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يتضمــن هــذا الدليــل إرشــادات بخصــوص كيفيــة إســتيفاء البنــود
املطلوبــة مــن الجهــات املســئولة عــن تنفيــذ االســراتيجية وتوقيتــات
إرســال التقاريــر إىل األمانــة الفنيــة للجنــة الوطنيــة التنســيقة الفرعيــة
للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه مــن أجــل إعــداد تقاريــر املتابعــة.
ســيكون عــى كل جهــة مــن جهــات التنفيــذ اســتيفاء البنــود الخاصــة بهــا يف التوقيتات
املحــددة وفقــا لــكل بنــد وذلك لضــان املتابعــة الدقيقة لتنفيــذ أهداف االسـراتيجية.

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تيس ُريا للمراجعة ،أعدت هذه اإلرشادات وفقًا للرتتيب الذى وردت به اإلجراءات
التنفيذية باالسرتاتيجية بغض النظر عن الجهة املنفذة لإلجراء.
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تقديم

تشمل الخطة التنفيذية لالسرتاتيجية ( )9أهداف رئيسية يتم تنفيذها من خالل ()62
إجراء تنفيذى ،ويقيس التقدم املحرز يف تنفيذهم ( )87مؤرش قياس أداء كاآليت:
الهدف

اسم الهدف

عدد اإلجراءات
التنفيذية

عدد مؤرشات قياس
األداء

األول

تطويــر جهــاز إداري
كــفء وفعــال

10

15

الثاىن

تقديــم خدمــات عامــة
ذات جــودة عاليــة
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12

الثالث
الرابع
الخامس

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

السادس
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السابع
الثامن

التاسع

تفعيــل آليــات الشــفافية
والنزاهــة بالوحــدات
الحكوميــة
تطويــر البنيــة الترشيعيــة
ملكافحــة
الداعمــة
ا لفســا د
تحديــث اإلجــراءات
تحقيقــا
القضائيــة
للعدالــة الناجــزة
دعــم جهــات إنفــاذ
القانــون للوقايــة مــن
الفســاد ومكافحتــه
زيــادة الوعــي املجتمعــي
بأهميــة الوقايــة مــن
الفســاد ومكافحتــه
تفعيــل التعــاون الــدويل
واإلقليمــي يف منــع
ومكافحــة الفســاد
منظــات
مشــاركة
املجتمــع املــدين والقطــاع
الخــاص يف منــع الفســاد
والوقايــة منــه
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12

7

7

4

7

7

8

9

13

6

7

4
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جميــع األهــداف ذات مــدى تنفيــذى متوســط ويتــم تنفيــذ إجراءاتهــا عــى
مــدار األربــع ســنوات مــدة تنفيــذ االســراتيجية فيــا عــدا الهدفــن الرابــع
والتاســع املــدى الزمنــى لتنفيذهــم قصــر حيــث تتطلــب االســراتيجية
تنفيــذ جميــع اإلجــراءات التنفيذيــة لهذيــن الهدفــن خــال أول ســنتني
مــن تطبيــق االســراتيجية أي خــال العامــن امليالديــن .2022/2019
البنــود املطلوبــة تنفيذهــا مــن الجهــات املشــاركة ىف التنفيــذ وعددهــا ( )104جهــة:
ســيتم اإلشــارة إىل اإلجـراء املـراد اســتيفاءه ىف كل هــدف مــن خالل رقمــن مفصولني
بخــط مائــل ،عــى ســبيل املثال لإلشــارة إىل اإلجـراء الثاين مــن الهدف األول ســيكتب
الرمــز ( )2/1ولإلشــارة إىل اإلجـراء الســابع مــن الهدف الثالث ســيكتب الرمــز (.)7/3
التوقيتات املحددة إلرسال تقارير الجهات املشاركة ىف التنفيذ
الفرتات ربع السنوية

 )1من  2019/4/1حتى 2019/6/30
 )2من  2019/7/1حتى 2019/9/30
 )3من  2019/10/1حتى 2019/12/31
 )4من  2020/1/1حتى 2020/3/31
 )5من  2020/4/1حتى 2019/6/30
 )6من  2020/7/1حتى 2020/9/30
 )7من  2020/10/1حتى 2020/12/31
 )8من  2021/1/1حتى 2021/3/31
 )9من  2021/4/1حتى 2021/6/30
 )10من  2021/7/1حتى 2021/9/30
 )11من  2021/10/1حتى 2021/12/31
 )12من  2022/1/1حتى 2022/3/31
 )13من  2022/4/1حتى 2022/6/30
 )14من  2022/7/1حتى 2022/9/30
 )15من  2022/10/1حتى 2022/12/31

توقيت إرسال التقارير
2019/7/10
2019/10/10
2020/1/12
2020/4/12
2020/7/12
2020/9/11
2021/1/10
2021/4/11
2021/7/11
2021/10/10
2022/1/10
2022/4/10
2022/7/10
2022/9/10
2023/1/10
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منهجية اعداد التقارير

الهدف األول :تطوير جهاز إداري كفء وفعال:
( )1/1تفعيل املبادئ الحاكمة لعمل الجهاز اإلدارى.

 - 1البيان املطلوب :بيان الهياكل التنظيمية املستهدف تطويرها خالل األربع سنوات
لتتوافق مع املبادئ الحاكمة
بعد صدور املبادئ الحاكمة للجهاز اإلدارى ينبغى أن يراعى محتواها بالهياكل
التنظيمية للجهات اإلدارية املختلفة.
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة عىل مدار االسرتاتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
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املطلــوب ىف هــذا البيــان هــو الخطــة التــى ينتهجهــا الجهــاز املركــزى
للتنظيــم واإلدارة والتــى يجــب أن تشــمل أســاء الجهــات املخطــط تطويــر
هيكلهــا والتاريــخ املســتهدف لالنتهــاء مــن تطويــر هيكلهــا عــى مســتوى
وحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة (وزارات  /محافظــات  /جامعــات).
الجهة املخطط تطوير هيكلها وفقًا
للمبادئ الحاكمة

التاريخ املستهدف إلعتامد الهيكل
الجديد

الــرد املطلــوب رقــم ( :)2ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل االسرتشــادى.
الجهة التى تم تطوير هيكلها

رقم وتاريخ قرار إعتامدها

 - 2البيــان املطلــوب :نــر وثيقــة املبــادئ الحاكمــة املعتمــدة ،و يقصــد بهــا الوثيقــة
الصــادرة مــن وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلدارى بالقرار رقم 122 /لســنة 2015
والتــى تضمنــت معايــر وآليــات التطويــر التنظيمــى لوحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة.
الرد املطلوب :ملرة واحدة فقط عىل مدار االسرتاتيجية مع أول متابعة ربع سنوية
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ما يفيد نرش وتعميم الوثيقة عىل وحدات الجهاز اإلدارى للدولة.
( )2/1وضع خطة تدريبية للعاملني يف الجهاز اإلداري للدولة وفقا ملتطلبات التطوير.
البيــان املطلــوب :وثيقــة الخطــة التدريبيــة للعاملــن (وزارة/محافظة/جامعــة) ملــدة أربعــة
ســنوات مقســمة ربــع ســنوى.
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../4/10
تتضمــن الوثيقــة املطلوبــة عــدد الــدورات التدريبيــة املســتهدفة ىف كل ربــع عــى مــدار العــام
وعــدد العاملــن املســتهدف تدريبهــم والتكلفــة التقديريــة لتلــك الــدورات ،وذلــك كاآلىت:

أسم الدورة

التاريخ املخطط لها

عدد املتدربني

التكلفة التقديرية
لها

الــرد املطلــوب رقــم ( :)2ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًا لجــدول توقيتــات املتابعات
الــوارد ىف بدايــة الدليل االسرتشــادى.
بيان يفيد موقف تنفيذ الخطة التدريبية خالل الربع محل املتابعة.

أسم الدورة

تاريخ تنفيذها

عدد املتدربني

التكلفة الفعلية لها

***
( )3/1تفعيل نظام تنفيذى للتدقيق والرقابة الداخلية.
البيــان املطلــوب :خطــة إصــدار الجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة قــرار بإنشــاء وحــدة
للمراجعــة الداخليــة بالجهــاز اإلدارى للدولــة (وزارات  /محافظــات  /جامعــات).
الــرد املطلــوب رقــم ( :)1ملــرة واحــدة عــى مــدار االسـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
تشــمل الخطــة أســاء الجهــات وتوقيتــات تحديــث هيكلهــا التنظيمــى ليشــمل
الوحــدة املنصــوص عليهــا بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1146 /لســنة .2018

اسم الجهة

التاريخ املخطط لتحديث هيكلها بإضافة
الوحدة

الرد املطلوب رقم ( : )2ضمن نتائج املتابعة ربع السنوية وفقًا لجدول توقيتات املتابعات الوارد
ىف بداية الدليل االسرتشادى.
بيان يفيد موقف تنفيذ إعتامد الهياكل املحدثة للجهات واملتضمن إضافة وحدة املراجعة
7

الداخلية خالل الربع محل املتابعة.
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أسم الجهة
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رقم قرار وتاريخ تحديث هيكلها
التنظيمى بإضافة الوحدة

وىف جميــع األحــوال يتــم تكليــف أحــد اإلدارات بإعــداد تقريــر ربــع ســنوى
خــاص بالرقابــة الداخليــة وذلــك إىل حــن صــدور قــرار الجهــاز املركــزى للتنظيــم
واإلدارة بإنشــاء وحــدة للمراجعــة الداخليــة وتكليفهــا بإعــداد هــذا التقريــر.
***
( )4/1تحديث قاعدة بيانات املؤسسات واألجهزة الحكومية لألصول والعاملني بالجهاز
الحكومى.
 - 1البيــان املطلــوب :إعــداد خطــة لحــر وإعــداد قاعــدة بيانــات
باألصــول العقاريــة «املبــاىن» اململوكــة واملؤجــرة واملنتفــع بهــا ووضــع اليــد
واملســتغلة وغــر املســتغلة لــكل جهــة مــن وحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة عــى مــدار االســراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
يتــم اســتيفاء هــذا البيــان وفقــا للنمــوذج املعــد مــن قبــل
الجهــاز القومــى للتنســيق الحضــارى التابــع لــوزارة الثقافــة كاآليت:
بيــان بأصــول العقــارات «مبــاين» اململوكــة واملؤجــرة واملنتفــع بهــا
ووضــع اليــد واملســتغلة وغــر املســتغلة لجهــة ().................................
تفصيــا  /مســاحته باملــر
ً
تفصيــا  /وصــف العقــار
ً
يشــمل البيــان األىت :عنــوان العقــار
املربــع وحــدوده املســاحية  /ســند امللكيــة أو الحيــازة (عقــد مســجل/قرار تخصيــص /عقــد
ايجــار /وضــع يــد /قــرار االنتفــاع أو التخصيــص باالســتغالل)  /عــدد الوحــدات املســتغلة
وغــر املســتغلة وبيانهــا ونــوع االســتغالل  /األنزعــة القضائيــة بشــأن العقــار وموضوعهــا
وآخــر قــرار بشــأنها إن وجــدت  /أيــة نزاعــات أخــرى غــر قضائيــة بشــأن العقــار وبيانهــا
أفــراد أو جهــات  /ترخيــص بنــاء العقــار ان وجــد والجهــة املصــدرة للقــرار  /مالحظــات.
عــى أن يكــون البيــان معتمـ ًدا مــن الجهــة مقدمــة البيــان وممهــو ًرا بخاتــم شــعار الجمهوريــة
وترفــق املســتندات املبينــة للبيانــات املوضحــة بعاليــه كذلــك بصــورة إلكرتونيــة عــى .CD
 - 2البيــان املطلــوب :خطــة تحديــث قواعــد بيانــات العاملــن
بوحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة (وزارات  /محافظــات  /جامعــات).
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة عــى مــدار االســراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
يتــم إســتيفاء هــذا البيــان مــن خــال منــوذج يشــمل البيانــات األتيــة:

األســم  /النــوع  /الرقــم القومــى  /الدرجــة الوظيفيــة  /الوظيفــة التــى يشــغلها حال ًيــا  /الرقــم
التأمينــى  /الحالــة الشــخصية  /رقــم الهاتــف املحمــول  /الربيــد اإللكــروىن الحكومــى والشــخىص.
وترفــق البيانــات املوضحــة بعاليــه بصــورة إلكرتونيــة عــى .CD
***
( )5/1تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وفقًا لخطة تحدد أولويات التطوير.
البيان املطلوب :خطة الرصف عىل البنية التحتية مقسمة سنويًا
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة عىل مدار االسرتاتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
يقصــد بخطــة الــرف عــى البنيــة التحتيــة ،الخطــة اإلســتثامرية وخطــة
صيانــة املنشــآت اململوكــة للجهــة ومرشوعــات تطويــر الــرف الصحــي
والكهربــاء واإلتصــال باإلنرتنــت( ...البــاب الثــاين والســادس مــن امليزانيــة)
العام املستهدف

2019
2020
2021
2022

املبلغ املخطط تخصيصه للصيانة
 ..........جنيه

الرد املطلوب رقم ( :)2ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10
بيان األعامل التى تم تنفيذها خالل العام والتكلفة الفعلية لها
بيان األعامل التى تم تنفيذها خالل عام 20..

التكلفة الفعلية لها

***
( )6/1تفعيل نظام جوائز التميز ىف األداء الحكومى.
البيــان املطلــوب :وضــع خطــة لنظــام متكامــل لجوائــز التميــز الحكومــى.
ويقصــد تقســيم الجوائــز وتعريفهــا وتحديــد مراحــل التنفيــذ والتدريــب.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../4/10
إعداد بيان باملرشحني لنيل الجائزة  /إعداد بيان يفيد إختيار الفائزين بالجائزة وفقًا ملعايري تطبق
بشفافية عىل الجميع (وزارة التخطيط فقط).
***
( )7/1تطوير هياكل األجور وربطها مبنظومة متطورة لتقويم األداء.
البيــان املطلــوب :بيــان يفيــد تطويــر وإعتــاد هيــاكل األجــور (وزارات  /محافظــات  /جامعــات).
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الــرد املطلــوب رقــم ( :)1ملــرة واحــدة عــى مــدار االسـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية
املطلــوب ىف هــذا البيان هو الخطــة التى ينتهجها الجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة بالتنســيق مع
وزارة املاليــة والتــى تســتهدف مخطــط تطويــر هيــكل األجــور والتاريــخ املســتهدف لالنتهاء من
تطويرها وتفعيلها عىل مستوى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة (وزارات  /محافظات  /جامعات).
الجهة املخطط تطوير هيكل أجورها

التاريخ املستهدف للتفعيل

الرد املطلوب رقم ( :)2ضمن نتائج املتابعة ربع السنوية وفقًا لجدول توقيتات املتابعات الوارد
ىف بداية الدليل االسرتشادى.

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الجهة التى تم تطوير هيكل
أجورها
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رقم وتاريخ قرار إعتامدها

تاريخ التفعيل

***
( )8/1تفعيل آليات تضمن عدم تعارض املصالح ىف األجهزة الحكومية.
البيــان املطلــوب :خطــة إصــدار الجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة لقــرار بإنشــاء
وحــدة الدعــم الترشيعــى بوحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة (وزارات  /محافظــات /
جامعــات) تشــمل إختصاصاتهــا عــاج مشــكالت تضــارب مصالــح املســئولني بالدولــة.
الــرد املطلــوب رقــم ( :)1ملــرة واحــدة عــى مــدار االسـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
تشــمل الخطــة أســاء الجهــات وتوقيتــات تحديــث هيكلهــا التنظيمــى ليشــمل
الوحــدة املنصــوص عليهــا بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1146 /لســنة .2018
التاريخ املخطط لتحديث هيكلها بإضافة
أسم الجهة
الوحدة
الــرد املطلــوب رقــم ( :)2ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل االسرتشــادى.
بيــان يفيــد موقــف تنفيــذ إعتــاد الهيــاكل املحدثــة للجهــات واملتضمــن
إضافــة وحــدة الدعــم الترشيعــى خــال الربــع محــل املتابعــة.

أسم الجهة

رقم قرار وتاريخ تحديث هيكلها التنظيمى
بإضافة الوحدة

وىف جميــع األحــوال يتــم تكليــف اإلدارة القانونيــة (أو مــا يعادلهــا) بإعــداد تقريــر ربــع ســنوى
خــاص بجهودهــا ىف مجــال الدعــم الترشيعــى وحظــر تضــارب املصالــح وذلــك إىل حــن صــدور
قــرار الجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة بإنشــاء الوحــدة وتكليفهــا بإعــداد هــذا التقريــر.
***
( )9/1وضع نظام موحد لقياس رضاء جمهور املتعاملني مع وحدات الجهاز اإلدارى.
البيــان املطلــوب :معــدل رضــاء املواطنــن املتعاملــن مــع وحــدات الجهــاز اإلدارى.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../1/10
يتــم تحديــد املعــدل عــن طريــق عمــل اســتطالع لــرأى املواطنــن املتعاملــن
مــع الجهــات اإلداريــة املختلفــة تٌجــرى مــرة واحــدة ســنويًا ،بحيــث يكــون
املعــدل نســبة مئويــة ممثلــة ملجمــوع املواطنــن محــل عينــة إســتطالع الــرأى.
***
( )10/1تفعيل نظام الربط املميكن بني الوحدات الحسابية.
البيــان املطلــوب :الخطــة الزمنيــة للربــط املميكــن للوحــدات الحســابية.
الــرد املطلــوب رقــم ( :)1ملــرة واحــدة عــى مــدار االسـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
تشــمل الخطــة الوضــع الراهــن والتوقيتــات املخططــة لالنتهــاء مــن ربــط الوحــدات
الحاسبية بالجهاز اإلدارى للدولة (وزارات  /محافظات  /جامعات)
موقف ربطها  /أو التاريخ املخطط لربطها
أسم الجهة
الرد املطلوب رقم ( :)2ضمن نتائج املتابعة ربع السنوية وفقًا لجدول توقيتات املتابعات الوارد
ىف بداية الدليل االسرتشادى.
بيان يفيد موقف تنفيذ ربط الوحدات الحسابية خالل الربع سنة.
تاريخ ربط الوحدة الحسابية
أسم الجهة
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الهدف الثاىن :تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية:

( )1/2إســـتكامل قاعدة البيانات القومية املتكاملة لربط كافة وحدات الجهاز اإلدارى
للدولة إلكرتون ًيا.
البيـــان املطلـــوب :بيـــان بقواعـــد البيانـــات التـــى تـــم ربطهـــا
والقواعـــد املســـتهدف ربطهـــا خـــال ســـنوات االســـراتيجية.
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
يقصد بها ربط قواعد البيانات املختلفـــة من أجل الوصول إىل بنية معلوماتية للدولة.
أسامء قواعد البيانات والتاريخ
املستهدف لربطها
التاريخ املستهدف
أسم قاعدة
لربطها
البيانات

أسامء قواعد البيانات التى تم ربطها

الرد املطلوب رقم ( :)2ضمن نتائج املتابعة ربع الســـنوية وفقًا لجدول توقيتات
املتابعات الوارد ىف بداية الدليل االسرتشادى.

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

قاعدة البيانات التى تم ربطها
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تاريخ الربط
***

( )2/2تفعيل منظومة الدفع والتوقيع اإللكرتوىن لتبســـيط اإلجراءات عىل املواطنني
والحد من املدفوعات غري الرسمية.
البيـــان املطلـــوب :تحديـــد خدمـــات الدفـــع والتوقيـــع
اإللكـــروىن بالجهـــة (وزارات  /محافظـــات  /جامعـــات).
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
يقصـــد بهـــا بيـــان خدمـــات الدفـــع والتوقيـــع اإللكـــروىن التـــى تـــم ميكنتها
بالجهـــة ،والخدمـــات املســـتهدف ميكنتهـــا والتاريـــخ املخطـــط للتنفيـــذ.
بيان خدمات الدفع والتوقيع املميكنة بيان وتاريخ الخدمات املستهدف ميكنتها
التاريخ التنفيذ
أسم الخدمة

الرد املطلوب رقم ( :)2ضمن نتائج املتابعة ربع الســـنوية وفقًا لجدول توقيتات
املتابعات الوارد ىف بداية الدليل االسرتشادى.
خدمات الدفع والتوقيع التى تم
ميكنتها

تاريخ تنفيذ امليكنة
***

( )3/2تفعيل تبادل املعلومات بني األجهزة الحكومية إلكرتونيًا.
 - 1البيـــان املطلوب :تحديـــد الوحدات التى قامـــت بتحديث بنيتهـــا املعلوماتية
لتفعيـــل تبـــادل املعلومـــات الكرتونيـــا .Governement to governement
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
يقصـــد بهـــذا البيـــان موقـــف الوحـــدات الحكوميـــة مـــن تحديـــث بنيتهـــا
املعلوماتيـــة بحيـــث متكنهـــا من تبـــادل املعلومـــات فيـــا بينها ،وذلـــك كاآلىت:
املوقف الحاىل

تم التحديث

جارى التحديث

التاريخ املخطط
للتحديث

موقف التنفيذ
الرد املطلوب رقم ( :)2ضمن نتائج املتابعة ربع الســـنوية وفقًا لجدول توقيتات
املتابعات الوارد ىف بداية الدليل االسرتشادى.
بيان يفيـــد موقف تنفيذ تحديث البنية املعلوماتية وربطها مع الجهات الحكومية
األخرى ،وذلك كاآلىت:
الوحدات التى تم تحديث بنيتها
املعلوماتية وربطها بجهات حكومية
أخرى

تاريخ التنفيذ

 - 2البيان املطلوب :الربيد اإللكرتوىن املعتمد ملســـتويات اإلدارة العليا بوحدات
الجهاز اإلدارى للدولة (وزارات  /محافظات  /جامعات).
الرد املطلوب :ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
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يقصد إعداد بيان يشـــمل األسم  /الوظيفة  /الربيد اإللكرتوىن املعتمد لكافة مستويات
اإلدارة العليا بد ًء من درجة مدير عام.
الربيد اإللكرتوين
الوظيفة
االسم
***

( )4/2تبســـيط اإلجراءات اإلدارية وميكنة الخدمات العامة وتقدميها من خالل قنوات
متعددة.
 - 1البيـــان املطلـــوب :حـــر الخدمـــات التـــى تقدمهـــا وحـــدات
الجهـــاز اإلدارى للدولـــة (وزارات  /محافظـــات  /جامعـــات)
للمواطنـــن ،ومتييـــز مـــا تـــم ميكنتـــه منهـــا واملســـتهدف ميكنتـــه.
الرد املطلوب رقم (أ) :ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
تشـــمل بيان حرصى بالخدمات التى تقدمها وحـــدات الجهاز اإلدارى للدولة (وزارات
 /محافظات  /جامعات) للمواطنني ،وتحديد ما تم ميكنته منها واملســـتهدف ميكنته.
بيان الخدمات التى تم
ميكنتها

بيان الخدمات املستهدف
ميكنتها

التاريخ املخطط للتنفيذ

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الرد املطلوب رقم (ب)  :ضمن نتائج املتابعة ربع الســـنوية وفقًا لجدول توقيتات
املتابعات الوارد ىف بداية الدليل االسرتشادى.
بيـــان يفيد موقف تنفيذ الخدمات التى تم ميكنتها خالل الربع محل املتابعة.
أسم الخدمة

تاريخ تنفيذ امليكنة
وإطالقها

 - 2البيـــان املطلـــوب :معدل رضـــاء املواطنني عـــن الخدمات املقدمـــة إلكرتون ًيا.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../1/10
يتـــم تحديـــد املعدل عن طريـــق عمل إســـتطالع لـــرأى املواطنـــن املتعاملني مع
وحـــدات الجهـــاز اإلدارى املختلفـــة تٌجـــرى مـــرة واحدة ســـنويًا ،بحيـــث يكون
املعـــدل نســـبة مئويـــة ممثلة ملجمـــوع املواطنـــن محل عينـــة إســـتطالع الرأى.
***

14

نوع الوسيط اإللكرتوىن

( )5/2إستكامل إنشاء املراكز التكنولوجية يف مختلف أنحاء الجمهورية ،وضم كافة
خدمات املواطنني إليها ،وإتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية واإلدارية الالزمة
لتفعيلها.
 - 1البيــان املطلــوب :بيــان بعــدد املراكــز التكنولوجيــة املركزيــة
 /الالمركزيــة بــكل محافظــة وعــدد الخدمــات املقدمــة بــكل منهــا.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة عــى مــدار االس ـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
تقــوم وزارىت التخطيــط واإلتصــاالت بإعــداد بيــان شــامل مبوقــف
املراكــز التكنولوجيــة عــى مســتوى الجمهوريــة ،وتقــوم كل محافظــة
بإعــداد بيــان تفصيــى عــا يخصهــا مــن املراكــز التكنولوجيــة كالتــاىل:
عدد املراكز الخدمات عدد املراكز الخدمات عدد املراكز
التكنولوجية التى تقدمها التكنولوجية التى تقدمها املستهدف
تنفيذها
الالمركزية
املركزية

التاريخ
املخطط
للتنفيذ

 - 2البيــان املطلــوب :موقــف تنفيــذ املراكــز التكنولوجيــة املســتهدفة.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل االسرتشــادى.
يتــم إســتيفاء هــذا البيــان مــن خــال منــوذج يشــمل البيانــات األتيــة:
موقع تنفيذ املركز
التكنولوجى

تاريخ التنفيذ

موقف ربط الخدمات به

***

( )6/2إستكامل ونرش أدلة الخدمات الحكومية.
 - 1البيــان املطلــوب :بيــان بكافــة الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدة الحكوميــة
يشــمل (مــكان تقديــم الخدمــة  /اإلجـراءات املطلوبــة  /رشوط الحصــول عــى الخدمــة
 /املســتندات املطلوبــة  /الرســوم املقــررة  /املــدة الزمنيــة للحصــول عــى الخدمــة)
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة عــى مــدار االس ـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
يقصــد بذلــك البيــان دليــل الخدمــات الحكوميــة الذى يشــمل كافــة الخدمــات التى تهم
املواطــن ىف حياتــه اليوميــة ،واملطلــوب مــا يفيــد نرش ذلك الدليــل بكافة وحــدات الجهاز
اإلدارى للدولــة (وزارات  /محافظــات  /جهــات خدميــة أخــرى) وإتاحتــه للمواطنــن.
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 - 2البيــان املطلــوب :معــدل إدراك املواطنــن بأدلــة الخدمــات الحكوميــة
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../1/10
يتــم تحديــد املعــدل عــن طريــق عمــل إســتطالع لــرأى املواطنــن املتعاملــن مــع
وحــدات الجهــاز اإلدارى املختلفــة تٌجــرى مــرة واحــدة ســنويًا ،بحيــث يكــون
املعــدل نســبة مئويــة ممثلــة ملجمــوع املواطنــن محــل عينــة إســتطالع الــرأى.
***

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

( )7/2تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية املقدمة للخدمات للجمهور.
البيــان املطلــوب :تقريــر تفصيــى عــن إســتحداث طريقــة
معياريــة موحــدة لتقييــم أداء الخدمــات املقدمــة للمواطنــن.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة عــى مــدار االسـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
تتــوىل وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلدارى بالتعــاون مــع الجهــاز
املركــزى للتنظيــم واإلدارة وضــع هــذة املنظومــة ،وميكــن لحــن نهــو اإلعــداد
إلتــزام وحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة (وزارات  /محافظــات  /جامعــات)
بوضــع منظومــة داخليــة لقيــاس رضــاء الجمهــور عــن كل خدمــة مقدمــة.
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الهدف الثالث :تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية:
( )1/3تفعيل مدونات سلوك املوظفني ىف كافة وحدات الجهاز اإلدارى للدولة.
البيان املطلوب :بيان يفيد نرش الجهة ملدونة السلوك الوظيفى عىل املوقع اإللكرتوىن
الخاص بها.
الرد املطلوب :ملرة واحدة فقط عىل مدار االسرتاتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
ال يوجد
جارى النرش
املوقف الحاىل تم النرش
موقف التنفيذ
ىف حالة التنفيذ يتم تضمني الرد الرابط اإللكرتوىن للمدونة مبوقع الجهة.
***
( )2/3إتاحة البيانات واملعلومات عن اسرتاتيجيات وخطط الجهاز اإلدارى للدولة فيام
ال يرض باألمن القومى.
البيــان املطلــوب رقــم (أ) :بيــان يفيــد نــر الجهــة
الســراتيجية العمــل الخاصــة بهــا عــى موقعهــا اإللكــروىن.
االســراتيجية املقصــودة هــى اســراتيجية عمــل الجهــة نفســها،
والتــى تشــمل رؤيــة ورســالة وأهــداف (الــوزارة  /املحافظــة /
الجامعــة) ويتعــن نــر املــدى الزمنــى املخطــط لتنفيــذ االســراتيجية.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../1/10

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

املوقف الحاىل
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موقف التنفيذ

تم النرش /الرابط
اإللكرتوين

جارى النرش

ال يوجد

البيــان املطلــوب رقــم (ب) :بيــان يفيد التقــدم املحرز يف إعــداد قانون إتاحــة املعلومات
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
بيــان يفيــد املوقــف الحــاىل للقانــون والخطــوات التــى تــم إتخاذهــا لنهــوه،
والتحديــات التــى تواجــه التنفيــذ وأســبابها ،واألجــل املتوقــع إلصــداره.
***
( )3/3إتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقًا لدستور  2014والقوانني املنظمة لذلك.
البيــان املطلــوب :نــر تقريــر الجهــود املبذولــة ىف مجــال العمــل

الرقــاىب ســنويًا عــى املوقــع اإللكــروىن للجهــة الرقابيــة.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../1/10
توفــر رابــط يفيــد متــام نــر تقريــر الجهــود املبذولــة ىف
مجــال العمــل الرقــاىب عــر املوقــع اإللكــروىن للجهــة الرقابيــة.
وىف حالــة عــدم النــر :يتــم الــرد باألســباب التــى حالــت دون التنفيــذ.
***
( )4/3إستمرار نرش ميزانية وموازنة املواطن لتتضمن املرصوفات واإليرادات وأهم
التوجهات الجديدة.
البيــان املطلــوب :نــر ميزانيــة وموازنــة املواطــن عــى املوقــع اإللكــروىن
لــوزارة املاليــة ،ويقصــد مبيزانيــة املواطــن عــرض للحســاب الختامــي بشــكل
مبســط ،كــا يقصــد مبوازنــة املواطــن عــرض مبســط لخطــة املوازنــة.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../10/10
توفــر رابــط يفيــد متــام نــر ميزانيــة وموازنــة
املاليــة.
لــوزارة
اإللكــروىن
املوقــع
عــى
املواطــن
***
( )5/3إنشاء وتحديث املواقع اإللكرتونية الخاصة بالجهات الحكومية.
البيــان املطلــوب رقــم (أ)  :تاريــخ أخــر تحديــث لتقنيــات عمــل املوقــع.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../1/10
توفــر الرابــط الخــاص باملوقــع اإللكــروىن يتضمــن تحديــث (شــكل املوقــع
 /ســهولة الحصــول عــى بيانــات منــه  /مــدى توافــر الخدمــات التــى
تقدمهــا الجهــة  /نــر مدونــة الســلوك  /نــر اســراتيجية الجهــة .)..../
البيــان املطلــوب رقــم (ب)  :معــدالت التفاعــل عــى املوقــع اإللكــروىن.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
يتتضمــن الــرد بيــان عــدد الزائريــن (املتصفحــن) وعــدد املتفاعلــن
ســواء بكتابــة تعليــق او مشــاركة ( )Shareلخــر مــن األخبــار املنشــورة
عــى املوقــع أو طلــب خدمــة مــن الخدمــات املقدمــة إلكرتونيًــا.
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معدالت التفاعل
عن الربع
....30 :../1/..

عدد الزائرين

عدد املتفاعلني
بكتابة تعليق أو
باملشاركة

عدد طالبى
الخدمات
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***
( )6/3تفعيل منظومة الخطوط الساخنة وتطوير منظومة الشكاوى املعنية مبكافحة
الفساد.
البيان املطلوب رقم (أ)  :مدى توافر خط ساخن لتلقى الشكاوى.
الرد املطلوب :ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10
ال يوجد
جارى توفريه
متوفر
املوقف الحاىل
موقف التنفيذ
		
ىف حالــة وجــود خــط ســاخن لتلقــى الشــكاوى يتــم إضافتــه بالتقريــر.
البيــان املطلــوب رقــم (ب) :عــدد الشــكاوى املقدمــة مبنظومــة الشــكاوى
الحكوميــة املوحــدة ونســبة االســتجابة لهــا وفقًــا لألطــر الزمنيــة املحــددة.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
عدد الشكاوى عدد الشكاوى
عدد الشكاوى
اإلطار الزمنى التى تم نهوها التى تجاوز عدد الشكاوى
الواردة
الرد عليها الباقية للفحص
وفقًا لإلطار
املحدد للرد
باملنظومة
اإلطار الزمنى
الزمنى
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***

( )7/3نرش خطة املشرتيات الحكومية.
البيــان املطلــوب :نــر خطة املشــريات الحكوميــة عىل املوقــع اإللكرتوين لــوزارة املالية.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../10/10
توفــر رابــط يفيــد متــام نــر خطــة تفصيليــة للمشــريات
املاليــة.
لــوزارة
اإللكــروىن
املوقــع
عــى
الحكوميــة
***

( )8/3نرش تقارير عن التقدم املحرز يف تنفيذ أهداف االسرتاتيجية.
البيــان املطلــوب :نــر تقرير بنســب التنفيــذ لكل هدف لالسـراتيجية وأهم املامرســات
الناجحــة التــي متــت وأبــرز التحديــات التــى واجهــت التنفيــذ وخطــة التغلــب عليهــا.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة كل عــام مــع متابعــة 20../1/10
توفــر رابــط يفيــد متــام نــر التقــدم املحــرز ىف تنفيــذ
االســراتيجية عــى املوقــع اإللكــروىن لهيئــة الرقابــة اإلداريــة.
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الهدف الرابع :تطوير البنية الترشيعية الداعمة ملكافحة الفساد:
( )1/4تحديث البنية الترشيعية للجهاز اإلداري للدولة مبا يضمن جودة أدائه.
البيان املطلوب :بيان مبا يســتجد من دراســة تعديل املادة  62من قانون الخدمة املدنية،
ودراســة إجـراء أى تعديــات أخــرى من شــأنها ضامن جــودة أداء الجهــاز اإلدارى للدولة.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
املطلــوب ىف هــذا البيــان هــو خطــة اإلجـراءات املتبعــة لتعديــل املــادة املذكــورة بقانون
الخدمــة املدنيــة ،والتوقيــت املخطــط لإلنتهــاء مــن التعديــل ،كــذا مــا يفيــد دراســة
إجــراء أى تعديــات أخــرى مــن شــأنها ضــان جــودة أداء الجهــاز اإلدارى للدولــة.
***
( )2/4تحديث الترشيعات واللوائح املنظمة للصناديق والحسابات الخاصة تضمن مزيد
من الشفافية واملحاسبة.
البيــان املطلــوب :تحديــد اللوائــح الخاصــة بالصناديــق والحســابات
الخاصــة املطلــوب تعديلهــا وفقًــا لرؤيــة الوحــدة اإلداريــة.
الــرد املطلــوب :ملــرة واحــدة عــى مــدار االس ـراتيجية مــع أول متابعــة ربــع ســنوية.
يف هــذا البيــان يتــم تحديــد رؤيــة الوحــدة اإلداريــة لتعديــل اللوائــح
املتعلقــة بالصناديــق الخاصــة مبــا يعــزز الشــفافية ويفعــل مبــادئ الحوكمــة.
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***
( )3/4تحديث الترشيعات املنظمة لعمل األجهزة املعنية مبكافحة الفساد لضامن
اإلستقاللية والشفافية ىف ذلك املجال.
البيان املطلوب :بيان يحدد مقرتح تعديل قانون تنظيم جهاز /هيئة معنية مبكافحة
الفساد.
الــرد املطلــوب رقــم :ملــرة واحــدة عــى مــدار االسـراتيجية مــع أول متابعــة ربع ســنوية.
يشــمل الــرد مــا يوضــح ســبب التعديــل املقــرح وكيــف سيســاهم ذلــك
ىف زيــادة اســتقاللية الجهــاز /الهيئــة ودعــم قدراتهــا ملكافحــة الفســاد.

القانون املراد تعديله

دور التعديل ىف زيادة إستقاللية الجهاز/
الهيئة ودعم قدراتها ملكافحة الفساد

***
( )4/4سن قوانني (حامية الشهود واملبلغني والضحايا والخرباء ،قانون التعاون الدوىل ىف
املسائل الجنائية ،قانون إتاحة وحرية تداول املعلومات).
البيــان املطلــوب :إعــداد تقريــر يشــمل التقــدم املحــرز ىف إعــداد مشــاريع
قوانــن حاميــة الشــهود واملبلغــن والضحايــا والخــراء  /قانــون التعــاون
الــدوىل ىف املســائل الجنائيــة  /قانــون إتاحــة وحريــة تــداول املعلومــات.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
يشــمل التقريــر الخطوات التــى تم تنفيذها خالل الربع محل التقريــر ىف إجراءات إصدار
القانــون ،والوقــوف عــى التحديات التى تحــول دون النهو لعرض موقفهــا والتغلب عليها
مــع التأكيــد عــى أن املــدى الزمنــى املحــدد لهــذا الهــدف «قصــر» لــذا
يتعــن نهــو إجــراءات إصــدار تلــك القوانــن قبــل نهايــة عــام .2020
***
( )5/4دراسة ميكنة إقرارات الذمة املالية وإصدار الترشيع الخاص بها.
البيــان املطلــوب :بيــان يفيــد التقــدم املحــرز ىف دراســة
ميكنــة إقــرارات الذمــة املاليــة وإعــداد الترشيــع الخــاص بهــا.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
يشــمل التقريــر الخطــوات التــى تــم تنفيذهــا خــال الربــع محــل التقريــر ىف
إجــراءات دراســة ميكنــة إقــرارات الذمــة املاليــة وإعــداد الترشيــع الخــاص بهــا،
والوقــوف عــى التحديــات التــى تحــول دون النهــو لعــرض موقفهــا والتغلــب عليهــا.
مــع التأكيــد عــى أن املــدى الزمنــى املحــدد لهــذا الهــدف «قصــر» لــذا يتعــن
نهــو إجــراءات إصــدار ذلــك التعديــل الترشيعــى قبــل نهايــة عــام .2020
***
( )6/4تفعيل قانون حظر تعارض مصالح املسئولني بالدولة.
البيــان املطلــوب :بيــان يفيــد التقــدم املحــرز يف إعــداد الالئحــة التنفيذيــة
للقانــون أو مــروع لتعديــل أحــكام قانــون الكســب غــر املــروع
23

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وتضمينــه محتــوى القانــون وإلغــاء قانــون حظــر تعــارض املصالــح.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
يشــمل التقريــر الخطــوات التــى تــم تنفيذهــا خــال الربــع محــل التقريــر ىف إجـراءات
دراســة إعــداد الالئحــة التنفيذيــة للقانــون أو مــروع لتعديــل أحــكام قانــون الكســب
غــر املــروع وتضمينــه محتــوى القانــون وإلغــاء قانــون حظــر تعــارض املصالــح.
مــع التأكيــد عــى أن املــدى الزمنــى املحــدد لهــذا الهــدف «قصــر» لــذا
يتعــن نهــو إجــراءات إصــدار ذلــك الترشيــع قبــل نهايــة عــام .2020
***
( )7/4تعديل وتحديث الترشيعات الخاصة مبكافحة الفساد ومنها (تعديل قانون
اإلجراءات الجنائية  /قانون املرافعات) وذلك بغرض تسهيل اإلجراءات وتحقيق العدالة
الناجزة.
البيــان املطلــوب :إعــداد تقريــر يشــمل التقــدم املحــرز ىف
إعــداد تعديــل لقوانــن اإلجــراءات الجنائيــة قانــون املرافعــات.
الــرد املطلــوب :ضمــن نتائــج املتابعــة ربــع الســنوية وفقًــا
لجــدول توقيتــات املتابعــات الــوارد ىف بدايــة الدليــل اإلسرتشــادى.
يشــمل التقريــر الخطــوات التــى تــم تنفيذهــا خــال الربــع محــل التقريــر ىف
إجــراءات دراســة تعديــل بعــض أحــكام قانــوىن اإلجــراءات الجنائيــة واملرافعــات.
مــع التأكيــد عــى أن املــدى الزمنــى املحــدد لهــذا الهــدف «قصــر» لــذا
يتعــن نهــو إجــراءات إصــدار ذلــك الترشيــع قبــل نهايــة عــام .2020
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الهدف الخامس :تحديث اإلجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة:
( )1/5تطوير البنية التحتية للنظام القضاىئ.
البيان املطلوب :خطة تحدد أعداد املباىن املســـتهدف ترميمها أو تطويرها أو إنشائها
خالل مدة تنفيذ االسرتاتيجية مقسمة سنويًا.
الرد املطلوب :ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10
العام
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2019
2020
2021
2022
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عدد املباىن
املستهدف رفع
كفائتها

التكلفة
التقديرية

عدد املباىن
املستهدف
إنشائها

التكلفة
التقديرية

***
( )2/5تطويـــر بنية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وامليكنة مبنظومة العمل القضاىئ.
 - 1البيـــان املطلـــوب :تقريـــر عـــن التقـــدم املحرز ىف مـــروع إنفـــاذ القانون.
الـــرد املطلـــوب :ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
يحـــدد التقريـــر املوقف الحـــاىل لتنفيذ املـــروع والخطـــوات التى تـــم إتخاذها
لنهـــوه ،والتحديـــات التى تواجـــه التنفيذ وأســـبابها ،واألجل املتوقـــع لإلنتهاء منه.
 - 2البيـــان املطلـــوب :تقرير يحدد متوســـط الوقـــت املســـتهلك ألداء اإلجراءات
القضائيـــة ونســـبة التخفيـــض املســـتهدفة خـــال ســـنوات تنفيذ االســـراتيجية.
الـــرد املطلـــوب :ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
الوقت
الوقت
الوقت
الوقت
املستهدف
املستهدف
املستهدف
اإلجراء القضاىئ املستهلك
2022
2021
2020
2019

***
( )3/5استخدام التطبيقات الذكية ىف تقديم الخدمات القضائية.
 - 1البيـــان املطلـــوب :تحديـــد خطـــة الســـتحداث تطبيقـــات ذكيـــة
لتقديـــم الخدمـــات القضائيـــة خـــال مـــدة تنفيـــذ االســـراتيجية.
يقصـــد بالتطبيق الذىك تطبيقات الحاســـب اآلىل والهاتف املحمول والتى قد تشـــمل
(برامج الشـــكاوى  /االستعالم عن قضية أو شكوى  /التقديم اإللكرتوىن لشغل الوظائف
يف الجهات القضائية  /أى تطبيقات أخرى مســـتهدف تنفيذها تيســـ ًرا عىل املواطنني)
يرجـــى ترتيـــب التطبيقـــات وفقًـــا للتاريـــخ املســـتهدف لإلطـــاق.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../1/10
التطبيق املستهدف
م
إستحداثه

وصف موجز للتطبيق
وأهميته

التاريخ املستهدف إلطالقه

 - 2البيـــان املطلـــوب :معـــدل رضـــاء املواطنـــن عـــن
القضائيـــة
للخدمـــات
املقدمـــة
الذكيـــة
التطبيقـــات
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../1/10
يتـــم ذلك عن طريـــق إســـتطالعات رأى تٌجرى مرة واحـــدة ســـنويًا ،بحيث يكون
املعـــدل نســـبة مئويـــة ممثلة ملجمـــوع املواطنـــن محل عينـــة إســـتطالع الرأى.
***
( )4/5دعم قدرات األعضاء والعاملني بالجهاز القضاىئ.
البيـــان املطلـــوب :وثيقـــة الخطـــة التدريبيـــة لألعضـــاء
والعاملـــن بالجهـــات القضائيـــة مقســـمة ربـــع ســـنوى
الـــرد املطلـــوب :ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
تتضمـــن الوثيقة املطلوبة عـــدد الـــدورات التدريبية املســـتهدفة يف كل ربع وعدد
األعضـــاء والعاملـــن املســـتهدف تدريبهـــم والتكلفـــة التقديرية لتلـــك الدورات.

27

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الهدف الســـادس :دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته:
( )1/6إستكامل تطوير هياكل األجهزة الرقابية.
البيـــان املطلوب :تاريـــخ آخر تعديـــل للهيكل التنظيمـــى للجهاز /الهيئـــة الرقابية
ويهـــدف اإلجـــراء إىل رضورة تعديـــل الهيـــاكل التنظيميـــة للجهـــاز/
الهيئـــة الرقابيـــة لتواكـــب التطـــور املتالحـــق لجرائـــم الفســـاد ومرتكبيهـــا.
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
املطلـــوب ىف هذا البيـــان اإلفادة بتاريـــخ آخر تعديـــل للهيـــكل التنظيمى ،ورشح
موجـــز لكيفيـــة مســـاهمة التعديـــات املســـتهدفة لتعزيـــز إســـتقالل الجهاز /
الهيئـــة وزيادة كفاءة أداءهـــا ألعاملها ،كـــذا التاريخ املســـتهدف للتحديث كاآليت:
رشح موجز ألهداف
التاريخ املخطط للتحديث
تاريخ أخر تحديث للهيكل
التحديث
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ىف حالـــة القرار بالســـر ىف إجـــراءات تحديـــث الهيكل يتم إســـتيفاء الـــرد التاىل.
الـــرد املطلـــوب رقـــم ( :)2ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
اإلفـــادة بتطـــور اإلجـــراءات املتبعـــة لتعديـــل وتحديـــث هيـــكل الجهـــاز
 /الهيئـــة ،والتحديـــات التـــى تواجـــه التنفيـــذ وســـبل التغلـــب عليهـــا.
***
( )2/6إبرام إتفاقيات بني األجهزة الرقابية لتفعيل تبادل املعلومات.
ىف ضـــوء متتـــع االســـراتيجية الوطنيـــة باملرونـــة الكافيـــة لتعديـــل بعـــض
إجراءاتهـــا التنفيذيـــة لتتســـق مـــع النتائـــج املرجـــوة ومبـــا يحقـــق الرصـــد
الفعـــال لنتائـــج أعاملهـــا ،تـــم تعديـــل اإلجـــراء الثـــاين ليشـــمل إىل
جانـــب االجهـــزة الرقابيـــة باقـــي أجهـــزة انفـــاذ القانـــون ليصبـــح كالتـــاىل:
إبرام إتفاقيات بني جهات انفاذ القانون لتفعيل تبادل املعلومات.
البيـــان املطلـــوب :إعـــداد وتوقيـــع بروتوكـــول تعـــاون ىف مجـــال
تبـــادل املعلومـــات والبيانـــات بـــن جهـــات إنفـــاذ القانـــون.
أودعـــت األمانة الفنية للجنـــة الوطنية  /الفرعية التنســـيقية للوقاية من الفســـاد

ومكافحتـــه ضمن هـــذا اإلجراء مقـــرح إبرام بروتوكـــول تعاون بني جهـــات إنفاذ
القانون يســـتهدف رسعة تبادل البيانـــات واملعلومات بني الجهـــات (وزارة العدل /
النيابة العامة  /هيئة النيابة اإلدارية  /وحدة مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب
 /الكســـب غري املرشوع  /الجهاز املركزى للمحاســـبات  /وزارة الداخلية  /هيئة الرقابة
اإلداريـــة) ملا له من أثـــر بالغ عىل نجاح وتكامـــل منظومة عمل مكافحة الفســـاد.
الـــرد املطلـــوب :ملرة واحدة عىل مـــدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع ســـنوية.
اإلفـــادة بـــرأى جهـــات إنفـــاذ القانـــون الســـابق ذكرهـــا باملقـــرح
ىف إبـــرام ذلـــك الربوتوكـــول ،اإلفـــادة مبســـودات مقرتحـــة لشـــكل
الربوتوكـــول والبنـــود التـــى تتضمنـــه وتحقـــق الهـــدف املنشـــود منـــه.
***
( )3/6تحديث البنية املعلوماتية لألجهزة الرقابية.
البيـــان املطلـــوب :بيـــان يحـــدد إىل أي مـــدى قامـــت
بياناتهـــا.
قواعـــد
بتحديـــث
الرقابيـــة
األجهـــزة
الـــرد املطلـــوب :ملرة واحدة عىل مـــدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع ســـنوية.
اإلفـــادة مبـــدى تحديـــث قواعـــد البيانـــات الخاصـــة بالجهـــة.
يقصـــد بقواعد البيانـــات (قاعدة بيانات املـــوارد البرشية  /قاعـــدة بيانات األصول
العقارية  /قاعدة بيانات املعلومات املســـجلة عن قضايـــا وموضوعات تم تنفيذها).
قاعدة بيانات
قاعدة بيانات املوارد
قاعدة بيانات األصول
املعلومات املسجلة
البرشية
يوجد
محدث

جاري
التحديث

ال
يوجد

يوجد
محدث

ال يوجد
جاري
التحديث

يوجد
محدث

جاري
التحديث

ال
يوجد

***
( )4/6تطوير مهارات وقدرات العاملني باألجهزة الرقابية.
البيـــان املطلـــوب :وثيقـــة الخطـــة التدريبيـــة لألعضـــاء
ســـنوى.
ربـــع
مقســـمة
الرقابيـــة
بالجهـــة
والعاملـــن
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
الخطـــة التدريبية املســـتهدف تنفيذهـــا لألعضـــاء والعاملني بالجهـــة الرقابية عىل
مـــدار ســـنوات االســـراتيجية األربعة مقســـمة ربع ســـنوى بحيث تشـــمل عدد
الدورات املســـتهدف تنفيذها ،عـــدد املتدربني ،التكلفة التقديريـــة للتدريب كاآليت:
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الربع األول

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

الربع األول

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

عام 2019
الربع الثالث
الربع الثاىن

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

عام 2020
الربع الثالث
الربع الثاىن

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

الربع الرابع

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

الربع الرابع

عدد
عدد
الدورات املتدربني

التكلفة
التقديرية

الـــرد املطلـــوب رقـــم (ب)  :ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
إعداد بيان يشمل الدورات التدريبية تم تنفيذها خالل الربع والتكلفة الفعلية لها كاآليت:
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أسم الدورة
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الفرتة من 20../ ../ ..حتى20../ ../ ..
عدد املتدربني
تاريخ إنعقادها

التكلفة الفعلية لها

( )5/6وضع خطط خاصة إلدارة مخاطر الفساد بجهات إنفاذ القانون.
البيـــان املطلوب :تحديد مدى توفر خطة خاصة إلدارة مخاطر الفســـاد الداخلية بالجهة
الـــرد املطلـــوب :ملرة واحـــدة عىل مدار االســـراتيجية مـــع أول متابعة ربع ســـنوية.
يقصـــد مبخاطر الفســـاد داخل الجهـــة :الضوابط واآلليـــات التى وضعتهـــا جهة إنفاذ
القانون لســـد الثغرات التى تحول دون وقوع أحد أعضائها أو نظم إدارتها بواقعة فساد.
وللـــرد عـــى هـــذا اإلجـــراء يتـــم ملـــئ اإلســـتبيان التـــاىل:
الســـــــــؤال
مدى توافر وحدة مختصة بتفعيل
منظومة إدارة مخاطر الفساد ؟

نعم

ال

مدى توافر نظام محكم ملراقبة
أداء األعضاء والعاملني ؟
مدى توافر مدونة سلوك وظيفى
(أخالقى  /مهنى) مفعلة لدى
الجهة ؟
هل يتم محاسبة كل من يثبت
تورطه ىف واقعة فساد ؟
هل توجد لديكم ضوابط
ومحددات إلضطالع املستويات
الوظيفية املختلفة عىل بيانات
ومعلومات جهة العمل ؟
( )6/6تطوير املؤرشات الوطنية الخاصة مبدركات الفساد لتكون مبثابة مصدر تغذية
عكسية ألولويات الوقاية من الفساد ومكافحته.
البيان املطلوب :إصدار املؤرش الوطنى لقياس مدركات الفســـاد اإلدارى مرة واحدة سنويًا
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../4/10
اإلفـــادة بالتاريخ املخطط إلصـــدار املؤرش الوطنـــى لقياس مدركات الفســـاد اإلدارى.
***
( )7/6إعداد البحوث والدراسات يف املجاالت املتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد.
البيـــان املطلوب :بيـــان يفيد إنشـــاء وحدة متخصصـــة ببحوث ودراســـات مكافحة
الفســـاد باألكادميية الوطنية ملكافحة الفســـاد ،ومبراكز تدريب جهـــات إنفاذ القانون.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../1/10
يتعـــن أن يكون القامئـــن عىل إعداد البحوث والدراســـات مـــن املتخصصني الحاصلني
عىل درجـــات علمية مناســـبة (ماجســـتري  /دكتوراه) ىف مجـــاالت العلـــوم اإلدارية /
العلـــوم اإلجتامعية  /العلوم السياســـية ،حبذا املرتبطة مبكافحة الفســـاد والوقاية منه.
واملطلـــوب اإلفـــادة بالتاريـــخ املخطـــط إلنشـــاء وحـــدة متخصصـــة بالبحـــوث
والدراســـات الخاصـــة مبكافحـــة الفســـاد ،أو مـــا يفيـــد متـــام إنشـــائها.
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اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الهدف الســـابع :زيادة الوعى املجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته:
( )1/7تطوير برامج توعية بخطورة الفساد ودور املواطن ىف مكافحته.
 - 1البيـــان املطلـــوب :وثيقـــة خطـــة موضوعـــة لتنظيـــم عقـــد دورة تدريبية
شـــهريًا لزيـــادة الوعـــى املجمعـــى بأهميـــة الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحته.
الـــرد املطلـــوب :ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
املطلـــوب ىف هـــذا البيـــان هـــو خطـــة تشـــمل الـــدورات الجـــارى تنظيمهـــا
حتـــى لـــو كانـــت إلكرتونيـــة ،وىف جميـــع األحـــوال يجـــب أن تشـــمل الخطة
عـــى أســـم الربامـــج التدريبيـــة ومواعيـــد ومـــكان انعقادهـــا خـــال الربـــع.
أسم الدورة
مكان إنعقادها
تاريخ إنعقادها
عدد املتدربني
التدريبية
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 - 2البيـــان املطلـــوب :وثيقـــة خطـــة لتنفيـــذ حملـــة إعالميـــة ســـنويًا
بغـــرض توعيـــة املواطـــن بخطـــورة الفســـاد ودور املواطـــن يف مكافحتـــه.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../4/10
اإلفـــادة مبـــا يفيـــد تنفيـــذ حملـــة إعالميـــة خـــال العـــام للغـــرض املذكـــور.
***
( )2/7تنفيذ مبادرات توعوية ملكافحة الفساد ىف املدارس والجامعات.
 - 1البيـــان املطلـــوب :خطـــة لتنظيـــم أربعة أنشـــطة ســـنويًا متعلقـــة بزيادة
الوعـــي بأهميـــة الوقايـــة مـــن الفســـاد عـــى مســـتوى املـــدارس والجامعات.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../4/10
األنشـــطة املقصـــودة تشـــمل أيـــة أنشـــطة ثقافيـــة أو فنيـــة أو رياضيـــة
تهـــدف إىل التوعيـــة بأهميـــة الوقايـــة مـــن الفســـاد ،وذلـــك كاآلىت:
تاريخ تنفيذه
عدد املشاركني
نوعه
أسم النشاط
 - 2البيـــان املطلوب :تفعيـــل مقرر حقوق اإلنســـان ومكافحة الفســـاد بالجامعة.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../4/10
بيـــان يفيـــد عـــدد الكليـــات  /املعاهـــد التابعـــة لـــكل
جامعـــة التـــى قامـــت بتفعيـــل مقـــرر حقـــوق اإلنســـان بهـــا.

إجامىل عدد الكليات

العدد القائم بتطبيق
املقرر

العدد غري القائم بالتطبيق

***
( )3/7تضمني قيم النزاهة والشـــفافية باملناهج الدراسية ملراحل التعليم قبل
الجامعى.
البيـــان املطلوب :تقرير عـــن املناهج الدراســـية املتضمنة قيم النزاهة والشـــفافية
والتوعيـــة مبخاطـــر الفســـاد بكافـــة املراحـــل الدراســـية ومقرتحـــات تطويرها.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../4/10
يتضمن البيـــان املطلوب املرحلة التعليمية (اإلبتدائيـــة ،اإلعدادية ،الثانوية)  /الصف
 /الفصل الدراىس  /الوحدة وعنوان الدرس  /املحتوى املتعلق بالتوعية مبخاطر الفساد.
املحتوى محل
الصف
املرحلة
التعديل
أسم الدرس
الوحدة
الدراىس
التعليمية
يتم إضافة تعليق مبقرتحات التطوير الجارى تنفيذها
***
( )4/7تفعيل امليثاق األخالقى للطالب الجامعى.
البيـــان املطلـــوب :بيـــان يفيـــد نـــر امليثـــاق عـــى املوقـــع
التابعـــة.
واملعاهـــد
وللكليـــات
للجامعـــة،
اإللكـــروين
الـــرد املطلـــوب :ملرة واحدة عىل مـــدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع ســـنوية.
يجب أن يتضمن البيان الروابط اإللكرتونيـــة لنرش امليثاق األخالقى للطالب الجامعى.
***
( )5/7إعداد ميثاق أخالقى لعضو هيئة التدريس.
البيـــان املطلـــوب :إعـــداد ميثـــاق أخالقـــى لعضـــو هيئـــة
التدريـــس عـــى غـــرار امليثـــاق األخالقـــى للطالـــب الجامعـــى.
الـــرد املطلـــوب :ملرة واحدة عىل مـــدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع ســـنوية.
يجـــب مشـــاركة معظـــم الجامعـــات ىف تحديـــد محتوى هـــذا امليثـــاق وإفادة
األمانـــة الفنيـــة بالتوقيـــت املخطـــط إلصـــدار امليثـــاق األخالقـــى لعضـــو هيئة
التدريـــس ،كـــذا إرســـال نســـخة املســـودة األوىل منـــه ملناقشـــة محتواهـــا
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والتوافـــق عـــى إطالقـــه وتعميم نرشة عىل مســـتوى كافـــة الجامعـــات املرصية.
***
( )6/7إكســـاب اإلعالميني والصحفيني املعارف الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
البيـــان املطلـــوب :وثيقـــة خطـــة لتنظيم عقـــد دورة تدريبية ســـنويًا إلكســـاب
اإلعالميـــن والصحفيـــن املعـــارف الخاصـــة بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحته.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../4/10
إعداد تقرير يشـــمل أســـم الدورة التدريبية الجـــارى تنفيذها خـــال العام الحاىل
وتاريـــخ ومـــكان إنعقادهـــا والعدد الســـادة الحضور ،كـــذا اإلفادة باســـم الدورة
املخطـــط تنفيذهـــا خـــال العام التـــاىل والتاريـــخ واملـــكان املخطـــط لتنفيذها.
***
( )7/7تفعيل دور األكادميية الوطنية ملكافحة الفســـاد لنرش قيم النزاهة والشفافية.
البيـــان املطلـــوب :بيـــان مبـــا تـــم تنفيـــذه مـــن دورات تدريبيـــة باألكادمييـــة
الوطنيـــة ملكافحـــة الفســـاد لزيـــادة الوعـــي املجتمعـــي بأهميـــة الوقايـــة.
الـــرد املطلـــوب رقـــم :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../1/10
يحـــدد هذا البيـــان ما يتـــم تنفيذه ســـنويًا مـــن دورات تدريبية لكـــوادر الجهاز
اإلدارى مـــن أجل زيـــادة الوعى بأهميـــة الوقاية من الفســـاد وطـــرق مكافحته.
الفئة محل
تاريخ التدريب
عدد املتدربني
أسم الدورة
التدريب
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***
( )8/7تفعيل دور املؤسســـات الدينية ىف نرش الوعى بخطورة الفساد وأثاره السلبية.
البيـــان املطلوب :خطة لتخصيص  4خطب  /عظات ســـنويًا للتوعية مبخاطر الفســـاد
وآثاره الســـلبية عىل الفرد واملجتمـــع ،وتضمني ذلك باالســـراتيجية الخاصة بالجهة.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../1/10
يشـــمل الرد أســـاء األربعة خطب  /عظات التـــى تم تنفيذها خـــال العام وتاريخ
تنفيذها ،كذا خطة بأســـاء الخطب  /العظات املخطط تنفيذهـــا خالل العام التاىل.
أسم الخطبة  /العظة

تاريخ تنفيذهابالعام
الحاىل

املخطط تنفيذها بالعام
التاىل

***
( )9/7حث الجهات األكادميية ومراكز البحوث عىل إجراء الدراســـات املتخصصة ىف
مجاالت منع ومكافحة الفساد ودراسة التجارب الدولية واإلقليمية الناجحة.
البيـــان املطلـــوب :حـــث القامئـــن عـــى املراكـــز البحثيـــة املتخصصـــة
مـــن أجـــل دعـــم البحـــث العلمـــى يف مجـــاالت منـــع ومكافحـــة الفســـاد.
الـــرد املطلـــوب :ملرة واحدة عىل مـــدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع ســـنوية.
يقصد باملراكـــز البحثية الحكومية واألهليـــة واملراكز املســـتقلة والتابعة للجامعات.
تشـــمل الخطـــة إدراج مجـــاالت منـــع ومكافحـــة الفســـاد ضمـــن أولويـــات
األبحـــاث والدراســـات محـــل نشـــاطهم وحـــث القامئـــن عـــى الدراســـات
العليـــا ىف مجـــاىل اإلدارة واإلجتـــاع عـــى الرتكيـــز بذلـــك املجـــال.
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الهدف الثامن :تفعيل التعاون الدويل واإلقليمي يف منع ومكافحة الفســـاد:
( )1/8تطوير التعاون اإلقليمى والدوىل ىف مجال مكافحة الفساد وإسرتداد
املوجودات.
البيـــان املطلوب :بيان يفيد خطة التعاون الدوىل بني الجهة والجهات املناظرة دول ًيا
وإقليم ًيا.
الرد املطلوب :ملرة واحدة فقط عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
تتضمن الخطة عدد املبادرات املســـتهدف تنظيمها بني الجهة والجهات املناظرة
إقليم ًيا ودول ًيا.
التاريخ املخطط لتنفيذها
الهدف منها
أسم املبادرة
***
( )2/8عقـــد دورات تدريبية ومؤمترات لتبادل الخربات بني جهات إنفاذ القانون
ونظرائها اإلقليمية والدولية.
البيـــان املطلوب :بيان يفيد الخطة املقرتحة للدورات التدريبية واملؤمترات لتبادل
الخربات عىل املستوين الدوىل واإلقليمى عىل مدار كل عام.
الرد املطلوب رقم ( :)1ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10
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عدد الدورات واملؤمترات
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عدد الجهات املستهدفة

التاريخ املخطط للتنفيذ

الـــرد املطلـــوب رقـــم ( :)2ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
بيان يفيد موقف تنفيذ الدورات واملؤمترات املخططة سلفًا.
عدد الدورات واملؤمترات

عدد الجهات املشاركة

تاريخ التنفيذ

***
( )3/8إبـــرام مذكرات التفاهم بني جهات إنفاذ القانون ونظرائها اإلقليمية والدولية
لتفعيل القائم منها.
البيـــان املطلوب :عدد مذكرات التفاهم املربمة بني جهة إنفاذ القانون ونظرائها

الخارجية محدد به املفعل منها وغري املفعل.
الرد املطلوب :ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10
عدد مذكرات التفاهم
املربمة

عدد املفعل منها

عدد غري املفعل منها

***
( )4/8املشـــاركة ىف الفعاليات اإلقليمية والدولية ىف مجال منع الفساد ومكافحته.
( )5/8تبادل الخربات بني جهات إنفاذ القانون ونظرائها بشـــأن تنفيذ أهداف
االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة الفساد.
ىف ضوء متتع االســـراتيجية الوطنية باملرونة الكافية لتعديل بعض إجراءاتها التنفيذية
لتتســـق مع النتائج املرجوة ومبا يحقق الرصد الفعال لنتائج أعاملها ،تم دمج اإلجرائني
الرابع والخامس من االسرتاتيجية ىف إجراء واحد ليصبح كالتاىل:
مشـــاركة جهات إنفاذ القانون ىف الفعاليات اإلقليمية والدولية لتبادل الخربات
مع نظرائها بشـــأن تنفيذ أهداف اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة
الفساد.
البيـــان املطلوب :نتائج املشـــاركة ىف الفعاليات الدولية واإلقليميـــة املتعلقة مبكافحة
الفســـاد ،ويقصد بها املشـــاركة ىف املؤمترات الدوليـــة الخاصة بإتفاقيـــات مكافحة
الفســـاد األمميـــة والعربية واألفريقية وغريها من املشـــاركات الدوليـــة ذات الصلة.
الـــرد املطلـــوب :ملـــرة واحـــدة كل عـــام مـــع متابعـــة 20../1/10
تقوم كل جهـــة بعمل بيان تفصيىل باملشـــاركات التى نفذتها خـــال كل عام كاآليت:
أسم املؤمتر

جهة تنظيمة

مكان إنعقاده تاريخ إنعقاده عدد املشاركني

***
( )6/8دراســـة انضامم وحدات انفاذ القانون إىل بعض املجموعات الدولية واإلقليمية
ذات الصلة مبكافحة الفساد واسرتداد املوجودات وغسل األموال.
البيان املطلوب :بيان بالتجمعات الدولية واإلقليمية ذات الصلة مبكافحة الفســـاد
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واسرتداد املوجودات خالل فرتة تنفيذ االسرتاتيجية.
الرد املطلوب :ملرة واحدة كل عام مع متابعة .20../1/10
يتضمن الرد بيان املجموعات والتجمعات اإلقليمية والدولية املســـتهدف اإلنضامم لها
ولـــو بصفة مراقب ،ويتم إحاطة األمانة الفنية فور اإلنضامم أليًا من تلك املجموعات.
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أسم املجموعة أو التجمع
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التاريخ املخطط لإلنضامم لها
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الهدف التاســـع :مشاركة منظامت املجتمع املدىن والقطاع الخاص ىف منع الفساد
والوقاية منه:
( )1/9تفعيل مدونات السلوك للقطاع الخاص واملجتمع املدىن.
 - 1البيان املطلوب :بيان يفيد نرش مدونة الســـلوك املهنى للعاملني باملجتمع املدىن
مبنظامت العمل األهىل.
الرد املطلوب :ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10
بيـــان عددى يوضح عدد منظامت املجتمع املدىن والعمل األهىل التى تم نرش مدونة
السلوك املهنى بها.
 - 2البيان املطلوب :بيان يفيد نرش مدونة الســـلوك الوظيفى للعاملني بالقطاع
الخاص بالغرف التجارية املختلفة.
الرد املطلوب :ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10
بيان عددى يوضح عدد الغرف التجارية التى تم نرش مدونة ســـلوك لقطاع الخاص
بها.
***
( )2/9دعم قدرات القطاع الخاص واملجتمع املدين يف مجاالت منع ومكافحة الفســـاد.
البيان املطلوب :بيان بعقد الفعاليات خاصة برفع الوعي املجتمعي بخطورة الفســـاد
وسبل مكافحته
الـــرد املطلـــوب :ضمـــن نتائـــج املتابعـــة ربـــع الســـنوية وفقًـــا
لجـــدول توقيتـــات املتابعـــات الـــوارد ىف بدايـــة الدليـــل اإلسرتشـــادى.
يقصد بالفعاليات ،املؤمترات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل...
بيان ربع ســـنوى يحدد عدد الفعاليات التى تم تنفيذها خالل الربع كاآليت:
نوع الفعالية

عنوانها

مكان عقدها عدد املتدربني

تاريخ
إنعقادها

***
( )3/9إطالق مبادرات ملنع ومكافحة الفســـاد بالتعاون مع القطاع الخاص واملجتمع
املدىن.
البيـــان املطلوب :تقرير عن املبادرات التى يطلقها القطاع الخاص أو املجتمع املدىن.
الرد املطلوب :ملرة واحدة كل عام مع متابعة 20../1/10

أسم املبادرة تاريخ إطالقها

الفئات
املستهدفة
منها

الجهات
املشاركة

تعليق عىل
تأثريها

***
( )4/9تيســـر حصول منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص عىل املعلومات املتاحة
مبا ال ميس األمن القومي أو الصالح العام.
البيـــان املطلـــوب :بيـــان يفيـــد توفـــر وســـيلة تفاعلية للـــرد عىل استفســـارات
املواطنـــن واملجتمـــع املـــدىن وتســـهيل حصولهـــم عـــى املعلومات مـــن خالل
املوقـــع اإللكرتوىن لجهـــات الدولـــة املختلفـــة (وزارات  /محافظـــات  /جامعات).
الرد املطلوب :ملرة واحدة عىل مدار االســـراتيجية مع أول متابعة ربع سنوية.
اإلفادة بتضمني املواقع اإللكرتونية لوحدات الجهاز اإلدارى للدول نافذة تســـمح بالرد
عىل إستفســـارات املواطنني ومنظامت املجتمع املدىن ،أو ما يفيد توفري خط ساخن
للرد عىل االستفســـارات واملالحظات (ليس لتلقي الشكاوى) أو ما يفيد توفري وسيلة
إلكرتونية تفاعلية أخرى مثل صفحة ....Facebook
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جداول تحديد جهات التنفيذ

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

جدول تحديد اإلجراءات املنوط تنفيذها بكافة الوزارات ( )29وزارة ،بخالف وزارات
الدفاع ،شـــئون مجلس النواب ،الداخلية ،العدل ،كذا كافة املحافظات ( )27محافظة.
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الهدف واإلجراء
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
8/1
2/2
( 3/2البند الثاين)
7/2
1/3
2/3
5/3
2/4
4/9

جدول اإلجراءات اإلضافية املنوط تنفيذها بعدد ( )10وزارات.
الوزارة
اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
اإلستثامر والتعاون الدوىل
األوقاف
التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى
الرتبية والتعليم والتعليم الفنى
التضامن اإلجتامعى
التعليم العاىل والبحث العلمى
الثقافة
الشباب والرياضة
املالية

الهدف واإلجراء
3/5 ،2/5 ،1/2
2/9
8/7 ،1/7
6/2 ،5/2 ،4/2 ،3/2
3/7 ،2/7
2/9 ،1/9
9/7 ،5/7 ،4/7 ،2/7
1/7
1/7
7/3 ،4/3 ،10/1 ،7/1
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اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

جدول تحديد اإلجراءات املنوط تنفيذها بكافة الجامعات ( )28جامعة.
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الهدف واإلجراء
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
8/1
2/2
( 3/2البند الثاين)
7/2
1/3
2/3
5/3
2/4
2/7
4/7
4/9

جدول تحديد اإلجراءات املنوط تنفيذها بجهات إنفاذ القانون.
وحدة جهاز
هيئة
النيابة مكافحة الكسب
وزارة وزارة
النيابة
غري
العامة غسل
الداخلية العدل
اإلدارية
األموال املرشوع
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
5/4
2/6
1/5
1/5
1/5
2/6
6/4
2/6
2/5
2/5
2/5
5/6
2/6
5/6
3/5
3/5
3/5
7/6
5/6
7/6
4/5
4/5
4/5
1/8
7/6
1/8
2/6
2/6
2/6
2/8
1/8
2/8
5/6
5/6
5/6
3/8
2/8
3/8
7/6
7/6
7/6
4/8
3/8
4/8
1/8
1/8
1/8
5/8
4/8
5/8
2/8
2/8
2/8
6/8
5/8
6/8
3/8
3/8
3/8
6/8
4/8
4/8
4/8
5/8
5/8
5/8
6/8
6/8
6/8

الجهاز
املركزى
للمحاسبات

هيئة
الرقابة
اإلدارية

3/3
6/3
3/4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
7/6
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8

1/2
3/3
6/3
8/3
3/4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
7/6
6/7
7/7
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
9/7
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جدول تحديد اإلجراءات املنوط تنفيذها بجهات أخرى.

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الجهة
اللجنة العليا لإلصالح الترشيعى
مجلس النواب
الجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة
الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
مركز املعلومات ودعم إتخاذ القرار
املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم
املجلس األعىل للصحافة
اإلتحاد العام للجمعيات واملؤسسات
األهلية
اإلتحاد العام للغرف التجارية
األزهر الرشيف
الكنيسة املرصية
قطاع الترشيع بوزارة العدل
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الهدف واإلجراء
7/4 ،6/4 ،4/4 ،1/4 ،2/3
7/4 ،6/4 ،4/4 ،1/4 ،2/3
8/1 ،7/1 ،3/1 ،1/1
4/1
6/6 ،3/5 ،6/2 ،4/2 ،9/1 ،5/1
6/7 ،1/7
6/7 ،1/7
3/9 ،2/9 ،1/9 ،1/7
3/9 ،2/9 ،1/9
8/7 ،1/7
8/7 ،1/7
7/4 ،6/4 ،4/4 ،1/4 ،2/3

