، حيث تناول اللقاء عرًضا تقدمًيا للتعريف بهيئة الرقابة 

اإلدارية واألكاديمية الوطنية ودورهما فى مجال منع ومكافحة الفساد والتدريب على المجاالت المرتبطة، باإلضافة إلى 
استعراض إحدى القضايا التى باشرتها الهيئة، وشمل اللقاء التباحث حول دعم أوجه التعاون والتنسيق المستقبلى بين 

الجانبين فى المجاالت ذات االهتمام المشترك.



توقيع الوكيل الدكتور / محمد سامة مدير األكاديمية مذكرة تفاهم مع الجامعة األمريكية 
بالقاهرة حيث مثلها األستاذ الدكتور / جيمس كيترير عميد كلية التعليم المستمر وذلك لرفع 

القدرات التدريبية من خال عقد دورات اللغة اإلنجليزية ودورات متقدمة بمجالى القانون واإلدارة 
ودورات تدريب المدربين لمواكبة التقدم العلمى بمختلف المجاالت. 

 فى مجال توقيع مذكرات التفاهم

توقيع مذكرة تفاهم بين األكاديمية ومعهد التخطيط القومى حيث وقع عن جانب األكاديمية
 السيد الوكيل أول / خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون األكاديمية والتعاون الدولى وعن جانب 

المعهد األستاذ الدكتور / أشرف العربى رئيس المعهد بهدف تطوير أساليب التدريب بين الجانبين و اعداد البحوث و 
الدراسات.  



وفى إطار التطوير الدائم النشطة األكاديمية وتوفير الخدمات المميكنة للمتدربين والمتعاملين معها ،تعاقدت األكاديمية 
الوطنية لمكافحة الفساد مع البنك األهلى المصرى لتسهيل تحصيل كافة مستحقات االكاديمية بوسائل السداد اإللكترونى 

نظير الخدمات التدريبية والتعليمية المقدمة لمتدربيها، حيث وقع عن األكاديمية السيد الوكيل أول / خالد عبد الرحمن 
مساعد رئيس الهيئة لشئون األكاديمية والتعاون الدولى والسيد / يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلى، 

وسيتم اتاحة منظومة الدفع من خال الموقع الرسمى لألكاديمية باستخدام بوابة الدفع اإللكترونية للبنك.  

صدر العدد األول لمجلة ضمير الوطن
  كأول إصدار ثقافى متخصص

 فى مجال مكافحة الفساد
  والعلوم ذات الصلة

صدر العدد الثانى لمجلة ضمير الوطن  وتضمن العدد 
مجموعة من الملفات الهامة وهى : 

-االستراتيجية واألمن القومى  وإدارة االزمات
-اإلطار التنظيمى والقانونى لمكافحة الفساد

-أخاقيات ومهارات القيادة
- الحوكمة  واستخدام البيانات والمعلومات 

صدر العدد الوثائقى لمجلة ضمير الوطن متضمًنا
 وقائع الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف باتفاقية 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد  
بشرم الشيخ )مدينة السام( 

خال الفترة من 13  - 17 ديسمبر 2021

صدر العد الثالث لمجلة ضمير الوطن حيث تضمن 
عدداً من المقاالت الخاصة بجهود مكافحة الفساد الدولية 

والنشاطات التدريبية والتشاركية في القارة اإلفريقية وتأثير 
التغيرات المناخية على البيئة وملف خاص عن عملية 

الخرطوم للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية 

اصدار أربعة أعداد من مجلة ضمير الوطن



فى مجال عقد البرامج والدورات
 للجهات الوطنية والمحلية    

- تخرج أولى دفعات الدبلوم األكاديمى فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد حيث حرصت 
األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على تنمية مهارات دارسى دبلوم الحوكمة ومكافحة 

الفساد فى المجاالت المعرفية المختلفة و يؤهل دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد 
للحصول على درجة الماجستير األكاديمى فى ذات المجال بالتعاون بين األكاديمية الوطنية 

لمكافحة الفساد وكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 

-استمرار األكاديمية فى عقد الدورات التدريبية فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه لمختلف فئات العاملين 
بالجهاز اإلدارى للدولة من وزارات البترول ، الصحة ، الشباب والرياضة ، االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ، كوادر 

اإلدارة المحلية ، الهيئة الوطنية لانتخابات ، الهيئة العامة لاستعامات و المجلس القومى لشئون اإلعاقة.



وفى إطار توحيد الجهود الوطنية من خال التعاون الوثيق بين هيئة الرقابة االدارية 
وجهات الدولة المختلفة، عقدت األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، دورة التمثيل 

الدبلوماسى العسكرى للضباط األجانب وزوجاتهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة االستخبارات 
العسكرية ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين، حيث تناولت الدورة منهجية عمل هيئة 
الرقابة االدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد واستعراض بعض القضايا المنفذه فى 

مجال مكافحة الفساد واالتجار بالبشر.

-عقدت األكاديمية  ندوة تدريبية للصحفيين األفارقة  بالتعاون مع المجلس األعلي 
لتنظيم اإلعام - نقابة اإلعاميين حيث تم إطاعهم على خبرات الهيئة فى إعداد حمات 

التوعية المجتمعية للتعريف بطرق وأساليب الفساد المختلفة وتعدد أشكالها كما تم 
التعريف بدور هيئة الرقابة اإلدارية فى اتخاذ اإلجراءات المانعة للفساد وذلك انطاقا من 

حرص الهيئة على تنمية مهارات الكوادر األفريقية فى المجاالت المتعلقة بمكافحة الفساد 
وسبل الوقاية منه.



السابق  الجهود  هــذه  إن 
الــنــذر  ذكـــرهـــا مـــا هـــى إال 
عمل  أجــنــدة  فــى  القليل 
ــى فــيــه  ــع ــس ــة ت ــمـ ــزدحـ مـ
ــيــة  األكـــاديـــمـــيـــة الــوطــن
بناء  إلى  الفساد  لمكافحة 
عليه  تعبر  ــذى  الـ الــجــســر 
والشفافية  النزاهة  ثقافة 
إلى أركان قطاعات الدولة 
المصرية فى عزم ال يلين 
الفساد  قوى  استباق  على 
من  للنيل  تــســعــى  الــتــى 

مسيرة هذا الوطن.

االلتزام بالتميز

COMMITTED TO EXCELLENCE


