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ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

تقديم:

انقــى عــام آخــر باالســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد )عــام 2020( والذي شــهد 

يف ربعــه األول إنــدالع أزمــة عامليــة صحيــة طالــت آثارهــا جميــع البلــدان وهــي جائحــة 

فــروس كوفيــد 19، وهــو مــا شــكل تحديـًـا مبنظومــة مكافحــة الفســاد بجمهوريــة مرص 

العربيــة إال أن التخطيــط املفصــل للخطــوات التنفيذية لالســراتيجية ســهلت من عملية 

تعــايف املنظومــة مــن األزمــة. أُصيــب العديــد مــن منســقي ومســئويل متابعــة تنفيــذ 

االســراتيجية الوطنيــة بجهــات الدولــة املختلفــة بالفــروس وكإجــراء احــرازي للوقايــة 

مــن املــرض تــم الحــد مــن عقــد االجتامعــات الدوريــة املبــارشة مــع منســقي التنفيــذ 

ــارشة.  ــم االســتعاضة عنهــا بوســائل التواصــل غــر املب ــة وت ــة اإلداري ــة الرقاب مبقــر هيئ

اســتهدف العــام األول )2019( تنفيــذ نســبة 39% مــن إجــاميل اإلســراتيجية نُفــذ منها 

نســبة 36.06% مبعــدل نجــاح %92.46.

واســتهدف العــام الثــاين )2020( تنفيــذ نســبة 32.06% مــن اجــاميل االســراتيجية نُفذ 

منهــا نســبة 23.36% مبعــدل نجــاح  %72.86 .

ــن  ــبة 2.94% م ــذ نس ــة تنفي ــام 2020 متابع ــالل ع ــك خ ــة كذل ــتهدفت الخط اس

اإلســراتيجية عبــارة عــن متأخــرات التنفيــذ خــالل عــام 2019 ، وقــد أســفرت املتابعة عن 

تنفيــذ نســبة 1.17% مــن إجــاميل اإلســراتيجية ليصــل مــا تــم تنفيــذه مــن اإلســراتيجية 

خــالل العامــن  األول والثــاين إىل 60.59% مــن إجــاميل اإلســراتيجية مبعدل نجــاح %85.27.

                                              والله املوفق واملستعان،       

                                                             األمـانة الفنيـة للجنة الوطنية / الفرعية

 التنسيـقية للوقاية من الفساد  ومكافحته 
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ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

امللخص التنفيذي للنتائج املحققة خالل عامي 2019، 2020

الخطة التنفيذية ملتابعة اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2022-2019:. 1

اإلجاميل 2022 2021 2020 2019 البيان/ السنة

%100 %11.98 %16.96 %32.06 %39 املستهدف

امللخص التنفيذي لنتائج متابعة العام الول 2019:. 2

معدل النجاح املتبقي املنفذ ف 2019 املستهدف من السرتاتيجية

%92.46 %2.94 %36.06 %39

ملخص املوقف التنفيذي ملتأخرات العام الول 2019:. 3

املتبقى املنفذ يف 2020 املتأخرات

%1.77 %1.17 %2.94

امللخص التنفيذي لنتائج متابعة العام الثاين 2020:. 4

معدل النجاح املتبقي املنفذ املستهدف من السرتاتيجية

%72.86 %8.7 %23.36 %32.06

امللخص التنفيذي للنتائج املحققة خالل عامي 2019، 2020:. 5

 معدل النجاح

الكيل

املتبقي املنفذ املستهدف السنة

%1.77 %37.23 %39 2019

%8.7 %23.36 %32.06 2020

%85.27 %10.47 %60.59 %71.06 اإلجاميل
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إجاميل عامي 2020-2019:. 6

%85.27

%80.5 %88.67 %96.68 %54.55 %93.29 %83.2 %97.65 %100 %78.57
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ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

إجاميل عام 2020:. 7

%72.86

%43.05 %79.8 %87.98 %51.28 %95.31 %76.92 %94.69 %100 %85.71
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إعــداد دليــل عمــل وحــدات املراجعــة الداخلية . 1

واســتحداث الوحــدة بعــدد 40 هيــكل تنظيمي.

تنفيــذ اســتطالع رأي العاملــن عــن بيئــة العمــل . 2

عــام 2019 والتنســيق لتحســن قيمــة املــؤرش.

إطــالق موقــع »قيــم خدماتــك« بهــدف تقييــم . 3

الخدمــات العامــة.

تفعيل نظام »GFMIS« بشكل كامل.. 4

تفعيل جائزة مرص للتميز الحكومي .. 5

تقديــم عــدد 45 خدمــة الكرونيــة عــى بوابــة . 6

مــرص الرقميــة وعــدد 42 خدمــة الكرونيــة 

ــات. ــات املحلي ــة خدم ــى بواب ع

ــم . 7 ــن عــن رضائه ــذ اســتطالع رأي للمواطن تنفي

ــا. ــة الكرونيً ــات املقدم عــن الخدم

إعــداد دليــل محــدث للخدمــات الحكوميــة . 8

واطالقــه عــى بوابــة الحكومــة عــى االنرنــت.

االستمرار يف نرش ميزانية وموازنة املواطن.. 9

ــي . 10 ــع الجامع ــي للمجتم ــاق األخالق ــداد امليث إع

ــالب«. ــس والط ــة التدري ــاء هيئ »أعض

صــدور إصداريــن ملــؤرش مــدركات الفســاد . 11

2019و2020. عامــي  خــالل  املحــي 

تدريــس مقــرر حقــوق االنســان ومكافحــة . 12

الحكوميــة. الجامعــات  بكافــة  الفســاد 

تنفيذورشــة عمــل دوليــة عــن حاميــة الرياضــة . 13

مــن الفســاد.

عقــد 22 مؤمتــر للتوعيــة مبخاطــر الفســاد ودور . 14

املجتمــع املــدين يف الوقايــة منــه ومكافحتــه.

التأخــر يف تنفيــذ اإلصــدار الثــاين مــن اســتطالع . 1

رأي رضــاء العاملــن عــن بيئــة العمــل.

عــدم اســتحداث وحــدة الدعــم الترشيعــي . 2

املســتهدفة. التنظيميــة  الهيــاكل  بأغلــب 

ــع اإللكــروين . 3 ــى املوق ــل ع ــة التفاع ــدم كفاي ع

ــاء  ــن رض ــر ع ــدار تقري ــك« إلص ــم خدمات »قي

ــة. ــات الحكومي ــن الخدم ــن ع املواطن

عــدم صــدور قوانــن لحاميــة املبلغــن والشــهود . 4

يف  الــدويل  وللتعــاون  والخــراء.،  والضحايــا 

ــات. ــداول املعلوم ــائل الجنائيــة، وحريــة ت املس

عــدم صــدور قانــون بتعديــل القانــون رقــم 62 . 5

ــرشوع،  ــر امل ــب غ ــأن  الكس ــنة  1975 بش لس

املاليــة  الذمــة  إقــرارات  بتقديــم  يســمح 

إلكرونيًــا.

عدم تفعيل قانون حظر تعارض املصالح.. 6

     أبرز املامرسات الناجحة                         أبرز التحديات
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:2020 عــام  خــالل  املحققــة  التفصيليــة  النتائــج  ثانًيــا: 



الهدف األول
)تطوير جهاز إدارى كفء وفعال(
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ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

الهدف الول: )تطوير جهاز إداري كفء وفعال(
ميثل الهدف األول نسبة 16% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 2.95% من اجامىل االسراتيجية.. 2

أســفرت املتابعــة خــالل عــام 2020 عــن تنفيــذ نســبة 1.27% مــن االســراتيجية . 3

وفقــاً للمســتهدف خــالل الفــرة مبعــدل نجــاح 43.05% مــن املســتهدف بالهــدف 

األول.

اإلجراءات التنفيذية للهدف الول:. 4

أ- اإلجراء الول: تفعيل املبادئ الحاكمة لعمل الجهاز اإلداري للدولة:

)1( الشــق األول مــن اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه 
خــالل عــام 2019 بنــرش قــرار وزيــر التخطيــط رقــم 122 لســنة 2015 بشــأن 
معايــر وآليــات التطويــر التنظيمــى لوحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة ىف 
عــدد مــن املواقــع اإللكرونيــة اإلخباريــة والبحثيــة، كــام تــم تنظيــم حلقــات 
نقاشــية حــول تلــك املبــادئ الحاكمــة بحضــور ممثلــن عــن الجهــات اإلداريــة. 

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء تطبيــق خطــة لتطويــر الهيــاكل التنظيمية 
ــة )وزارات / محافظــات /  ــة بعــدد )84( جه ــاز اإلدارى للدول بوحــدات الجه
جامعــات( مــن قبــل الجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة، وإســتهدفت الخطــة  
خــالل عــام 2020 تطويــر عــدد )21( هيــكل تنظيمــى وقــد تــم تطويــر عــدد 
54 هيــكل تنظيمــي بنســبة نجــاح 100% متثــل نســبة )0.2%( من االســراتيجية 
كالتــايل: )الــوزارات: التخطيــط والتنميــة اإلداريــة - املاليــة  - الكهربــاء والطاقة 
ــة  املتجــددة - التمويــن والتجــارة الداخليــة - التنميــة املحليــة -  وزارة الدول
للهجــرة وشــئون املرصيــن بالخــارج - األوقــاف - الداخليــة - الربيــة والتعليــم 
والتعليــم الفنــي - التجــارة والصناعــة - النقــل - الصحــة والســكان - التضامــن 
اإلجتامعــي - القــوى العاملــة - االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات -  الثقافــة 
ــئون  ــار - ش ــالم - الســياحة واآلث ــة - اإلع ــروة املعدني ــرول وال ــة - الب - البيئ
املجالــس النيابيــة/ دواويــن محافظــات: الرشقيــة -  شــامل ســيناء - الدقهليــة 
- ســوهاج - بنــي ســويف - أســوان/ الجامعــات الحكوميــة: أســوان - أســيوط 
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- األزهــر - األقــرص - الزقازيــق -  الســويس - الفيــوم - القاهــرة - املنوفيــة - 
املنيــا - الــوادي الجديــد - بنهــا - بنــي ســويف - بورســعيد - جنــوب الــوادي - 
حلــوان - دمنهــور - دميــاط - ســوهاج - عــن شــمس - قنــاة الســويس - كفــر 

الشــيخ - مدينــة الســادات - مطــروح(

ــام  ــالل ع ــتهدف خ ــن املس ــراء الول 100% م ــذ اإلج ــاح ف تنفي ــبة النج )3( نس
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )0.2%( م 2020، ونس

ب- اإلجراء الثاىن: وضع خطة تدريبية للعاملني ف الجهاز اإلداري وفًقا ملتطلبات 
التطوير.

)1( غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه خــالل عــام 2019 بوضــع 
خطــط تدريبيــة لرفــع كفــاءة العاملــن بالجهــاز اإلدارى للدولــة لعــدد )84( 

جهــة عــى مســتوى الجمهوريــة.

)2( اإلجراء الثاين غري مستهدف خالل عام 2020.

ج - اإلجراء الثالث: تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية.

)1( اســتهدف اإلجــراء تطبيــق نظــام تنفيــذى للتدقيــق والرقابــة الداخليــة يقــوم 
ــات /  ــة )وزارات / محافظ ــدد )84( جه ــا ع ــة يصدره ــر دوري ــداد تقاري بإع
ــنة  ــم/ 1146 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدر ق ــث ص ــات(، حي جامع
ــى أن  ــدة ع ــذه الوح ــا ه ــن ضمنه ــدات م ــتحداث )6( وح ــأن إس 2018 بش
ــاكل  ــا بالهي ــأن دمجه ــرارات بش ــم واإلدارة ق ــزى للتنظي ــاز املرك ــدر الجه يٌص
التنظيميــة لتلــك الوحــدات، اســتهدفت الخطــة خــالل عــام 2020 إســتحداث 
ــاح %47.62  ــبة نج ــك بنس ــذ ذل ــم تنفي ــد ت ــة وق ــدد )84( جه ــدة بع الوح
متثــل نســبة )0.25%( مــن االســراتيجية حيــث قــام الجهــاز املركــزي للتنظيــم 
ــدات  ــل وح ــل عم ــأن دلي ــنة 2020 بش ــم 54 لس ــرار رق ــدار الق واإلدارة بإص
ــتهدفة  ــة ُمس ــدد 40 جه ــدة بع ــامد الوح ــام بإعت ــام ق ــة ك ــة الداخلي الرقاب
كالتــايل )وزارات: التخطيــط والتنميــة اإلداريــة - التمويــن والتجــارة الداخليــة 
- األوقــاف - التجــارة والصناعــة - النقــل -  القــوى العاملــة - اإلتصــاالت 
ــار -  ــياحة واآلث ــالم - الس ــة - اإلع ــة - البيئ ــات - الثقاف ــا املعلوم وتكنولوجي
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ــيناء -  ــة - شــامل س ــن املحافظــات: الرشقي ــة/ دواوي ــس النيابي شــئون املجال
الدقهليــة - ســوهاج - بنــي ســويف/ الجامعــات الحكوميــة: أكادميية الســادات 
للعلــوم اإلداريــة - أســوان - أســيوط - األقــرص - الزقازيــق - الســويس - الفيــوم 
ــعيد -  ــويف -  بورس ــي س ــا - بن ــد - بنه ــوادي الجدي ــا - ال ــرة - املني - القاه
ــة  ــويس - مدين ــاة الس ــوهاج - قن ــاط- س ــور - دمي ــوادي - دمنه ــوب ال جن

ــروح (. ــادات - مط الس

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثالــث 47.62% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ونســبة )0.25%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

د- اإلجراء الرابع: تحديث قواعد بيانات الصول والعاملني بوحدات الجهاز 
اإلداري.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء تحديــث قواعــد بيانــات األصــول العقاريــة 
واألراىض بوحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة بعــدد )84( جهــة )وزارات / 
اســتهدفت  االســراتيجية،  ســنوات  مــدار  عــى  جامعــات(   / محافظــات 
ــث  ــام 2020 حي ــالل ع ــة خ ــة اداري ــدد )30( جه ــول ع ــرص اص ــة ح الخط
ــبة )%0.29(  ــل نس ــاح 100% متث ــبة نج ــتهدفة بنس ــداد املس ــرص األع ــم ح ت
مــن االســراتيجية. وقــد قامــت هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتنســيق مــع وزارة 
اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات خــالل شــهر أبريــل 2020 بتنفيــذ وإنشــاء 
ــن،  ــالل إصداري ــن خ ــة م ــالك الدول ــول وأم ــة إلدارة أص ــة اإللكروني املنظوم
ــه  ــم خالل ــة وت ــات الدول ــه بجه ــخ 2020/4/27 وإطالق ــوه بتاري ــم نه األول ت
ــة  ــة هيئ ــا مبعرف ــابق تجميعه ــرة الس ــول املؤج ــات األص ــر بيان ــل وتهج نق
الرقابــة اإلداريــة حيــث اتــاح هــذا اإلصــدار لجهــات الدولــة تصحيــح 
واســتكامل بيانــات األصــول املؤجــرة فقــط، أمــا األصــدار الثــاين فيتيــح لجهــات 
الدولــة تســجيل كافــة أنــواع األصــول اململوكــة لهــا )مؤجــرة/ مســتغلة/ غــر 
ــات )إدارة  ــالل تطبيق ــن خ ــل م ــلوب األمث ــا باألس ــخ( وإدارته ــتغلة... ال مس
األصــل/ البعــد املــكاين/ العقــود/ املديونيــات/ التحصيــل/ الشــئون القانونيــة/ 
املخالفــات والتعديــات/ التقييــم والتســعر( ومــن املنتظــر إطالقــه خــالل عــام 

.2021
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)2( اســتهدف الشــق الثــاىن تحديــث قواعــد بيانــات العاملــن بوحــدات الجهــاز 
اإلدارى للدولــة بعــدد )84( جهــة )وزارات / محافظــات / جامعــات( عى مدار 
ســنوات االســراتيجية، واســتهدفت الخطــة خــالل عــام 2020 تحديــث قاعــدة 
ــث العــدد املســتهدف  ــم تحدي ــث ت ــة حي ــن بعــدد )21( جه ــات العامل بيان
بنســبة نجــاح 100% متثــل نســبة )0.2%( مــن االســراتيجية، حيــث قــام الجهاز 

املركــزي للتنظيــم واإلدارة بتحديــث كافــة قواعــد بيانــات العاملــن.

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الرابــع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
ــن إجــامل الســرتاتيجية . 2020، ونســبة )0.49%( م

هـ- اإلجراء الخامس: تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة.

)1( الشــق األول مــن اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه 
ــة لوحــدات الجهــاز  ــة التحتي خــالل عــام 2019  برصــد خطــة تحديــث البني
اإلدارى للدولــة وذلــك بواقــع عــدد )55( جهة متثــل )املحافظــات / الجامعات( 
وتــم إســتثناء الــوزارات مــن ذلــك اإلجــراء ىف ضــوء النقــل للعاصمــة اإلداريــة.

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء قيــاس ملــدى رضــاء العاملــن بوحــدات 
الجهــاز اإلدارى عــن بيئــة العمــل )4( مــرات عــى مــدار االســراتيجية  بواقــع 
ــروف  ــام 2019 إال أن الظ ــالل ع ــاح خ ــذه بنج ــم تنفي ــد ت ــام وق ــرة كل ع م
الحاليــة حالــت دون صــدور اصــدار عــام 2020 )صــدر قــرار لوزيــر التخطيــط 
بوقــف الدراســات امليدانيــة بســبب انتشــار جائحــة كورونــا وبالتــايل مل يقــوم 
الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بالترصيــح بالقيــام بالدراســة 
امليدانيــة( وجــاري املتابعــة مــع مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع 

ملجلــس الــوزراء لتنفيــذه خــالل عــام 2021. 

)3( مل يتم تنفيذ املستهدف من اإلجراء الخامس.

و- اإلجراء السادس: تفعيل نظام جوائز التميز ف الداء الحكومي.

)1( الشــق األول مــن اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه 
ــز للتميــز ىف األداء الحكومــى  خــالل عــام 2019 بوضــع وتطبيــق نظــام جوائ
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ونــرش مــواد دعائيــة تعريفيــة باملســابقة بالجهــات املشــاركة، وعــى مواقــع 
التواصــل اإلجتامعــي كــام نظــم املعهــد القومــي للحوكمــة والتنمية املســتدامة 
)املعهــد القومــى لــإدارة ســابًقا( التابــع لــوزارة التخطيــط ورش عمــل للتوعية 

بخطــوات وإجــراءات الرشــح للجائــزة.

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء رصــد عــدد مشــاركات وحــدات الجهــاز 
اإلدارى بالدولــة بواقــع عــدد )336( مشــاركة مــن عــدد )84( جهــة )وزارات / 
محافظــات / جامعــات( بشــكل ســنوى يف جائــزة التميــز الحكومــى عــى مــدار 
ســنوات االســراتيجية، وإســتهدفت الخطــة تنفيــذ مشــاركة عــدد )84( جهــة 
خــالل عــام 2020، حيــث تــم مشــاركة جميــع الجهــات املســتهدفة فيــام عــدا 
وزاراة الخارجيــة بنســبة نجــاح 98.8% متثــل نســبة )0.2%( مــن االســراتيجية . 

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســادس 98.8% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.2%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ز- اإلجراء السابع: تطوير هياكل الجور وربطها مبنظومة متطورة لتقويم الداء.

)1( غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم تنفيــذه خــالل عــام 2019  
ــم و اإلدارة  ــزى للتنظي ــاز املرك ــس الجه ــيد/ رئي ــة الس ــة برئاس ــكيل لجن بتش
تختــص بدراســة وضــع إطــار عــام لنظــام األجــر املكمــل بجميــع الوحــدات 
الخاضعــة ألحــكام  قانــون الخدمــة املدنيــة مبراعــاة طبيعــة عمــل كل وحــدة 
ونوعيــة الوظائــف بهــا وطبيعــة إختصاصتهــا ومعــدالت أداء موظفيهــا، 
وبتاريــخ 2019/6/20 أصــدر الســيد/ رئيــس الجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة 
القــرار رقــم/ 65 بشــأن تســكن وترقيــة املوظفــن املخاطبــن بأحــكام قانــون 
ــا  ــى إليه ــة املٌرق ــرر للوظيف ــى املق ــر الوظيف ــة ليســتحق األج ــة املدني الخدم
ــم/ 1627  ــرار رق ــدار الق ــم إص ــذا ىف 2019/7/8 ت ــن 2019/7/1، ك ــاراً م إعتب

بتقريــر الحــد األدىن لألجــور للموظفــن والعاملــن لــدى أجهــزة الدولــة 

ــة.  ــة اإلقتصادي ــات العام والهيئ

)3( اإلجراء السابع غري مستهدف خالل عام 2020.
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ح - اإلجراء الثامن: وضع آليات تضمن عدم تعارض املصالح.

ــح املســئولن  ــارض مصال ــدم تع ــات تضمــن ع ــق آلي )1( اســتهدف اإلجــراء تطبي
باألجهــزة الحكوميــة، حيــث صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم/ 1146 
ــة  ــدة مختص ــا وح ــن ضمنه ــدات م ــتحداث )6( وح ــأن إس ــنة 2018 بش لس
بالدعــم الترشيعــى منــوط بهــا تنفيــذ ذلــك الغــرض عــى أن يٌصــدر الجهــاز 
التنظيميــة  بالهيــاكل  بشــأن دمجهــا  قــرارات  واإلدارة  للتنظيــم  املركــزى 
للوحــدات املختلفــة، وقــد اســتهدفت الخطــة اســتحداث الوحــدة بعــدد 42 
ــة -  ــاف - البيئ ــات )وزارات: األوق ــدد 7 جه ــتحداثها بع ــم اس ــد ت ــة وق جه
ــارة  ــن والتج ــة - التموي ــة اإلقتصادي ــط والتنمي ــة - التخطي ــارة والصناع التج
ــة - النقــل(  بنســبة نجــاح 16.67% خــالل عــام 2020 مبــا  ــة - الثقاف الداخلي
ميثــل )0.13%( مــن اجــاميل االســراتيجية. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه حتــى 
تاريخــه مل يتــم تفعيــل القانــون رقــم 106 لســنة 2013 بشــأن حظــر تعــارض 
ــة لعــدم صــدور قــرار إنشــاء لجنــة الوقايــة مــن  مصالــح املســئولن يف الدول

ــون. ــق أحــكام هــذا القان ــا تطبي ــد إليه ــي يعه الفســاد والت

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثامــن 16.67% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.13%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.            

ط - اإلجراء التاسع: قياس معدل رضاء املواطنني املتعاملني مع وحدات الجهاز 
اإلداري.

)1( اســتهدف اإلجــراء وضــع نظــام موحــد لقيــاس رضــاء جمهــور املتعاملــن مــع 
ــع  ــط املوق ــاز اإلدارى، ويف هــذا الشــأن اطلقــت وزارة التخطي وحــدات الجه
ــل  ــي قب ــكل تجريب ــط بش ــه وزارة التخطي ــك )أطلقت ــم خدمات ــروين قي اإللك
نقلــه إىل وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات تنفيــًذا لقــرار رئيــس 
مجلــس الــوزراء رقــم 51 لســنة 2020( والــذي يتيــح للمواطنــن تقييــم 
ــاس  ــمح بقي ــف ال يس ــع ضعي ــى املوق ــل ع ــة إال أن التفاع ــات اإلداري الجه
رضــاء املواطنــن عــى املســتوى القومــي حيــث ينبغــي اطــالق حملــة اعالميــة 
ــم التنســيق مــع مركــز املعلومــات  ــذا ت ــة املواطنــن بوجــود املوقــع، ل لتوعي
ودعــم إتخــاذ القــرار لتــوىل إجــراء اســتطالع رأى يقيــس رضــاء املواطنــن عــن 
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الخدمــات املقدمــة حكوميــاً، وتــم االنتهــاء مــن تصميــم االســتطالع ولظــروف 
ــم إرجــاء صــدوره إىل عــام 2021. ــد 19 ت أزمــة فــروس كوفي

)2( مل يتم تنفيذ املستهدف من اإلجراء.               

ى - اإلجراء العارش: تفعيل الربط املميكن بني الوحدات الحسابية.

)1( غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه خــالل عــام 2019 بتفعيــل 
نظــام الربــط املميكــن للوحــدات الحســابية )ربــط الوحــدات الحســابية 
مبنظومــة إدارة املعلومــات املاليــة الحكوميــة GFMIS( وهــو مــا قامــت وزارة 

ــة مــن 2019/3/31. املاليةبتطبيقــه بداي

)2( اإلجراء العارش غري مستهدف خالل عام 2020.    

أبــرز املامرســات اإليجابيــة التــى متــت تنفيــًذا للهــدف األول خــالل عامــي . 5

:2020/2019

أ- بتاريــخ 2019/6/20 أصــدر الســيد/ رئيــس الجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة القرار 
ــة  ــون الخدم ــكام قان ــن بأح ــن املخاطب ــة املوظف ــكن وترقي ــأن تس ــم/ 65 بش رق
ــن  ــاًرا م ــا إعتب ــى إليه ــة املٌرق ــرر للوظيف ــى املق ــر الوظيف ــتحق األج ــة ليس املدني
2019/7/1، كــذا يف 2019/7/8 تــم إصــدار القــرار رقــم/ 1627 بتقريــر الحــد األدىن 
لألجــور للموظفــن والعاملــن لــدى أجهــزة الدولــة والهيئــات العامــة اإلقتصاديــة . 

ب- قيــام هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط والتنميــة اإلقتصاديــة 
والجهــاز املركــزى للتنظيــم واإلدارة بإعــداد وتطويــر دليــل عمــل وحــدات 
املراجعــة الداخليــة بالجهــاز اإلدارى للدولــة مــن خــالل الركيــز عــى آليــات عمــل 
ــراء  ــم إج ــذا ت ــا، وك ــق أهدافه ــا وتحقي ــذ مهامه ــائل تنفي ــارص اإلدارات ووس عن
التحريــات الرقابيــة عــن عــدد )214( مرشــح للعمــل بوحــدات املراجعــة الداخليــة 
بالجهــاز اإلدارى للدولــة لضــامن حســن الســمعة والنزاهــة والكفــاءة الفنيــة 
ــرى كاآلىت: ــامل األخ ــن األع ــد م ــراء العدي ــم إج ــحن، وت ــؤالء املرش ــة له واإلداري
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)1( التواصل والتنسيق مع الوزارات للمرشحن للعمل يف الوحدة املستحدثة .

ــار     ــة وإســتخدامات الحاســب اآلىل وإختب ــارات ىف اللغــة اإلنجليزي )2( عقــد اختب
يف  املتأهلــن  غــر  واســتبعاد  الــوزارات  جميــع  مــن  للمرشــحن  نفــي 

االختبــارات.

ــع  ــوزارات بواق ــع ال ــن جمي ــدد )214( مرشــح م ــة لع ــات تدريبي ــد مجموع ج - عق
)30( مشــارك يف الــدورة ملــدة يومــن، وأشــتمل التدريــب عــى )آليــات الحوكمــة 

ــة(. ــة الحكومي / مكافحــة الفســاد / املراجعــة الداخلي

د - االتفــاق مــع معهــد نظــم القــوات املســلحة لعقــد اختبــار للحوكمــة واملراجعــة 
الداخليــة ومكافحــة الفســاد ومدونــات الســلوك باإلضافــة إىل إختبــار ســيكوماتري 

للمرشــحن 

ــدة  ــة معتم ــهادة حكومي ــى وش ــج تدريب ــع منه ــة لوض ــة علمي ــاء لجن هـــ - إنش
الحكوميــة. الداخليــة  للمراجعــة 

و- قيــام هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتعــاون مــع مركــز املعلومــات ودعــم إتخــاذ القــرار 
بإجــراء إســتطالع رأى العاملــن بوحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة بواقــع عــدد )55( 

جهــة )محافظــات / جامعــات( لقيــاس مــدى رضائهــم عــن بيئــة العمــل .

ز -  بتاريــخ 2019/3/31 قامــت وزارة املاليــة بتفعيــل نظــام الربــط املميكــن 
للوحــدات الحســابية )ربــط الوحــدات الحســابية مبنظومــة إدارة املعلومــات 

املاليــة الحكوميــة )GFMIS( بكافــة وحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة .

ح - قامــت وزارة التخطيــط والتنميــة اإلقتصاديــة بإنشــاء موقــع خــاص بجائــزة مــرص 
للتميــز الحكومــي، كذلــك تــم نــرش مــواد دعائيــة تعريفيــة باملســابقة بالجهــات 
املشــاركة، وعــى مواقــع التواصــل اإلجتامعــي كــام نظــم املعهــد القومــى لــإدارة 
التابــع لــوزارة التخطيــط ورش عمــل للتوعيــة بخطــوات وإجــراءات الرشــح 

ــزة. للجائ

ط- اســتحداث وحــدة للمراجعــة الداخليــة مــن ضمــن مهامهــا اعــداد تقاريــر الرقابــة 
الداخليــة بعــدد 40 جهــة

ي- تطويــر عــدد 21 هيــكل تنظيمــي وفًقــا لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم/ 1146 
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لســنة 2018 بشــأن إســتحداث )6( وحدات.

ك- اطالق املنظومة اإللكرونية إلدارة أصول وأمالك الدولة.

م- مشــاركة عــدد  3699 موظــف بجوائــز التميــز الحكومــي خــالل عــام 2019 وعــدد 
6660 متــدرب مــن 83 جهــة مختلفــة خــالل عــام 2020.
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الهدف الثاني
)تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية(



22

ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

الهدف الثاين: )تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية(
ميثل الهدف الثاىن نسبة 11% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 2.38% من اجامىل االسراتيجية.. 2

ــن االســراتيجية . 3 ــذ نســبة 1.9% م ــن تنفي ــام 2020 ع ــة خــالل ع أســفرت املتابع

وفقــاً للمســتهدف خــالل الفــرة مبعــدل نجــاح 79.8% مــن املســتهدف بالهــدف 

الثــاىن.

اإلجراءات التنفيذية للهدف الثاين:. 4

أ - اإلجراء الول: استكامل قاعدة البيانات القومية املتكاملة لربط كافة وحدات 
الجهاز اإلداري للدولة إلكرتونًيا.

)1( اســتهدف اإلجــراء إســتكامل قواعــد البيانــات القوميــة املتكاملــة للبنيــة 
املعلوماتيــة لربــط كافــة وحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة إلكرونيــاً بإجــامىل 
ــتهدفت  ــراتيجية، وإس ــنوات االس ــدار س ــى م ــات ع ــدة بيان ــدد )67( قاع ع
الخطــة تنفيــذ عــدد )17( قاعــدة بيانــات خــالل عــام2020 تــم تنفيــذ )10( 
قواعــد بيانــات بنســبة نجــاح 58.82% مــن املســتهدف متثــل نســبة )%0.29( 
ــات املربوطــة إىل )60( قاعــدة  مــن االســراتيجية، ليصــل عــدد قواعــد البيان
بيانــات مؤثــرة كالتــايل:  )وزارة الداخليــة: مصلحــة األحــوال املدنيــة - املــرور 
- أحــوال مدنيــة »وفيــات« / النيابــة العامــة: الــزواج والطــالق »الحالــة 
الشــخصية« / وزارة العــدل: ممتلــكات التوثيــق - الصنــدوق اإلجتامعــي 
ــدة / وزارة  ــن بالعاصمــة الجدي ــات الصغــرة واملتوســطة« - العامل »املرشوع
التمويــن: التمويــن send&receive - التموين مشــركن White list - التموين 
تظلــامت / وزارة التضامــن اإلجتامعــي: اإلعاقــة - التأمينــات اإلجتامعيــة 
»حكومــي« -  التأمينــات اإلجتامعيــة »عام/خــاص« - املــرأة املعيلــة - املــرأة 
املعيلــة send&receive - تكافــل وكرامــة - الجمعيــات األهليــة - دور األيتــام 
ــاري  ــل عق ــة: متوي ــاع / وزارة اإلســكان واملجتمعــات العمراني واملســنن والدف
ــجل  ــواردات - الس ــادرات وال ــى الص ــة ع ــة: الرقاب ــارة والصناع / وزارة التج
التجــاري / وزارة الربيــة والتعليــم: املــدارس - محــو األميــة  / وزارة الخارجيــة: 



23

ــازة  ــة: الحي ــة / وزارة الزراع ــة املؤقت ــة: العامل ــوى العامل النابغــن / وزارة الق
الزراعيــة / وزارة الصحــة والســكان: املواليــد والوفيــات - فــروس يس - الـــامن 
 - »outbound الصحــي »امللــف الطبــي« - املرلــف الصحــي »املنتفعــن
ــة املتجــددة:  ــاء والطاق ــن الصحــي »املنتفعــن LINK« -  وزارة الكهرب التأم
رشكــة األســكندرية لتوزيــع الكهربــاء - رشكــة البحــرة لتوزيــع الكهربــاء -رشكــة 
ــة  ــاء - رشك ــع الكهرب ــا لتوزي ــوب الدلت ــة جن ــاء - رشك ــع الكهرب ــاة لتوزي القن
ــاء  ــع الكهرب ــا لتوزي ــة شــامل الدلت ــاء - رشك ــع الكهرب ــوب القاهــرة لتوزي جن
- رشكــة شــامل القاهــرة لتوزيــع الكهربــاء - رشكــة مــرص العليــا لتوزيــع 
الكهربــاء - رشكــة مــرص الوســطى لتوزيــع الكهربــاء / وزارة املاليــة :  الرضائــب 
ــن  ــات امله ــدة بيان ــة - قاع ــة املضاف ــة القيم ــرة - رضيب ــن الح ــة - امله العام
الحــرة - الجــامرك / وزارة االتصــاالت: TE-Data - املرصيــة لالتصــاالت /  
وزارة االســتثامر: االســتثامر / رشكــة e-finance: املرتبــات الحكوميــة - تكافــل 
وكرامــة »رصف«/ رشكــة we: اســتهالكات we - مشــركن we/ رشكــة اتصــاالت:  
اســتهالكات »اتصــاالت« - مشــركن »اتصــاالت« / رشكــة فودافون: اســتهالكات 
»فودافــون« - مشــركن »فودافــون« / رشكــة أورانــج: اســتهالكات »أورانــج« - 
مشــركن »أورانــج« /  املجالــس الطبيــة: قوائــم االنتظــار / املجلــس القومــي 

ــة أرس الشــهداء: أرس الشــهداء(. لرعاي

ــات  ــد البيان ــدد قواع ــول ع ــتهداف وص ــم اس ــد ت ــه ق ــارة إىل أن ــدر اإلش تج
املربوطــة إىل عــدد 111 قاعــدة بيانــات بنهايــة عــام 2021.

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الول 58.82% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020 ونســبة )0.29( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ب - اإلجراء الثاىن: تفعيل منظومة الدفع والتوقيع اإللكرتوين.

ــل  ــائل تحصي ــق وس ــتهدف تطبي ــات املس ــد الخدم ــراء تحدي ــتهدف اإلج )1( اس
ــة  ــتهدفت الخط ــات، اس ــة محلي ــا )70( خدم ــغ عدده ــا والبال ــروين به إلك
ــالل  ــات خ ــة محلي ــدد )20( خدم ــروين بع ــل اإللك ــات التحصي ــر خدم توف
عــام 2020 حيــث تــم التنفيــذ بعــدد )42( خدمــة مــن خــالل إطــالق بوابــة 
خدمــات املحليــات وهــو مــا ميثــل نســبة نجــاح 100% متثــل نســبة )%0.29( 



24

ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

ــن االســراتيجية.  م

)3( نســبة تنفيــذ اإلجــراء الثــاىن 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 2020، ومبــا 
ميثــل نســبة )0.29%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ج - اإلجراء الثالث: تفعيل تبادل املعلومات بني الجهزة الحكومية الكرتونًيا.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء تفعيــل تبــادل املعلومــات بــن األجهــزة 
الحكوميــة إلكرونيــاً Government to Government مــن خــالل ربــط عــدد 
)30( وزارة عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، وإســتهدفت الخطــة ربــط عــدد 
ــن  ــط م ــدد 3 وزارات فق ــط ع ــم رب ــد ت ــام 2020 وق ــالل ع )10( وزارات خ
املســتهدف بنســبة نجــاح 30% متثــل نســبة )0.1%( مــن االســراتيجية حيــث 
وصــل عــدد الــوزارات املربوطــة يف املنظومــة إىل 13 وزارة وعــدد 8 محافظــات 
ــك املركــزي  ــايل: )البن ــة أخــرى بإجــاميل عــدد 48 جهــة كالت وجهــات حكومي
املــرصي - بنــك نــارص اإلجتامعــي - تطبيــق خدمــات مــرص GtoG - الجهــاز 
املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء - الجهاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة - ديوام 
ــام  ــوان ع ــوان - دي ــة اس ــام محافظ ــوان ع ــامعيلية - دي ــة االس ــام محافظ ع
محافظــة البحــرة - ديــوان عــام محافظــة القاهــرة - ديــوان عام محافظــة املنيا 
- ديــوان عــام محافظــة الــوادي الجديــد - ديــوان عــام محافظــة بورســعيد - 
ديــوان عــام محافظــة مطــروح - صنــدوق التأمــن الحكومــي - صنــوق التأمــن 
العــام والخــاص - املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة - مركــز دعــم اتخــاذ 
القــرار التابــع ملجلــس الــوزراء - مشــيخة األزهــر الرشيــف - النيابــة العامــة 
ــم  ــة لتعلي ــة العام ــرور« - الهيئ ــة امل ــة »نياب ــة العام ــة األرسة« - النياب »نياب
الكبــار - وزارة االتصــاالت »الهيئــة العامــة للريــد« - وزارة االســتثامر »هيئــة 
االســتثامر« - وزارة البيئــة »جهــاز شــئون البيئــة« - وزارة التجــارة والصناعــة 
»الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة« - وزارة التجــارة والصناعــة »هيئــة الرقابــة 
عــى الصــادرات« - وزارة الربيــة والتعليــم - وزارة الربيــة والتعليــم »هيئــة 
ــة« - وزارة  ــل وكرام ــي »تكاف ــن اإلجتامع ــة« - وزارة التضام ــة التعليمي االبني
التضامــن اإلجتامعــي »معــاش الضــامن اإلجتامعــي« - وزارة التمويــن والتجارة 
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الداخليــة »الســجل التجــاري« - وزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة »قاعــدة 
بيانــات التمويــن« - وزارة التنميــة املحليــة »ميكنــة املحليــات« - وزارة 
ــة  ــات« - وزارة الزراعــة »الهيئ ــا املعلوم ــة لتكنولوجي ــة »اإلدارة العام الداخلي
العامــة للخدمــات البيطريــة« - وزارة الصحــة »املجالــس الطبيــة املتخصصــة« 
- وزارة الصحــة »الهيئــة العامــة للتأمــن الصحــي« - وزارة الصحــة »منظومــة 
فــروس يس« - وزارة الصحــة »منظومــة مســح وعــالج التقــزم والســمنا 
ــال« - وزارة  ــان األطف ــة رصف الب ــة ميكن ــا« - وزارة الصحــة »منظوم واألنيمي
الصحــة »منظومــة ميكنــة مكاتــب الصحــة« - وزارة املاليــة »ســلطة التصديــق 
ــة« - وزارة  ــب العام ــة الرضائ ــة »مصلح ــة« - وزارة املالي ــروين الحكومي اإللك
النقــل – الديــوان العــام - وزارة النقــل »قطــاع النقــل البحــري« - وزارة النقــل 
ــاء األســكندرية« -  ــة مين ــة مــواين البحــر األحمــر« - وزارة النقــل »هيئ »هيئ

وزارة النقــل »هيئــة مينــاء دميــاط«(.

)2( الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه 
ــد ملســئوىل اإلدارة  ــروىن رســمى ومعتم ــد الك ــاء بري ــام 2019 بإنش خــالل ع

العليــا لعــدد )84( جهــة متثــل كافــة الــوزارات واملحافظــات والجامعــات.

ــث 30% مــن املســتهدف خــالل عــام  ــذ اإلجــراء الثال )3( نســبة النجــاح ف تنفي
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )0.1%( م 2020، ونس

د - اإلجراء الرابع: تبسيط اإلجراءات اإلدارية وميكنة الخدمات العامة وتقدميها 
من خالل قنوات متعددة.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء ميكنــة الخدمــات العامــة، وقــد حــددت 
وزارة اإلتصــاالت عقــب صــدور قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 51 لســنة 
ــا خــالل الســنوات 2020 و2021  ــات املســتهدف ميكنته ــدد الخدم 2020  ع
و2022 ب 452 خدمــة، واســتهدفت الخطــة خــالل عــام 2020 ميكنــة عــدد 
ــة  ــة مــرص الرقمي ــة عــى بواب ــذ 45 خدم ــم تنفي ــث ت ــم، حي ــة منه 72 خدم

بنســبة نجــاح 62.5% متثــل نســبة )0.07%( مــن االســراتيجية.
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)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء قيــاس رضــاء املواطنــن عــن الخدمــات 
ــام 2020  ــالل ع ــة خ ــتهدفت الخط ــنوي، واتس ــكل س ــا بش ــة الكروني املقدم
تنفيــذ اســتطالع رأي عــن الخدمــات املقدمــة الكرونيًــا وتــم تنفيذ املســتهدف 
ــز  ــام مرك ــراتيجية بقي ــن االس ــبة )0.33%( م ــل نس ــاح 100% متث ــبة نج بنس
ــوايل  ــت أن ح ــي بين ــة الت ــذ الدراس ــرار بتنفي ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع املعلوم
ــوايل  ــا وح ــة إلكرونيً ــات املقدم ــن الخدم ــن ع ــة راض ــة البحثي 33.6% بالعين
5.2% راضــن إىل حــد مــا و6.4% غــر رايض وحــوايل 54.7% مل يحــددوا، وقــد تــم 
التنســيق مــع مجلــس الــوزراء لرفــع الوعــي املجتمعــي بوجــود تلــك الخدمات 
وتحســن رضــاء املواطنــن عنهــا، وقــد قــرر مجلس الــوزراء بجلســته رقــم 134 
ــات  ــز املعلوم ــخ 2021/3/3 اإلحاطــة بالعــرض التقدميــي ملرك ــدة بتاري املنعق
ودعــم اتخــاذ القــرار بشــأن اســتطالع رأي املرصيــن حــول التطبيقــات 
الحكوميــة اإللكــروين، ويتــوىل الســيد/ وزيــر الدولــة لإعــالم بالتنســيق مــع 
الســادة وزراء التخطيــط والتنميــة اإلقتصاديــة، والتنميــة املحليــة،  واالتصاالت 
ــتمرة  ــة املس ــة للتوعي ــة متكامل ــة إعالمي ــع خط ــات وض ــا املعلوم وتكنولوجي
للمواطنــن بالخدمــات املتوفــرة عــى البوابــات اإللكرونيــة، وكيفيــة التعامــل 

معهــا.

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الرابــع 90.84% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ونســبة 0.4% مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ه - اإلجــراء الخامــس: اســتكامل إنشــاء املراكــز التكنولوجيــة ف مختلــف أنحــاء 
الجمهوريــة.

ــف أنحــاء  ــة ىف مختل ــز التكنولوجي )1( اســتهدف اإلجــراء إســتكامل إنشــاء املراك
الجمهوريــة  ليصــل عددهــا إىل )225( مركــز تكنولوجــى بنهايــة االســراتيجية، 
ــم  ــذ عــدد )75( مركــز خــالل عــام 2020، حيــث ت وإســتهدفت الخطــة تنفي
تنفيــذ املســتهدف بنســبة نجــاح 100%  متثــل نســبة )0.33%( من االســراتيجية 
ــايل:  ــة إىل 259 مركــز تكنولوجــي كالت حيــث وصــل عــدد املراكــز التكنولوجي
ــع  ــة بجمي ــدد 84 خدم ــون ع ــزي يقدم ــي مرك ــز تكنولوج ــدد 236 مرك )ع
املحافظــات باســتثناء محافظــة شــامل ســيناء ، وعــدد 23 مركــز تكنولوجــي 
ال مركــزي يقدمــون عــدد 65 خدمــة مبحافظــات القاهــرة والجيــزة واملنوفيــة 
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وشــامل ســيناء(. 

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الخامــس 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ونســبة )0.33%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

و - اإلجراء السادس: استكامل ونرش أدلة الخدمات الحكومية.

)1( الشــق األول مــن اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه 
ــة بعــدد )84(  ــة الخدمــات الحكومي خــالل عــام 2019 بإســتكامل ونــرش أدل
ــت وزارة  ــث قام ــات، حي ــات والجامع ــوزارات واملحافظ ــة ال ــل كاف ــة متث جه
التخطيــط بإعــداد دليــل يشــمل عــدد )500( خدمــة عامــة تضمنــت )مــكان 
ــة للحصــول عــى الخدمــة(  ــة الخدمــة / الرســوم املقــررة / املــدة الزمني تأدي
وذلــك لتيســر حصــول املواطنــن عــى الخدمــات الحكوميــة وقــد تــم تبويــب 
ــة  ــة« عــى بواب ــات العام ــل الخدم ــات بشــكل مبســط وإطــالق »دلي الخدم

ــة.  الحكومــة اإللكروني

ــة  ــن بأدل ــدل إدراك املواطن ــاس مع ــراء قي ــن اإلج ــاىن م ــق الث ــتهدف الش )2( اس
الخدمــات الحكوميــة وذلــك للتأكــد مــن أن املواطــن عــى درايــة بوجودهــا 
وكيفيــة إســتخدامها، وتــم التنفيــذ بنســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف متثــل 
نســبة )0.5%( مــن االســراتيجية بتنفيــذ مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القرار 
ــن  ــف يف إدراك املواطن ــود ضع ــن وج ــفرت ع ــة اس ــوزراء لدراس ــس ال مبجل
ــم  ــد ت ــل( وق ــم بالدلي ــى عل ــة ع ــة البحثي ــن العني ــط م ــل )19.1% فق للدلي

التوجيــه بالعمــل عــى توعيــة املواطنــن بهــذا الدليــل.

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســادس 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ونســبة )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ز - اإلجراء السابع: تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية املقدمة 
للخدمات

)1( غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه خــالل عــام 2019 بتطويــر 
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منظومــة لتقييــم أداء الجهــات الحكوميــة املقدمة للخدمات لعــدد )6( جهات 
ــات  ــى الخدم ــى للحصــول ع ــن بشــكل يوم ــا املواط ــل معه ــة يتعام حكومي
)مكاتــب الصحــة / املراكــز التكنولوجيــة باألحيــاء / مكاتــب التمويــن / 
وحــدات املــرور / األحــوال املدنيــة / اإلدارات التعليميــة(، حيــث قامــت 
ــات  ــبكة املعلوم ــر ش ــك” ع ــم خدمات ــة “قي ــالق منص ــط بإط وزارة التخطي
الدوليــة )اإلنرنــت( لتكــون وســيلة ســهلة يقــوم املواطــن مــن خاللهــا بتقييــم 
ــام  ــة املختلفــة املقدمــة للخدمــات. يســتهدف املوقــع قي الوحــدات الحكومي
ــل /  ــهيالت العم ــة وتس ــى )بيئ ــر ه ــة معاي ــاً لخمس ــم وفق ــن بالتقيي املواط
نظــام التواصــل مــع املواطنــن / مراقبــة ســر العمــل / املعلومــات والبيانــات 

ــة(.  / ســلوكيات مقــدم الخدم

)2( اإلجراء السابع غري مستهدف خالل عام 2020.

ــي . 5 ــالل عام ــاين خ ــدف الث ــًذا لله ــت تنفي ــى مت ــة الت ــات اإليجابي ــرز املامرس أب

:2020/2019

أ- إطــالق املرحلــة األوىل لبوابــة مرص الرقميــة وهي منصة تقــدم  45 خدمة إلكرونية 
ــق  ــل التطبي ــن تحمي ــث ميك ــث حي ــخيص وحدي ــر وش ــكل مي ــن بش للمواطن
واســتخدامه عــى أجهــزة األندرويــد يف الوقت الحــايل واآليفون يف القريــب العاجل، 
تــم إطــالق البوابــة يف عــام 2020 كنتاج تضافر عــدة جهات مرصيــة ورشكات دولية 
ــم الخدمــات  ــع طــرق تقدي ــة ، وتســعى لتجمي ــح املواطــن والدول تعمــل يف صال
ــر. ــهولة وي ــن بس ــة املواط ــى خدم ــل ع ــد للعم ــق موح ــت تطبي ــة تح الرقمي

ــم  ــام 2020 لتقدي ــالل ع ــات خ ــات املحلي ــة خدم ــة األوىل لبواب ــالق املرحل ب- إط
بشــكل  والدواويــن  واملــدن  باألحيــاء  خاصــة  حكوميــة  خدمــة   42 عــدد 
ــر الذهــاب إىل  ــن خــالل توف ــة م ــة الخدم ــل تكلف ــت ويقل ــد والوق ــر  الجه يوف
ــن  ــع الرســوم م ــن دف ــة للمواطن ــح البواب ــام تتي ــوان ك ــة أو الحــي أو الدي املدين
خــالل البوابــة وأيًضــا تتبــع الطلبــات مــن اخــالل البوابــة خطــوة بخطــوة.
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ــامً  ــة دع ــات القومي ــد البيان ــل قواع ــط وتكام ــاملة لرب ــة ش ــداد منظوم ج- إع
لتوجــه الدولــة نحــو تنفيــذ مرشوعــى البنيــة املعلوماتيــة والتحــول الرقمــى 
للدولــة املرصيــة وذلــك بالتعــاون بــن هيئــة الرقابــة اإلداريــة / وزارة 
اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات / وزارة اإلنتــاج الحــرىب / الجهــاز املركــزى 
ــاص. ــاع الخ ــن القط ــن م ــراء متخصص ــاء  / وخ ــة واإلحص ــة العام للتعبئ

د - اإلنتهــاء مــن ميكنــة منظومــة عمــل املــرور وتشــمل ميكنة نيابــات ووحدات 
املــرور بالكامــل عــى مســتوى الجمهوريــة لتــؤدى خدمــات )اإلســتعالم عــن 
املخالفــات والتظلــم منهــا، وإصــدار شــهادات بــراءة الذمــة مــن املخالفــات، 
وإصــدار تراخيــص القيــادة والتســير( مبحافظــات القاهرة والجيزة وبورســعيد 
بطريقــة إلكرونيــة تشــمل نهــو اإلجــراءات والدفــع اإللكــروىن، كــذا منظومة 
ــق  ــاة وثائ ــالد والوف ــهادات املي ــة ش ــمل ميكن ــة وتش ــوال املدني ــل األح عم
ــة بنظــام الشــباك  ــى مفعل ــد العائ ــم القومــى والقي ــزواج والطــالق والرق ال
املوحــد، أيضــاً ميكنــة منظومــة عمــل مكاتــب الصحــة، والتمويــن مبحافظــة 
بورســعيد واملراكــز التكنولوجيــة باألحيــاء واإلدارات التعليميــة بغــرض تيســر 
ــه. ــة من ــر والوقاي ــاد الصغ ــن الفس ــد م ــن والح ــة للمواطن ــة الخدم تأدي

ه - قيــام وزارة املاليــة بالتعــاون مع هيئــة الرقابة اإلدارية بتفعيــل قرار املجلس 
القومــى للمدفوعــات والخــاص بالتحــول إىل مجتمــع رقمــى تحقيقاً للشــمول 
املــاىل بتوفــر وســائل الدفــع اإللكــروىن لكافــة الخدمــات التى تقدمهــا الدولة 
ــات  مــن خــالل كافــة وســائل الدفــع املختلفــة ومنهــا بطاقــات رصف املرتب
واملعاشــات وتنفيــذ حملــة إعالميــة لتوعيــة املواطنــن بذلــك التطبيــق، فضــالً 
عــن قيامهــا بتفعيــل تطبيــق منظومــة الدفــع اإللكــروىن عــى مســتوى كافــة 
وحــدات الجهــاز اإلدارى للدولــة لتشــمل كافــة املرصوفــات الحكوميــة عــى 
املوازنــة العامــة للدولــة ســواء كانــت مرتبــات العاملــن أو مقابــل خدمــات 
مقدمــه مــن املورديــن أو أيــاً مــن املتعاملــن مــع أجهــزة الدولــة املختلفــة. 

و -  خــالل شــهر فرايــر 2019 تــم اإلنتهــاء مــن إعــداد ونــرش دليل شــامل لكافة 
ــة  ــة الحكوم ــى بواب ــه ع ــن وإتاحت ــة للمواطن ــة املقدم ــات الحكومي الخدم
ــامم  ــل أكــر الخدمــات محــل إهت ــة يشــمل عــدد )500( خدمــة متث املرصي
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املواطنــن ىف حياتهــم اليوميــة، تشــمل كل خدمــة اإلجــراء الــذى يقــوم بــه املواطن 
خطــوة بخطــوة / املعايــر املؤهلــة للحصول عــى الخدمــة / املســتندات املطلوبة / 
موقــع تأديــة الخدمــة / الرســوم املقررة لهــا / املدة الزمنيــة الالزمة لتأديــة الخدمة.

اإللكــروىن  املوقــع  بإطــالق  اإلقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  قامــت   - ز 
يســاعد  مــؤرش  مبثابــة  ليكــون   2019 ينايــر  ىف  خدماتــك”  “قيــم 
مــا  كل  وإنتهــاج  التنميــة  ألنشــطة  فاعليــة  أكــر  توجيــه  عــى  الحكومــة 
وتوســيع  املــرصى  واملجتمــع  املواطــن  متكــن  مــن  يزيــد  أن  شــأنه  مــن 
الدولــة. تقدمهــا  التــى  الخدمــات  تقييــم  ىف  الفعليــة  مشــاركته  مســاحة 

الرضيبيــة  املتحصــالت  لكافــة  اإللكــروىن  التحصيــل  تنفيــذ  مــن  اإلنتهــاء  ح- 
إســتثناء  مــع  جنيــه   500 تجــاوز  التــى  للمبالــغ  والحكوميــة  والجمركيــة 
وبعــض  واملستشــفيات  االقتصاديــة  بالهيئــات  الخاصــة  املتحصــالت 
.2019 لســنة   305 رقــم/  املاليــة  وزيــر  لقــرار  طبقــاً  املدفوعــات  أنــواع 

%58.82 %100 %30 %90.84 %100 %100
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)تفعيل آليات الشفافية والنزاهة(



32

ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

الهدف الثالث: )تفعيل آليات الشفافية والنزاهة(
ميثل الهدف الثالث نسبة 13% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 2.08% من اجامىل االسراتيجية.. 2

أســفرت املتابعــة خــالل عــام 2020 عــن تنفيــذ نســبة 1.83% مــن االســراتيجية . 3

وفقــاً للمســتهدف خــالل الفــرة مبعــدل نجــاح 87.98% مــن املســتهدف بالهــدف 

الثالــث. 

اإلجراءات التنفيذية للهدف الثالث:. 4

أ - اإلجراء الول: تفعيل مدونة السلوك الوظيفي ف كافة وحدات الجهاز اإلداري.

)1( اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه خــالل عــام 2019 
ــة  ــاز اإلدارى للدول ــدات الجه ــة وح ــي بكاف ــلوك الوظيف ــة الس ــرش مدون بن

ــة . ــا اإللكروني ــة عــى مواقعه بعــدد )84( جهــة حكومي

)2( اإلجراء الول غري مستهدف خالل عام 2020.

ب - اإلجراء الثاىن: إتاحة البيانات واملعلومات عن اسرتاتيجيات وخطط الجهاز 
اإلداري للدولة.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء إتاحــة البيانــات واملعلومــات عــن 
اســراتيجيات وخطــط الجهــاز اإلدارى للدولــة مــن خــالل نــرش اســراتيجيات 
الجهــات الحكوميــة بعــدد )84( جهــة عــى املواقــع اإللكرونيــة لتلــك الجهات 
ســنوياً عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، وإســتهدفت الخطــة التنفيــذ بعــدد 
ــذ بنســبة نجــاح 100% مــن  ــم التنفي )84( جهــة خــالل عــام 2020، حيــث ت

ــل نســبة )0.25%( مــن االســراتيجية. املســتهدف متث

ــداول  ــة ت ــون إتاحــة وحري ــن اإلجــراء إصــدار قان ــاىن م )2( اســتهدف الشــق الث
املعلومــات وهــو غــر مســتهدف حتــى نهايــة عــام 2020، ومخطــط تنفيــذه 
خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2021 وقــد تــم تشــكيل لجنــة فنيــة إلعــداد 
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ــاىن 100% مــن املســتهدف خــالل عــام  ــذ اإلجــراء الث )3( نســبة النجــاح ف تنفي
ــن إجــامل الســرتاتيجية. ــل )0.25%( م ــا ميث 2020 مب

ج - اإلجراء الثالث: اتاحة تقارير الجهات الرقابية وفًقا لدستور 2014 والقوانني 
املنظمة لذلك.

ــة وفقــاً للدســتور والقوانــن املنظمــة  ــر الجهــات الرقابي )1( يشــمل إتاحــة تقاري
لذلــك، وقــد متــت مخاطبــة كل مــن )هيئــة الرقابــة اإلداريــة والجهــاز املركــزى 
للمحاســبات( إلعــداد ونــرش كل منهــام تقريــرًا ســنويًا عــن الجهــود الرقابيــة 
خــالل العــام بواقــع عــدد )8( تقاريــر عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، وقــد 
قامــت هيئــة الرقابــة اإلداريــة خــالل عــام 2020 بنــرش التقاريــر عــى صفحتها 
الرســمية عــى موقــع التواصــل اإلجتامعــي »فيــس بــوك« فيــام اكتفــى الجهــاز 
املركــزي للمحاســبات باتاحــة تقريــره للجهــات املعنيــة مبــا ميثــل نســبة نجــاح 
50% مــن املســتهدف متثــل نســبة )0.25%( مــن االســراتيجية، ويــرى أهميــة 
نــرش التقاريــر الســنوية عــى الــرأي العــام عقــب عرضهــا عــى مجلــس النواب 

تحقيًقــا ملتطلبــات املــادة  217 مــن الدســتور.

ــث 50% مــن املســتهدف خــالل عــام  ــذ اإلجــراء الثال )2( نســبة النجــاح ف تنفي
ــرتاتيجية.                  ــامل الس ــن إج ــل )0.25%( م ــا ميث 2020 مب

د - اإلجراء الرابع: استمرار نرش ميزانية وموازنة املواطن لتتضمن املرصوفات 
واإليرادات وأهم التوجهات الجديدة.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء إســتمرار إعــداد ونــرش ميزانيــة املواطــن 
عــى املوقــع اإللكــروىن لــوزارة املاليــة ســنوياً، حيــث قامــت وحــدة الشــفافية 
ــي  ــاب الختام ــة الحس ــداد ميزاني ــة بإع ــوزارة املالي ــة ب ــاركة املجتمعي واملش
ــن  ــام 2020/2019 ضم ــدأي لع ــي مب ــاب ختام ــرش  حس ــم  ن ــن وت للمواط
موازنــة املواطــن للعــام 2020-2021 املنشــورة عــى املوقــع اإللكــروين لــوزارة 
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ــل نســبة )%0.25(  ــل نســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف متث ــة مبــا ميث املالي
مــن االســراتيجية.

ــى  ــن ع ــة املواط ــرش موازن ــداد ون ــراء إع ــن اإلج ــاىن م ــق الث ــتهدف الش )2( اس
ــام  ــة املواطــن للع ــرش موازن ــم ن ــنوياً، ت ــة س ــوزارة املالي ــع اإللكــروىن ل املوق
2020-2021 بنســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف متثــل نســبة )0.25%( مــن 

ــراتيجية. االس

ــام  ــن املســتهدف خــالل ع ــع 100% م ــذ اإلجــراء الراب )3(نســبة النجــاح ف تنفي
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــل )0.5%( م ــا ميث 2020 مب

ه - اإلجــراء الخامــس: إنشــاء وتحديــث املواقــع اإللكرتونيــة الخاصــة بالجهــات 
الحكوميــة.

)1( غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه خــالل عــام 2019 مبتابعــة  
إنشــاء وتحديــث املواقــع اإللكرونيــة الخاصــة بالجهــات الحكومية املســتهدفة 

وعددهــا )84( جهــة.

)2( اإلجراء الخامس غري مستهدف خالل عام 2020.

و - اإلجراء السادس: تفعيل منظومة الخطوط الساخنة وتطوير منظومة 
الشكاوى املعنية مبكافحة الفساد.

)1( الشــق األول مــن اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه 
ــة  ــر منظوم ــة الخطــوط الســاخنة وتطوي ــل منظوم ــام 2019 بتفعي خــالل ع
الشــكاوى املعنيــة مبكافحــة الفســاد لعــدد )3( جهــات هــى هيئتــى الرقابــة 
ــز  ــة املوحــدة مبرك ــة الشــكاوى الحكومي ــة ومنظوم ــة اإلداري ــة والنياب اإلداري

املعلومــات ودعــم إتخــاذ القــرار مبجلــس الــوزراء.

ــكاوى  ــتجابة للش ــدل االس ــاب مع ــراء حس ــن اإلج ــاىن م ــق الث ــتهدف الش )2( اس
ــة اإلداريــة والنيابــة  مبنظومــة الشــكاوى الحكوميــة املوحــدة وبهيئتــي الرقاب
ــن  ــبة )0.25%(  م ــل نس ــاح 100% متث ــبة نج ــك بنس ــم ذل ــد ت ــة وق اإلداري
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ــة املوحــدة 1.08  ــة الشــكاوى الحكومي ــث اســتقبلت منظوم االســراتيجية حي
مليــون شــكوى خــالل العــام املــايل 2019-2020 وبلغــت نســبة اإلنجــاز العــام 

ــام. للشــكاوى 87% هــذا الع

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســادس 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.25%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ز - اإلجراء السابع: نرش خطة املشرتيات الحكومية

ــة عــى مــدار ســنوات االســراتيجية،  )1( يشــمل نــرش خطــة املشــريات الحكومي
واســتهدفت الخطــة خــالل عــام 2020 نــرش تقريــر عــن املشــريات الحكوميــة 
واتاحتهــا للــرأي العــام وقــد تــم التنفيــذ بنســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف 
ــدات  ــة التعاق ــت بواب ــث حقق ــراتيجية، حي ــن االس ــبة )0.25%(  م ــل نس متث
العامــة الغــرض مــن اإلجــراء عــن طريــق نــرش املشــريات الحكوميــة بشــكل 
دائــم عــى البوابــة، رغــم وجــود بعــض العقبــات التقنيــة باملنظومــة حيــث أن 
بعــض روابــط املناقصــات ال يعمــل بالشــكل املرجــو وجــاري العمــل عــى حلهــا.

ــذ اإلجــراء الســابع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام  )2( نســبة النجــاح ف تنفي
ــل )0.25%( مــن إجــامل الســرتاتيجية. 2020 مبــا ميث

ح - اإلجراء الثامن: نرش تقارير عن التقدم املحرز ف تنفيذ أهداف السرتاتيجية

)1( يشــمل إعــداد ونــرش تقريــراً ســنوياً عــن التقــدم املحــرز ىف تنفيــذ االســراتيجية 
بواقــع عــدد )3( تقاريــر عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، واســتهدفت الخطــة 
خــالل عــام 2020 نــرش تقريــر عــن التقــدم املحــرز يف تنفيــذ اإلســراتيجية عــن 
عــام 2019 وقــد تــم تنفيــذ ذلــك بنســبة نجــاح 100%  مــن املســتهدف متثــل 
نســبة )0.33%( مــن اجــاميل االســراتيجية، حيــث تــم نــرش تقريــر مختــرص عــى 
ــع التواصــل اإلجتامعــي  ــة عــى موق ــة اإلداري ــة الرقاب الصفحــة الرســمية لهيئ

فيســبوك.

ــذ اإلجــراء الثامــن 100% مــن املســتهدف خــالل عــام  )2( نســبة النجــاح ف تنفي
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ــن إجــامل الســرتاتيجية. ــل )0.33%( م ــا ميث 2020 مب

5. أبرز املامرسات اإليجابية التى متت تنفيًذا للهدف الثالث خالل عامي 2020/2019:

ــى  ــة الســلوك الوظيف ــر مدون ــة بتطوي ــة اإلقتصادي ــط والتنمي ــام وزارة التخطي أ- قي
ــى  ــا ع ــى  ونرشه ــوار املجتمع ــا للح ــة وطرحه ــاز اإلدارى للدول ــن بالجه للعامل
ــات واملحافظــات بالتنســيق  ــذا نرشهــا ىف الجامع ــوزارة وك ــع  اإللكــروىن لل املوق
ــة  ــوزارة بنــرش خطــة املشــريات الحكومي ــة، كــام قامــت ال ــوزارات املعني مــع ال

ــروىن. ــا اإللك ــى موقعه ع

ب -  قيام وزارة املالية بنرش موازنة املواطن لعامي 2020/2019 و2021/2020.

ــات  ــات / الجامع ــوزارت / املحافظ ــة ال ــة لكاف ــات إلكروني ــاء بواب ــام إنش ج -  إمت
بواقــع عــدد )84( جهــة وإتاحــة البيانــات واملعلومــات والخدمــات التــى تخــص 

ــا.   ــة عليه كل جه

د- تــم نــرش التقريــر الســنوي األول ملتابعــة تنفيــذ اإلســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة 
ــع التواصــل  ــة عــى  موق ــة اإلداري ــة الرقاب الفســاد عــى الصفحــة الرســمية لهيئ

ــوك« وبوســائل اإلعــالم املختلفــة. اإلجتامعــي »فيــس ب

ــة  ــكاوى الحكومي ــة الش ــكاوى مبنظوم ــتجابة للش ــدالت اإلس ــاب مع ــم احتس ه- ت
ــة. ــة اإلداري ــة والنياب ــة اإلداري ــي الرقاب ــدة وبهيئت املوح

و- اســتمرت الــوزارات والجامعــات الحكوميــة واملحافظــات وهيئــة الرقابــة اإلداريــة 
يف نــرش املعلومــات عــى مواقعهــا اإللكرونيــة الرســمية تحقيًقــا ملبــدأ الشــفافية.
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الهدف الرابع                 
)تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد(
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الهدف الرابع: )تطوير البنية الترشيعية الداعمة ملكافحة الفساد(
ميثل الهدف الثاىن نسبة 11% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 9.75% من اجامىل االسراتيجية.. 2

ــتهدف . 3 ــاً للمس ــراتيجية وفق ــن االس ــبة 5% م ــذ نس ــن تنفي ــة ع ــفرت املتابع أس

ــع. ــدف الراب ــن اله ــتهدف م ــن املس ــاح 51.28% م ــدل نج ــرة مبع ــالل الف خ

اإلجراءات التنفيذية للهدف الرابع:. 4

أ - اإلجراء الول: تحديث البنية الترشيعية للجهاز اإلداري للدولة مبا يضمن 
جودة أدائه

)1( اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه خــالل عــام 2019 
بصــدور القانــون رقــم 18 لســنة 2019 بإصــدار قانــون تنظيــم اســتخدام وســائل 

الدفــع اإللكــروين.

)2( اإلجراء الول غري مستهدف خالل عام 2020.

ب - اإلجراء الثاىن: تحديث الترشيعات واللوائح املنظمة للصناديق والحسابات 
الخاصة تضمن مزيد من الشفافية واملحاسبة

)1( اســتهدف الشــق األول  مــن اإلجــراء خــالل عــام 2020 تحديــث الترشيعــات 
ــبة  ــك بنس ــذ ذل ــم تنفي ــد ت ــة وق ــابات الخاص ــق والحس ــة بالصنادي الخاص
ــراتيجية   ــاميل االس ــن اج ــبة )1%( م ــل نس ــتهدف متث ــن املس ــاح 100%  م نج
بصــدور قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1419 لســنة 2020 بشــأن اللوائــح 
ــق والحســابات الخاصــة  ــع الخــاص والصنادي الخاصــة بالوحــدات ذات الطاب
ــة  ــة للدول ــة العام ــة يف املوازن ــات الداخل ــا بالجه ــة منه ــات املمول واملرشوع
والهيئــات العامــة اإلقتصاديــة الــذي يهــدف إىل تقنــن أوضــاع كافــة الوحــدات 
ذات الطابــع الخــاص والصناديــق والحســابات الخاصــة واملرشوعــات املمولــة 

منهــا.

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء تحديــث واعتــامد وزارة املاليــة عــدد 84 
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الئحــة للصناديــق والحســابات الخاصــة خــالل عــام 2020 ، وقــد تــم  تنفيــذ 
ــن اجــاميل  ــل نســبة )1%( م ــن املســتهدف متث ــك بنســبة نجــاح 100%  م ذل

االســراتيجية.

ــاين 100% مــن املســتهدف خــالل عــام  ــذ اإلجــراء الث )3( نســبة النجــاح ف تنفي
ــن إجــامل الســرتاتيجية. ــل )2%( م ــا ميث 2020 مب

ج - اإلجراء الثالث: تحديث الترشيعات املنظمة لعمل الجهزة املعنية مبكافحة 
الفساد لضامن اإلستقاللية والشفافية ف ذلك املجال

)1( اســتهدف اإلجــراء تحديــث عــدد )4( ترشيعــات منظمــة لعمــل أجهــزة 
وهيئــات مكافحــة الفســاد خــالل ســنوات اإلســراتيجية، وإســتهدفت الخطــة 
تحديــث عــدد )3( ترشيعــات خــالل عــام 2020، وقــد تــم تنفيــذ ذلــك بنســبة 
ــون  ــدر القان ــث ص ــراتيجية حي ــن االس ــل )0.5%( م ــا ميث ــاح 66.67% مب نج
رقــم 17 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون مكافحــة غســل األمــوال 
الصــادر بالقانــون رقــم 80 لســنة 2002 كــام صــدر القانــون رقــم 194 لســنة 
2020 بإصــدار قانــون البنــك املركــزي والجهــاز املــرصيف، وجــاري االنتهــاء مــن 
الدراســات الخاصــة بتحديــث قانــون الجهــاز املركــزي للمحاســبات كــام قــام 
ــالت  ــأن التعدي ــون بش ــرشوع قان ــداد م ــدل بإع ــوزارة الع ــع ب ــاع الترشي قط
املقرحــة عــى القانــون رقــم 117 لســنة 1958 بإعــادة تنظيــم النيابــة اإلداريــة 

واملحاكــم التأديبيــة ومذكرتــه اإليضاحيــة.

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثالــث 66.67% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020 مبــا ميثــل )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

د - اإلجراء الرابع: سن قوانني )حامية الشهود واملبلغني والضحايا والخرباء، قانون 
التعاون الدويل ف املسائل الجنائية(

ــا«  ــة املبلغــن والشــهود والضحاي )1( اســتهدف اإلجــراء اصــدار ترشيعــي »حامي
ــايل: ــم كالت ــام 2020، وموقفه ــة« خــالل ع ــدويل يف املســائل الجنائي و»التعــاون ال

)أ( فيام يخص إصدار قانون لحامية الشهود واملبلغن والضحايا والخراء:
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تــم االنتهــاء مــن إعــداد مــرشوع القانــون املنــوه عنــه بالتوافــق بــن 	 
وزاريت العــدل وشــئون مجلــس النــواب.

ــس 	  ــداده لرئاســة مجل ــخ 2017/5/23 ارســل املــرشوع بعــد اع بتاري
ــع. ــه مذكــرة قطــاع الترشي ــوزراء مرفقــا ب ال

بتاريــخ 2017/6/1 ارســلت وزارة العــدل كتابهــا للســيد/ أمــن عــام 	 
ــة  ــر الكلف ــة بتقدي ــاب وزارة الداخلي ــه كت ــا ب ــوزراء مرفق ــس ال مجل
ــون يف الواقــع العمــي. ــة إلنفــاذ أحــكام مــرشوع القان ــة التقريبي املالي

املرشوع معروض عى األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.	 

ويف مســار آخــر تــم افــراغ بــاب كامــل يف مــرشوع قانــون االجــراءات 	 
ــس  ــه ملجل ــم احالت ــن وت ــهود واملبلغ ــة الش ــاص بحامي ــة خ الجنائي

النــواب.

ــم  ــة: فقــد ت ــدويل يف املســاءل الجنائي ــون التعــاون ال ــام يخــص قان )ب( - في
ــوزارة العــدل وجــاري دراســته. ــون  ب صياغــة مــرشوع قان

)2( مل يتم تنفيذ املستهدف من اإلجراء الرابع خالل عام 2020.

ه - اإلجــراء الخامــس: دراســة ميكنــة اقــرارات الذمــة املاليــة واصــدار الترشيــع 
الخــاص بهــا.

)1( يشــمل إصــدار ترشيــع ميكنــة إجــراءات الذمــة املاليــة خــالل ســنوات 
االســراتيجية. اســتهدفت الخطــة إعــداد مــرشوع قانــون لتعديــل القانــون رقم 
62 لســنة 1975 بشــأن الكســب غــر املــرشوع واصــداره، وقــد تــم تنفيــذ ذلــك 
بنســبة نجــاح 50%  مبــا ميثــل نســبة )0.5%( مــن االســراتيجية حيــث تــم اعداد 
مــرشوع بتعديــل بعــض أحــكام القانــون وأرســل إىل االمانــة العامــة مبجلــس 
الــوزراء وفــور اتخــاذ االجــراءات الدســتورية القــراره ســيتم تعديــل الالئحــة 
ــا.  ــا الكروني ــة وتقدميه ــة املالي ــرارات الذم ــة اق ــمح مبيكن ــا يس ــة مب التنفيذي
كذلــك جــاري حاليــا امتــام اجــراءات ميكنــة العمــل داخــل ادارة الكســب غــر 
ــوة أوىل، ويف  ــة كخط ــرارات املميكن ــي االق ــمح بتلق ــو يس ــى نح ــرشوع ع امل
هــذا الصــدد ويف اطــار بروتوكــول تعــاون بــن وزاريت العــدل واالتصــاالت فقــد 
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ــاز الكســب غــر  ــل لجه ــة التحلي خلصــت وزارة االتصــاالت مــن وضــع وثيق
املــرشوع وكــذا وثيقــة دورات عمــل الجهــاز وتــم انهــاء االجــراءات اللوجســتية 
ــن.  ــج املميك ــى الرنام ــب ع ــا التدري ــاري حالي ــل وج ــن العم ــز أماك لتجهي
ــن  ــة املميك ــة املالي ــرار الذم ــل الق ــوذج االمث ــد النم ــة لتحدي ــاري الدراس وج
ــي قامــت  ــة الت ــة والدولي ــة لالنظمــة العربي ــك يف ضــوء الدراســة املقارن وذل
بتطبيــق ميكنــة اقــرار الذمــة املاليــة، وجــاري ايًضــا دراســة كيفيــة التوقيــع 

اإللكــروين عــى االقــرارات مــن جانــب املقــر وزوجتــه.

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الخامــس 50% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020 مبــا ميثــل )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

و - اإلجراء السادس: تفعيل قانون حظر تعارض املصالح.

)1( اســتهدف اإلجــراء تفعيــل مبــدأ حظــر تعــارض مصالــح املســئولن بالدولــة مــن 
خــالل إصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 106 لســنة 2013 بشــأن حظــر 
ــة  ــة اإلداري ــة الرقاب ــدت هيئ ــد اع ــة وق ــئولن يف الدول ــح املس ــارض مصال تع
العديــد مــن املذكــرات بشــأن تفعيــل قانــون حظــر تعــارض مصالــح املســئولن 
بالدولــة رقــم 106 لســنة 2013 بإصــدار قــرار جمهــوري بتشــكيل لجنــة 
الوقايــة مــن الفســاد املنــوط بهــا تفعيــل أحــكام القانــون خــالل الفــرة مــن 
2015/5/13 حتــى 2017/10/30 وإرســالها للســيد رئيــس الجمهوريــة والســيد 
ــدل  ــر الع ــاعدي وزي ــيدين مس ــدل والس ــر الع ــيد وزي ــوزراء والس ــس ال رئي
ــل  ــة تفعي ــدى أهمي ــتجالء م ــرشوع الس ــر امل ــب غ ــع والكس ــئون الترشي لش
ــق  ــات يف تطبي ــود صعوب ــن وج ــث تب ــد حي ــدر بع ــا مل تص ــون ولكنه القان
القانــون فقامــت وزراة العــدل خــالل عــام 2020 باإلنتهــاء مــن إعــداد مرشوع 
ــة  ــه اإليضاحي ــذا مذكرت ــنة 2013 وك ــم 106 لس ــون رق ــل القان ــون لتعدي قان

وجــاري اســتكامل اإلجــراءات متهيــًدا لعرضــه عــى مجلــس النــواب.

)3( مل يتم تنفيذ املستهدف من اإلجراء السادس خالل عام 2020.

ز - اإلجراء السابع:  تعديل وتحديث الترشيعات املتعلقة مبكافحة الفساد ومنها 
)تعديل قانون اإلجراءات الجنائية، وقانون املرافعات(

)1( اســتهدف تعديــل »قانــون اإلجــراءات الجنائيــة« و»قانــون املرافعــات« خــالل 
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ــون  ــل قان ــام 2020 تعدي ســنوات االســراتيجية، اســتهدفت الخطــة خــالل ع
اإلجــراءات الجنائيــة وقانــون املرافعــات وقــد تــم تنفيــذ ذلــك بنســبة نجــاح 
ــم 177  ــون رق ــدور القان ــراتيجية بص ــن االس ــبة )2%( م ــل نس ــا ميث 100% مب
لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اإلجــراءات الجنائيــة كــذا القانــون 
ــة  ــات املدني ــون املرافع ــكام قان ــض أح ــل بع ــنة 2020 بتعدي ــم 191 لس رق

ــة.  والتجاري

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســابع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020 مبــا ميثــل )2%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ــي . 5 ــالل عام ــع خ ــدف الراب ــًذا لله ــت تنفي ــى مت ــة الت ــات اإليجابي ــرز املامرس أب

:2020/2019

ــة  ــز النزاه ــاد وتعزي ــة الفس ــة مبكافح ــن املتعلق ــن القوان ــدد م ــدور ع ــم ص أ- ت
والشــفافية كالتــايل:

)1( القانــون رقــم 3 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 144 لســنة 
2006 يف شــأن تنظيــم هــدم املبــاين واملنشــآت غــر اآليلــة للســقوط والحفــاظ 

عــى الــراث املعــامري.

)2( القانــون رقــم 4 لســنة 2020 بتجديــد العمــل بالقانــون رقــم 79 لســنة 2016 
ــى  ــة ع ــكام الرضيب ــض أح ــل بع ــة وتعدي ــات الرضيبي ــاء املنازع ــأن انه يف ش

ــون رقــم 191 لســنة 2005. الدخــل الصــادر بالقان

)3( القانــون رقــم 15 لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام املرســوم بقانــون رقم 95 
لســنة 1945 الخــاص بشــئون التمويــن وبعــض أحــكام قانــون حامية املنافســة 

ومنــع املامرســات اإلحتكاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 3 لســنة 2015.

)4( القانــون رقــم 17 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون مكافحــة غســل 
األمــوال الصــادر بالقانــون رقــم 80 لســنة 2002 

)5( القانــون رقــم 18 لســنة 2019 بإصــدار قانــون تنظيــم اســتخدام وســائل الدفــع 
اإللكروين.

ــار  ــة اآلث ــون حامي ــل بعــض أحــكام قان ــم20 لســنة 2020 بتعدي ــون رق )6( القان
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الصــادر بالقانــون رقــم 117 لســنة 1983 )تقريــر حاميــة اضافيــة لآلثــار 
ــات(. ــظ العقوب وتغلي

)7( القانــون رقــم 143 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اإليــداع والقيــد 
املركــزي لــألوراق املاليــة والقانــون الصــادر بــه رقــم 93 لســنة 2000.

)8( القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حامية البيانات الشخصية.

ــم 114  ــون رق ــكام القان ــض أح ــل بع ــنة 2020 بتعدي ــم 186 لس ــون رق )9( القان
ــاري. ــهر العق ــم الش ــنة 1946 بتنظي لس

)10( القانــون رقــم 188 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيــم 
التعاقــدات التــي ترمهــا الجهــات العامــة الصــادر بالقانــون رقــم 182 لســنة 

.2018

)11( كــام صــدر القانــون رقــم 194 لســنة 2020 بإصــدار قانــون البنــك املركــزي 
والجهــاز املــرصيف

ــون رقــم 177  ــل بعــض أحــكام القان ــون رقــم 197 لســنة 2020 بتعدي )12( القان
ــتثامر  ــيادي لالس ــرص الس ــدوق م ــرص )صن ــدوق م ــاء صن ــنة 2017 بإنش لس

ــة(. والتنمي

)13( القانون رقم 205 لسنة 2020 يف شأن مكافحة اإلخالل باإلمتحانات.

)14( القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون اإلجراءات الرضيبية املوحد.

)15( القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجامرك.

)16( القانــون رقــم 209 لســنة 2020 بإصــدار قانــون إعــادة تنظيــم هيئــة األوقاف 
املرصية.

ــة باإلســراتيجية   ــم اإلنتهــاء مــن إعــداد عــدد مــن مرشوعــات القوانــن املتصل ب-ت
ــايل: خــالل عــام 2020 كالت

)1( مــرشوع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2000 بإنشــاء 
ــة  ــخاص االعتباري ــوزارات واألش ــون ال ــي تك ــات الت ــق يف املنازع ــان التوفي لج

ــة. ــه اإليضاحي العامــة طرفــا فيهــا ومذكرت
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)2( مــرشوع قانــون تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 13 لســنة 1968 بإصــدار 
قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ومذكرتــه اإليضاحيــة.

)3( مــرشوع قانــون بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 75 لســنة 1963 
بشــأن تنظيــم هيئــة قضايــا الدولــة، ومذكرتــه اإليضاحيــة.

)4( مــرشوع قانــون تنظيــم ودعــم تقنيــة املعلومــات بالجهــات والهيئــات القضائية 
ــه اإليضاحية. ومذكرت

ــأن  ــنة 2018 يف ش ــم 175 لس ــون رق ــكام القان ــل أح ــون بتعدي ــرشوع قان )5( م
ــات. ــة املعلوم ــم تقني ــة جرائ مكافح

ــه  ــات للتحــول الرقمــي ومذكرت ــون إتاحــة البيان ــون بإصــدار قان )5( مــرشوع قان
ــة. اإليضاحي

ــح  ــأن اللوائ ــنة 2020 بش ــم 1419 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدور ق ج- ص
الخاصــة بالوحــدات ذات الطابــع الخــاص والصناديــق والحســابات الخاصــة 
واملرشوعــات املمولــة منهــا بالجهــات الداخلــة يف املوازنــة العامــة للدولــة والهيئات 
العامــة اإلقتصاديــة الــذي يهــدف إىل تقنــن أوضــاع كافــة الوحــدات ذات الطابــع 

ــا. ــة منه ــق والحســابات الخاصــة واملرشوعــات املمول الخــاص والصنادي
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الهدف الخامس
)تحديث اإلجراءات القضاية تحقيًقا للعدالة الناجزة(



50

ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

الهدف الخامس: )تحديث اإلجراءات القضائية تحقيًقا 
للعدالة الناجزة(

ميثل الهدف السابع نسبة 6% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 2.13% من  اجامىل االسراتيجية.. 2

أســفرت املتابعــة عــن تنفيــذ نســبة 2.03% مــن االســراتيجية وفقــاً للمســتهدف . 3

خــالل الفــرة مبعــدل نجــاح 95.31% مــن املســتهدف مــن الهــدف الخامــس.

اإلجراءات التنفيذية للهدف الخامس:. 4

أ - اإلجراء الول: تطوير البنية التحتية للنظام القضايئ

ــع  ــى تاب ــدد 124 مبن ــم ع ــراء انشــاء وترمي ــن اإلج ــتهدف الشــق األول م )1( اس
ــر  ــة تطوي ــتهدفت الخط ــراتيجية، وإس ــنوات االس ــالل س ــدل خ ــوزارة الع ل
وانشــاء عــدد )38( مبنــى )محاكــم واســراحات وزارة العــدل والنيابــة العامــة( 
خــالل عــام 2020 حيــث تــم رفــع كفــاءة عــدد 24 محكمــة ابتدائيــة وجزئياتها 
بعــدد 183 محكمــة جزئيــة بإجــاميل عــدد 207 مقــر وذلــك ضمــن املرحلــة 
ــن  ــرة م ــالل الف ــذة خ ــم واملنف ــاءة املحاك ــع كف ــة رف ــة لخط األوىل والثاني
2020/1/15 وحتــى 2020/9/20. كــام تــم البــدء يف املرحلــة الثالثــة مــن خطــة 
رفــع كفــاءة املحاكــم اعتبــاًرا مــن 2020/10/1 والتــي تنتهــي يف 2021/3/31 
وتضــم 13 محكمــة ابتدائيــة بجزئياتهــا وإجــاميل عددهــا 130 محكمــة جزئيــة 
جــاري رفــع كفاءتهــا وذلــك بنســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف بالشــق األول 

مــن اإلجــراء متثــل نســبة )0.13%( مــن االســراتيجية. 

ــع  ــى تاب ــم عــدد 279 مبن ــاىن مــن اإلجــراء انشــاء وترمي )2( اســتهدف الشــق الث
ــر  ــة تطوي ــتهدفت الخط ــراتيجية، وإس ــنوات االس ــالل س ــة خ ــة اإلداري للنياب
وانشــاء عــدد )62( مبنــى )تابــع لهيئــة النيابــة اإلداريــة( خــالل عــام 2020 تــم 
تنفيــذ ذلــك بنســبة نجــاح 4.84% مبــا ميثــل )0.01%( مــن االســراتيجية حيــث 
تــم تطويــر مبنــى رئاســة الهيئــة ب6 أكتوبــر ومجمــع النيابــات باالســكندرية 

ومجمــع النيابــات بالقاهــرة الجديــدة.
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)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الول 53.85% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، مبــا ميثــل )0.14%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ب - اإلجراء الثاىن: تطوير بنية التصالت وتكنولوجيا املعلومات وامليكنة 
مبنظومة العمل القضايئ

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء ميكنــة نظــم العمــل الداخليــة بالجهــات 
القضائيــة  وقــد تــم تنفيــذ ذلــك بنســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف خــالل 
عــام 2020 متثــل نســبة )0.33%( مــن االســراتيجية باتخــاذ وزارة العــدل 
خــالل عــام 2020 للعديــد مــن الخطــوات يف ســبيل تحقيــق التحــول الرقمــي 
ملنظومــة العمــل القضــايئ، وإلنشــاء منظومــة تحليليــة إحصائيــة ميكــن مــن 
خاللهــا تحديــد متوســط الوقــت املســتهلك ألداء اإلجــراءات القضائيــة وصــواًل 
ــا، وقــد تباينــت اإلجــراءات التــي  لخفــض الوقــت املســتغرق يف نظــر القضاي
ــن  ــا ب ــوع القضاي ــب ن ــي بحس ــول الرقم ــامر التح ــوزارة يف مض ــا ال اتخذته

جنائيــة ومدنيــة واقتصاديــة وذلــك عــى النحــو التــايل:

التقايض الجنايئ اإللكروين:  أ( 

يهــدف هــذا النظــام إىل حوكمــة إجــراءات التقــايض مــع رسعــة   )1
ــام يف  ــق النظ ــدأ تطبي ــد ب ــكام، وق ــذ األح ــا وتنفي ــاز القضاي إنج
يونيــو 2020 يف 7 محافظــات )القاهــرة – االســكندرية – الجيــزة 
– بورســعيد – اإلســامعيلية – الســويس – مــرىس مطــروح( وبهــا 
ــدد 143  ــب ع ــم تدري ــة، وت ــد 153 جلس ــرة وتعق ــدد 77 دائ ع
قــاض و163 مدخــل بيانــات و18 مديــر نظــام محكمــة يف هــذه 
املحافظــات، ومــن املقــرر العمــل بهــا فــور االنتهــاء مــن أعــامل 

ــة. ــة املعلوماتي البني

أطلقــت وزارة العــدل خــالل عــام 2020 يف ظــل جائحــة كورونــا   )2
مــرشوع مثــول املتهمن املحبوســن احتياطيـًـا بالســجون العمومية 
ــع وزارة  ــاون م ــك بالتع ــاء وذل ــام القض ــد أم ــن بُع ــة ع واملركزي
ــح، وينفــذ  ــا الجن ــي تنظــر قضاي ــدأ باملحاكــم الت االتصــاالت، وتب
ــن  ــة ب ــة ومؤمن ــة مغلق ــبكات تلفزيوني ــالل ش ــن خ ــرشوع م امل
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املحاكــم والســجون، بحيــث تتصــل قاعــات املحاكــم التــي يُنظــر 
ــا  ــن احتياطيً ــن املحبوس ــس املتهم ــد حب ــراءات تجدي ــا إج فيه
بقاعــات مخصصــة بالســجون العموميــة واملركزيــة واألماكــن التــي 

ــا. ــا املتهمــن املحبوســن احتياطيً يتواجــد فيه

انتهــت املرحلــة األوىل مــن املــرشوع بربــط كافــة محاكــم القاهــرة   )3
بــكل مــن ســجون )طــرة، القناطــر، القاهــرة، االســتقبال، وشــديد 
الحراســة )2،1(، والنهضــة و15 مايــو املركزيــن، كــام انتهــت 
الــوزارة مــن ربــط كافــة محاكــم اإلســكندرية بســجون بــرج 
العــرب )2،1(، واالســكندرية العمومــي، ودمنهــور نســاء ورجــال، 
وســجن كرمــوز املركــزي، باإلضافــة إىل أقســام رشطــة الرمــل أول، 
واملنتــزه أول وثــان، ومنيــا البصــل، والدخيلــة، والعامريــة أول 
وثــان، فضــاًل عــن ربــط محكمــة كفــر الشــيخ اإلبتدائيــة بالســجن 
املركــزي لــكل مــن قســم أول كفــر الشــيخ ومركــز الريــاض ومركــز 

بيــال ومركــز الحامــول ومركــز دســوق.

تســتهدف املرحلــة الثانيــة ربــط مقــار املحاكــم مبحافظــات الجيزة   )4
والقليوبيــة والرشقيــة والدقهليــة، والبحــرة، واملنيــا وأســيوط 
وبورســعيد، والفيــوم، مبائــة وخمســن ســجن عمومــي ومركــزي، 
الثالثــة لباقــي املحافظــات  وتنتهــي يف 2021/3/21 واملرحلــة 

ــو 2021.  ــهر ماي ــة ش ــا بنهاي ــاء منه ــتهدف االنته ومس

التقايض املدين اإللكروين:  ب( 

يتــم ذلــك مــن خــالل عــدة مراحــل، املرحلــة األوىل تتضمــن إقامة 
الدعــوى املدنيــة عــن بعــد وقــد تــم تشــغيل النظــام يف عــدد 10 
ــوب  ــامل وجن ــرة – ش ــوب القاه ــامل وجن ــة )ش ــم ابتدائي محاك
ــرب  ــويس – غ ــعيد – الس ــدة – بورس ــرة الجدي ــزة – القاه الجي
ــا يف  ــرشه تدريجيً ــاري ن ــامعيلية(، وج ــكندرية – اإلس ورشق االس
كافــة املحاكــم اإلبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف املميكنــة، ويتوقــع 
ــة  ــة ثاني ــام 2021، واملرحل ــة خــالل ع ــن هــذه املرحل ــاء م االنته
ــام  ــالن، بين ــالت اإلع ــة مراس ــل مليكن ــام متكام ــا نظ ــذ خالله ينف
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يتــم خــالل املرحلــة الثالثــة ميكنــة كافــة مراحــل تــداول الدعــوى 
أمــام املحكمــة.

التقايض اإللكروين باملحاكم اإلقتصادية:  ج( 

موحــد  إلكــروين  موقــع  اطــالق  تــم   2020/11/22 بتاريــخ 
للمحاكــم اإلقتصاديــة مخصــص للتقــايض يف الدعــاوى اإلقتصاديــة، 
وأنشــأت الســجل اإللكــروين لتســجيل العنــوان اإللكــروين املختــار 
للجهــات الرســمية والشــخصيات اإلعتباريــة واألشــخاص الطبيعيــة، 
ــا  والعنــوان اإللكــروين املختــار بإعتبــاره العنــوان املخصــص قانونً

ــة. ــة اإللكروني ــات القضائي لإعالن

ميكنة العمل اإلداري مللفات الدعاوى املدنية:  د( 

ــن  ــن م ــام ميك ــزودة بنظ ــة م ــب أمامي ــالل مكات ــن خ ــدار م ت
خاللــه تحديــد الــدور والجلســات ودوائــر املحاكــم بطريقــة آليــة، 
كــام يتــم مــن خاللــه تســجيل بيانــات القضايــا واملســح الضــويئ 
ــة  ــدد 393 محكم ــاميل ع ــن إج ــل يف 208 م ــتندات، ويعم للمس
اســتئناف، وابتدائيــة وجزئيــة واقتصاديــة وأرسة، ويوفــر خدمــات 

االســتعالم، واالطــالع والحصــول عــى األحــكام والشــهادات. 

ــض  ــن تخفي ــر ع ــدد 2 تقري ــدور ع ــراء ص ــن اإلج ــاىن م ــق الث ــتهدف الش )2( اس
الوقــت املســتهلك يف نظــر القضايــا خــالل ســنوات االســراتيجية، واســتهدفت 
الخطــة خــالل عــام  2020 صــدور تقريــر يف هــذا الشــأن  وقــد تــم تنفيــذ ذلك 
بنســبة نجــاح 100% مبــا ميثــل )0.5%( مــن االســراتيجية حيــث قامــت وزارة 
ــه  ــم مــن خالل ــل إحصــايئ لداء املحاكــم«، يت ــذ »برنامــج تحلي العــدل بتنفي
إجــراء الدراســات اإلحصائيــة وقــد جــرى تشــغيله بشــكل تجريبــي محــدود 
ــامل  ــة ش ــكي مبحكم ــاري ال ــر التج ــامل دوائ ــأن أع ــام 2020 يف ش ــالل ع خ
القاهــرة، ثــم تــم تشــغيله عــى نطــاق أكــر نســبيًا مبحكمــة جنــوب القاهــرة، 
وأســفر تشــغيله عــن صــدور تقاريــر بيانيــة إحصائيــة، وجــاري تعميمــه عــى 
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ــة لتحقيــق أهدافــه، والتــي مــن ضمنهــا  ــة بصــورة مرحلي محاكــم الجمهوري
تخفيــض الوقــت املســتغرق للفصــل يف الدعــاوي.

ــر العــدل القــرار رقــم 241 لســنة 2021  وقــد اصــدر الســيد املستشــار/ وزي
بشــأن اصــدار التقاريــر اإلحصائيــة مــن املحاكــم، ويهــدف نظام جمــع البيانات 
اإلحصائيــة باملحاكــم اإلبتدائيــة واالقتصاديــة إىل تحســن تلــك املحاكــم ودعــم 
ــل  ــنوية، وتحلي ــة وس ــة دوري ــر احصائي ــدار تقاري ــالل إص ــن خ ــفافية م الش
البيانــات املســتخرجة وعمــل ملخصــات وأشــكال ورســوم بيانيــة تســهل 
االســتفادة منهــا، وتــزود متخــذ القــرار بكافــة البيانــات والتقاريــر اإلحصائيــة 
وصــواًل لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف بالعمــل القضــايئ للعمــل عــى تــاليف 
الســلبيات. وورد بنــص القــرار أن ينــرش عــى املوقــع اإللكــروين لــوزارة العــدل 
تقاريــر إحصائيــة دوريــة وفًقــا لضوابــط محــددة، وتقاريــر بالوقت املســتغرق 
ــدد  ــاوى ومب ــاز الدع ــدالت انج ــا ومبع ــالف أنواعه ــاوي بإخت ــل يف الدع للفص
القضايــا التــي مــا زالــت متداولــة، وغرهــا مــن اإلحصــاءات التــي يُــرى لــزوم 

نرشهــا.

كــام بــادرت النيابــة اإلداريــة بإتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات لتريــع 
اإلجــراءات وصــواًل للعدالــة الناجــزة ومنهــا: 

أ( استحداث وحدة للتحليل اإلحصايئ ومتابعة لجان التأديب.

ــرار  ــى غ ــتحدثت ع ــدة اس ــي وح ــكاوى وه ــدة الش ــتحداث وح ب( اس
نظــام مفــوض الدولــة املعمــول بــه يف بعــض الــدول األوروبيــة ويتيــح 
ألعضائهــا عــدم اإللتــزام بالضوابــط الشــكلية يف التحقيقــات املعتــادة 
وتعطــي مرونــة يف إنهــاء املنازعــات فــور حدوثهــا بــن الجهــات 

ــن. ــة واملواطن اإلداري

كــام تــم وضــع خطــة لتعجيــل اإلجــراءات القضائيــة االبتدائيــة لتجهيــز 
البالغــات والشــكاوى إلجــراءات التحقيقــات مــن 7 أيــام إىل يــوم واحــد، 
وكذلــك تخفيــض الوقــت املســتهلك يف اإلجــراءات اثنــاء تــداول القضيــة 
بالتحقيقــات وطلــب املعلومــات واالســتعانة باللجــان وأهــل الخــرة أو تقاريــر 

ــوم. ــوم إىل 30 ي ــن 60 ي ــة م ــات الرقابي الجه
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ــاين 100% مــن املســتهدف خــالل عــام  ــذ اإلجــراء الث )3( نســبة النجــاح ف تنفي
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )0.83%( م 2020، ونس

ج - اإلجراء الثالث: استخدام التطبيقات الذكية ف تقديم الخدمات القضائية.

ــن  ــة م ــة قضائي ــدد 25 خدم ــم ع ــراء تقدي ــن اإلج ــق األول م ــتهدف الش )1( اس
خــالل تطبيقــات ذكيــة، واســتهدفت الخطــة تنفيــذ عــدد 12 تطبيــق  خــالل 
عــام 2020 ليصــل عــدد الخدمــات القضائيــة إىل عــدد 25 خدمــة حيــث تــم 
تنفيــذ املســتهدف بنســبة نجــاح 100% متثــل نســبة )0.48%( من االســراتيجية،  
حيــث تــم تطويــر عــدد 25 خدمــة مقدمــة مــن وزارة العــدل والنيابــة العامــة 

عــى منصــة مــرص الرقميــة كالتــايل:

أ( خدمات املحاكم: )إقامة دعوى مدنية  - تسجيل محامي(

ــر  ــن - تحري ــرر مميك ــان مح ــن رسي ــتعالم ع ــق: )اس ــات التوثي ب( خدم
ــل  ــر توكي ــام رســمي - تحري ــل ع ــر توكي ــا - تحري ــام  قضاي ــل ع توكي
رســمي شــامل )بنــوك / عــام( -  تحريــر توكيــل يف األمــور الزوجيــة -  
تحريــر إقــرار بالشــطب - تحريــر إقــرار بعــدم وجــود تعديــالت عــى 
ــر إقــرار تصحيــح  ــر إقــرار رســمي - تحري ــات املســاحية - تحري البيان

محــرر موثــق - أكتــب محــررك( .

ج( خدمــات الشــهر العقــاري: )إســتخراج صــورة مــن عقــد ُمشــهر - 
اســتخراج صــورة مــن كتــاب دوري  - اســتخراج صــورة مــن منشــور 
مــايل - اســتخراج صــورة مــن منشــور فنــي - اســتخراج شــهادة 

ــهر(. ــد مش ــة عق ــة - ترجم ــات عقاري ترصف

د( خدمــات مركبــايت »النيابــة العامــة/ شــهر عقــاري«: )تظلــم عــى 
ــهادة  ــتخراج ش ــات واس ــداد املخالف ــات - س ــص مركب ــات رخ مخالف
ــل إدارة  ــر توكي ــة - تحري ــع مركب ــل بي ــر توكي ــة - تحري ــراءة الذم ب

ــة(. ــة مركب ــات رخص ــن مخالف ــتعالم ع ــة - اس مركب
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ه( خدمــات رخــيص »النيابــة العامــة«: )اســتعالم عــن مخالفــات رخــص 
ــات  ــادة - ســداد مخالف ــات رخــص القي ــم عــن مخالف ــادة - تظل القي

ــادة(. رخــص القي

ــن  ــن ع ــاء املواطن ــدل رض ــاس مع ــراء قي ــن اإلج ــاىن م ــق الث ــتهدف الش )2( اس
الخدمــات القضائيــة الذكية بشــكل ســنوي بــدًءا من العــام الثاين لالســراتيجية، 
ــوزراء  ــس ال ــع ملجل ــرار التاب ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع ــز املعلوم ــام مرك ــد ق وق
بتنفيــذ الدراســة ضمــن دراســة عــن رضــاء املواطنــن عــن الخدمــات املقدمــة 

ــا بنســبة نجــاح 100%   متثــل نســبة )0.33%( مــن االســراتيجية. إلكرونيً

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثالــث 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ونســبة )0.81%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

د - اإلجراء الرابع: دعم قدرات العضاء والعاملني بالجهاز القضايئ.

ــة لدعــم  ــذ عــدد 200 دورة تدريبي )1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء تنفي
ــاز القضــايئ  خــالل ســنوات االســراتيجية  ــن بالجه ــدرات األعضــاء والعامل ق
واســتهدفت الخطــة تنفيــذ عــدد  50  دورة تدريبيــة خــالل عــام 2020 حيــث 
تــم التنفيــذ بنســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف مبــا ميثــل نســبة )%0.125( 
مــن االســراتيجية حيــث عقــد املركــز القومــي للدراســات القضائيــة عــدد 67 
ــراء 3  ــت يف إج ــدرب ومتثل ــدد 1619 مت ــاميل ع ــا إج ــة حرضه دورة تدريبي
دورات تكويــن اســايس للســادة القضــاة الجــدد لعــدد 447 قــاض و39 دورة 
للمــداوالت القضائيــة لعــدد 740 قــاض ودورة تدريببيــة للســادة رؤســاء 
املحاكــم االبتدائيــة حــول املهــارات القياديــة واإلداريــة لعــدد 20 رئيــس 
محكمــة و8 دورات يف الدعــاوى العينيــة العقاريــة لعــدد 167 قــاض، و6 
حلقــات نقاشــية وورشــة عمــل قانونيــة أخــرى لعــدد 139 قــاض و10 دورات 

ــة لعــدد 106 قــاض. لغــة أجنبي

وإلتاحــة فــرص املنــح والتدريــب بالخــارج للقضــاه قــام املركــز بتعميــم إعــالن 
منحــة الدراســة بالخــارج يف إطــار مبــادرة وزارة التعليــم العــايل ملنــح املهنيــن 
عــى الســادة القضــاه، واســتوىف عــدد 16 قاضيًــا األوراق املطلوبــة وتــم ارســال 

الرشــيحات إىل إدارة البعثــات بــوزارة التعليــم العــايل. 
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ويف إطــار التوجــه نحــو التحــول الرقمــي ومكافحــة الفســاد، تلقــي 65 موظــف 
ــة يف  ــة دورات تدريبي ــات القضائي ــي للدراس ــز القوم ــن يف املرك ــن العامل م
التحــول الرقمــي ومكافحة الفســاد بالتنســيق مــع وزارة االتصــاالت واألكادميية 

الوطنيــة ملكافحــة الفســاد. 

ــة،  ــات املعاون ــة والجه ــات القضائي ــي ملعــاوين الهيئ ــاء باملســتوى الفن ولإرتق
عقــد املركــز الــدورة التدريبيــة التأهيليــة للموظفــن الجــدد مبصلحــة الشــهر 
ــة للخــراء املرشــحن لشــغل  ــدورة التدريبي ــدرب وال العقــاري لعــدد 984 مت
وظيفــة نائــب كبــر خــراء كــام تــم عقــد دورة تدريبيــة لدعــم قيــادات وزارة 

العــدل باألكادمييــة الوطنيــة للتدريــب.

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء حضــور عــدد 4 فعاليــات )نــدوات/ ورش 
عمــل/ مؤمتــرات( للجهــات القضائيــة خــالل ســنوات االســراتيجية، وقــد تــم  
تنفيــذ ذلــك بنســبة نجــاح  100% مبــا ميثــل نســبة )0.125%( مــن االســراتيجية 
ــة  ــة اإلداري ــة النياب ــة وهيئ ــة العام ــدل والنياب ــوا وزارة الع ــام ممثل ــث ق حي
بحضــور ورشــة العمــل التــي نظمتهــا هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتعــاون مــع 
مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة حــول حاميــة الرياضــة 

مــن الفســاد.

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الرابــع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
ــن إجــامل الســرتاتيجية.   2020، ونســبة )0.25%( م

ــًذا للهــدف الخامــس خــالل عامــي . 5 ــى متــت تنفي ــة الت ــرز املامرســات اإليجابي أب

:2020/2019

ــة  ــامل النياب ــة أع ــدف إىل ميكن ــذي يه ــون« وال ــاذ القان ــرشوع »انف ــر م أ -  تطوي
العامــة، املحاكــم ووزارة الداخليــة مــع الربــط بــن تلــك الجهــات والجهــات ذات 
الصلــة بــدورة العمــل وتطويرهــا مــن خــالل برامــج مصممــة ملالمئــة ســر العمــل 

داخــل النيابــات.

ب- تنفيــذ املرحلــة األوىل والثانيــة والبــدء يف املرحلــة الثالثــة مــن خطــة رفــع كفــاءة 
املحاكــم  عــى مســتوى الجمهوريــة.

ب -  تطوير العديد من مباين هيئة النيابة اإلدارية خالل عامي 2019 -2020.
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ج - اصدار دليل شامل لخدمات وزارة العدل.

ــام  ــالل ع ــة خ ــات القضائي ــن بالجه ــاء والعامل ــن األعض ــدد 1895 م ــب ع د- تدري
ــام 2020. ــالل ع ــدد 1619 خ ــب ع 2019 وتدري

ه- جــاري توفــر خدمــة إعــالم املواطــن NOTIFICATION يف حالــة رفــع دعــوى 
ضــده أو مبيعــاد الجلســة الكرونيــا وهــو مــا يتطلــب تعديــل ترشيعــي يف الوســائل 

املتاحــة لإعــالن وحجيــة اإلعــالن اإللكــروين.

و -ميكنة عدد 286 فرع توثيق من إجاميل عدد 534 بنسبة %53.56.

ز- اطالق نظام الشباك الواحد يف 209 فرع توثيق.

ح- تم افتتاح فرع توثيق باملركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة.

ط- إنشاء فروع توثيق مميزة منها فرع توثيق سيتي ستارز بحي مدينة نرص.

ى- إطــالق أول ســيارة توثيــق متنقــل، ميكــن إجــراء معامالتهــا مــن خــالل االتصــال 
عــى رقــم الهاتــف 01555559875 لحجــز موعــد.

و( إطــالق خدمــة تطبيــق »أرغــب يف عمــل توكيــل« عــر الهواتــف الذكيــة يف عــدد 
24 محافظــة.

ز( تقديــم بعــض خدمــات الشــهر العقــاري والرجمــة مــن خــالل املوقــع اإللكــروين 
www.rern.gov.eg ملصلحــة الشــهر العقــاري
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تقرير صادر عن
يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

٢٠٢٠ديسمبر 



تقرير صادر عن
يمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

٢٠٢٠ديسمبر 

الهدف السادس
)دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته(
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الهدف السادس: )دعم جهات انفاذ القانون للوقاية من 
الفساد ومكافحته(

ميثل الهدف السادس نسبة 11% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 3.25% من اجامىل االسراتيجية.. 2

أســفرت املتابعــة عــن تنفيــذ نســبة )2.5%( مــن االســراتيجية وفقــاً للمســتهدف . 3

خــالل الفــرة مبعــدل نجــاح )76.92%( مــن املســتهدف بالهــدف الســادس.

اإلجراءات التنفيذية للهدف السادس:. 4

أ - اإلجراء الول: دعم جهات انفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.

)1( اســتهدف تطويــر الهيــكل التنظيمــي لهيئــة الرقابــة اإلداريــة والهيــكل 
ــنوات االســراتيجية،  ــدار س ــى م ــبات ع ــزي للمحاس ــاز املرك ــي للجه التنظيم
ــاز  ــي للجه ــكل التنظيم ــر الهي ــام 2020 تطوي ــالل ع ــة خ ــتهدفت الخط وإس
املركــزي للمحاســبات وقــد تــم االنتهــاء مــن الدراســات الخاصــة متهيــًدا 
ــام 2021.  ــا لع ــروس كورون ــروف ف ــبب ظ ــاء بس ــم اإلرج ــن ت ــامده، ولك إلعت

)2( مل يتم تنفيذ املستهدف من اإلجراء.

ب - اإلجراء الثاىن: إبرام اتفاقيات بني الجهزة الرقابية لتفعيل تبادل املعلومات

ــات  ــة وجه ــزة الرقابي ــن األجه ــاون ب ــول تع ــرام بروتوك ــراء إب ــتهدف اإلج )1( اس
انفــاذ القانــون لتفعيــل وتطويــر عمليــة تبــادل املعلومــات عــى مــدار ســنوات 
االســراتيجية واســتهدفت الخطــة توقيــع بروتوكــول التعــاون خالل العــام األول 
مــن االســراتيجية وقــد قامــت هيئــة النيابــة اإلداريــة بإعــداد مســودة أوليــة 
لهــذا الروتوكــول تــم عرضهــا عــى كل مــن )هيئــة الرقابــة اإلداريــة – هيئــة 
النيابــة اإلداريــة – النيابــة العامــة – وزارة الداخليــة – وزارة العــدل - وحــدة 
ــاز املركــزي للمحاســبات(   ــل اإلرهــاب – الجه مكافحــة غســل األمــوال ومتوي
ومــن املنتظــر عقــد إجتــامع تنســيقي لتضمــن مقرحــات الجهــات املشــاركة 
ــن  ــرازي م ــراء اح ــامع كإج ــل اإلجت ــم تأجي ــث ت ــول حي ــودة الروتوك يف مس
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فــروس كوفيــد 19.

)2( اإلجراء غري مستهدف خالل عام 2020. 

ج - اإلجراء الثالث: تحديث البنية املعلوماتية لألجهزة الرقابية.

)1( اســتهدف اإلجــراء تحديــث قواعــد البيانــات بهيئــة الرقابــة اإلداريــة وبالجهــاز 
املركــزي للمحاســبات عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، واســتهدفت الخطــة 
خــالل عــام 2020 تطويــر قواعــد بيانــات هيئــة الرقابــة اإلداريــة، وتــم ذلــك 
بنســبة نجــاح 100% مبــا ميثــل 1% مــن اإلســراتيجية حيــث يتــم ذلــك بشــكل 
مســتمر مبنظومــة املعلومــات املســجلة بالهيئــة وقــد تــم االنتهــاء مــن ذلــك.

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثالــث 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ونســبة )1%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.            

د - اإلجراء الرابع: تطوير مهارات وقدرات العاملني بالجهزة الرقابية

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء تنفيــذ عــدد 432 دورة تدريبيــة  بالجهــات 
الرقابيــة خــالل ســنوات االســراتيجية وقــد اســتهدفت الخطــة تنفيذ عــدد 108 
ــذ بنســبة نجــاح 100% مبــا  ــم التنفي ــة خــالل عــام 2020 وقــد ت دورة تدريبي
ميثــل )0.25%( مــن االســراتيجية حيــث تــم تنفيــذ عــدد 176 دورة تدريبيــة 
باألكادمييــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد التابعــة لهيئــة الرقابــة اإلداريــة للســادة 
أعضــاء وموظفــي هيئــة الرقابــة اإلداريــة وجهــات انفــاذ القانــون والعاملــن 
ــة  ــة واالفريقي ــدول العربي ــفارات ال ــن س ــوادر م ــة وك ــاز اإلداري للدول بالجه
بجمهوريــة مــرص العربيــة، ونائبــات مجلــس النــواب، وأعضــاء الدفــاع املــدين، 
ــز  ــة، واملرك ــة املرصي ــت العائل ــم والبحــث العلمــي ببي ــة التعلي وأعضــاء لجن
القومــي للبحــوث اإلجتامعيــة والجنائيــة باإلضافــة إىل التدريــب الحــر املقــدم 
للراغبــن مــن املواطنــن باإللتحــاق بالــدورات وكذلــك رشكات القطــاع الخــاص.

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء تدريــب عــدد 16400 متــدرب بالجهــات 
ــدد  ــب ع ــة تدري ــتهدفت الخط ــراتيجية، واس ــنوات االس ــالل س ــة خ الرقابي
4100 متــدرب خــالل عــام 2020 تــم تنفيــذ املســتهدف بنســبة نجــاح %100  
ــم تدريــب عــدد  4667 متــدرب. ونســبة )0.25%( مــن االســراتيجية، حيــث ت
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ــام 2020،  ــالل ع ــتهدف خ ــن املس ــس 100% م ــراء الخام ــذ اإلج ــبة تنفي )3( نس
ــرتاتيجية.           ــامل الس ــن إج ــبة )0.50%( م ــل نس ــا ميث ومب

ه - اإلجراء الخامس: وضع خطط خاصة إلدارة مخاطر الفساد بكافة جهات انفاذ 
القانون.

)1( اســتهدف اإلجــراء وضــع خطــط إلدارة مخاطــر الفســاد بعــدد 8 جهــات انفــاذ 
ــة الدارة  ــدد 2 خط ــع ع ــام 2020 وض ــالل ع ــة خ ــتهدفت الخط ــون واس قان
ــل  ــوال ومتوي ــل األم ــة غس ــدة مكافح ــدل وبوح ــوزارة الع ــاد ب ــر الفس مخاط
اإلرهــاب، تــم اســتحداث خطــة الدارة مخاطــر الفســاد بــوزارة العــدل بنســبة 

ــل )0.25%( مــن االســراتيجية.  نجــاح 50% مبــا ميث

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الخامــس 50% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.25%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.          

و - اإلجراء السادس: تطوير املؤرشات الوطنية الخاصة مبدركات الفساد لتكون 
مبثابة مصدر تغذية عكسية لولويات الوقاية من الفساد ومكافحته.

ــدركات الفســاد  ــر ســنوية ملــؤرش م ــدد 4 تقاري )1( اســتهدف اإلجــراء اصــدار ع
املحــي خــالل ســنوات االســراتيجية وقــد اســتهدفت الخطــة اصــدار تقريــر 
ــا  ــاح 100%  مب ــبة نج ــذه بنس ــم تنفي ــا ت ــو م ــام 2020  وه ــالل ع ــد خ واح
ميثــل )0,5%( مــن االســراتيجية حيــث  اصــدر مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ 
القــرار نســخة ديســمر 2020 مــن مــؤرش مــدركات الفســاد املحــي ليشــمل 
ــود  ــن هــام مــؤرش إدراك الفســاد اإلداري، ومــؤرش إدراك جه ــن فرعي مؤرشي
ــوب  ــى أحــد أهــم عي ــب ع ــا يتغل ــة الفســاد اإلداري وهــو م ــع ومكافح من
ــا اذا  ــد م ــم املتحــدة وهــو تحدي ــورة يف مراجــع األم مــؤرشات الفســاد املذك
ــام  ــؤرش الع ــجل امل ــد س ــة. وق ــلبية أم ايجابي ــة س ــاع اإلدراك عالم كان ارتف
الدراك ومكافحــة الفســاد االدارى 59,9 درجــة حيــث تحســن املــؤرش بحــواىل 
ــرش  ــاد االدارى منت ــراء ان الفس ــرى الخ ــام 2019 وي ــة بع ــات مقارن 10 درج
ــدرت  ــام 2019 وتص ــرشكات ع ــئوىل ال ــن ومس ــة باملواطن ــل مقارن ــكل أق بش
وزارة التنميــة املحليــة التقريــر كأكــر الجهــات الحكوميــة مــن حيــث ادراك 
املواطنــن بوجــود الفســاد االدارى وانتشــاره وســجلت الجامعــات الحكوميــة 
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اقــل الجهــات الحكوميــة مــن حيــث ادراك املواطنــن بوجــود الفســاد االدارى 
ــة  وانتشــاره، وســجلت محافظــة البحــر األحمــر كأكــر محافظــات الجمهوري
مــن حيــث ادراك املواطنــن بوجــود الفســاد االدارى و محافظــة أســوان كأقــل 
محافظــات الجمهوريــة مــن حيــث ادراك املواطنــن بوجــود الفســاد االدارى. 
ــهيل  ــارف لتس ــى املع ــامد ع ــارب واالعت ــة االق ــون ان مجامل ــرى املواطن وي

ــة هــى اكــر مظاهــر الفســاد ادراكا وانتشــارا. االجــراءات الحكومي

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســادس 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0,5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية. 

ز - اإلجراء السابع: إعداد البحوث والدراسات ف املجالت املتعلقة بالحوكمة 
ومكافحة الفساد.

)1( اســتهدف اســتحداث وحــدة للبحــوث والدراســات املتخصصــة مبكافحــة 
ــبات  ــزي للمحاس ــاز املرك ــة والجه ــة اإلداري ــة الرقاب ــن هيئ ــاد يف كل م الفس
واصــدار عــدد 6 دراســات متخصصــة خالل ســنوات االســراتيجية، واســتهدفت 
الخطــة خــالل عــام 2020 صــدور عــدد 2 دراســة متخصصــة وتــم تنفيــذ ذلــك 
ــز  ــام مرك ــث ق ــراتيجية حي ــن االس ــل 0.25% م ــا ميث ــاح 100% مب ــبة نج بنس
البحــوث والدراســات باالكادمييــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد باصــدار دراســتن 
احدهمهــا بعنــوان »اثــر انفــاذ القانــون عــى تحقيــق مبــدأ الــردع للموظفــن 
العموميــن« واألخــرى بعنــوان »امكانيــة تحقيــق التــوازن يف العالقــة العقديــة 

بالنســبة للوحــدات املؤجــرة مــن مالكيهــا لالشــخاص اإلعتباريــة العامــة«.

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســابع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0,25%( مــن إجــامل الســرتاتيجية. 

ــًذا للهــدف الســادس خــالل عامــي . 5 ــى متــت تنفي ــة الت ــرز املامرســات اإليجابي أب

:2020/2019

أ -تطويــر الهيــكل التنظيمــي لهيئــة الرقابــة اإلداريــة واالنتهــاء مــن الدراســات 
الخاصــة بتطويــر الهيــكل التنظيمــي للجهــاز املركــزي للمحاســبات.
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ــمر  ــر 2019  وديس ــي نوفم ــاد املح ــدركات الفس ــؤرش م ــن مل ــدور اصداري ب- ص
.2020

ج - اســتحداث وحــدة متخصصــة لالبحــاث والدوريــات بالجهــاز املركزي للمحاســبات 
وتكليفهــا بإعــداد بحــوث مرتبطــة بالحوكمــة ومكافحــة الفســاد والوقايــة منه.

د- اصــدار املركــز القومــي للدراســات القضائيــة القــرار رقــم 18 لســنة 2019 بإنشــاء 
وحــدة متخصصــة لبحــوث ودراســات مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه.

ــاد  ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطني ــات باألكادميي ــوث والدراس ــز للبح ــتحداث مرك ه- اس
وتكليفــه بإعــداد الدراســات الخاصــة مبكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهة والشــفافية 

يف مــرص.

و- تطوير مدونة السلوك الوظيفي ألعضاء هيئة الرقابة اإلدارية.

%0 %100 %100 %50 %100 ف%100
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الهدف السابع
)زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد 

ومكافحته(

العمل الفني الفائز باملركز األول يف مسابقة متحدون عى مكافحة الفساد بجامعة حلوان

تنفيذ الطالبة سلمى خالد بكلية الخدمة اإلجتامعية
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الهدف السابع: )زيادة الوعى املجتمعى بأهمية الوقاية 
من الفساد ومكافحته(

ميثل الهدف السابع نسبة 15% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 3.58% من اجامىل االسراتيجية.. 2

أســفرت املتابعــة عــن تنفيــذ نســبة 3.39% مــن االســراتيجية وفقــاً للمســتهدف . 3

خــالل الفــرة مبعــدل نجــاح 94.69% مــن املســتهدف بالهــدف الســابع .

اإلجراءات التنفيذية للهدف السابع:. 4

أ - اإلجراء الول: تطوير برامج توعوية بخطورة الفساد ودور املواطن ف 
مكافحته.

التدريبيــة  الــدورات  عــدد  رصــد  اإلجــراء  مــن  األول  الشــق  اســتهدف   )1(
ــوزارات  ــذة ب ــاد واملنف ــر الفس ــة مبخاط ــال التوعي ــا ىف مج ــتفيدين منه واملس
الثقافــة / األوقــاف / الشــباب والرياضــة وهيئــة الرقابــة اإلداريــة بواقــع عــدد 
)60( دورة تدريبيــة لعــدد )900( متــدرب عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، 
ــة  ــدد )15( دورات تدريبي ــذ ع ــام 2020 تنفي ــالل ع ــة خ ــتهدفت الخط وإس
لعــدد )225( متــدرب حيــث تــم تنفيذهــا بنســبة نجــاح 100% من املســتهدف 

ــن االســراتيجية.  ــل نســبة )0.25%( م ــن اإلجــراء متث بالشــق األول م

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء تنفيــذ هيئــة الرقابــة اإلداريــة عــدد )4( 
حمــالت إعالميــة للتوعيــة مبخاطــر الفســاد عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، 
وإســتهدفت الخطــة تنفيــذ عــدد )1( حملــة إعالميــة خــالل عــام 2020 وقــد 
ــراتيجية  ــن االس ــل 0.25% م ــا ميث ــاح 100%  مب ــبة نج ــك  بنس ــذ ذل ــم تنفي ت
حيــث قــام املركــز اإلعالمــي بهيئــة الرقابــة اإلداريــة بإعــداد الحملــة الرابعــة 
ــراف  ــن 11 انفوج ــة م ــك« مكون ــرف حق ــوان »اع ــراف بعن ــام اإلنفوج بنظ
وعــدد VOICE OVER 2 عــن التعريــف بالجرائــم التــي قد يرتكبهــا املواطن 
واملوظــف العــام )الرشــوة، الربــح، التزويــر، االتجــار يف النقــد األجنبــي، 
ــات  ــف باختصاص ــة إىل التعري ــة( باإلضاف ــال الصف ــوال 1و2، انتح ــل األم غس
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هيئــة الرقابــة اإلداريــة وطــرق واســلوب تقديــم الشــكاوى ومــرشوع البنيــة 
ــة. ــة املرصي ــة للدول املعلوماتي

ــام  ــالل ع ــتهدف خ ــن املس ــراء الول 100% م ــذ اإلج ــاح ف تنفي ــبة النج )3( نس
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )0.5%( م 2020 ونس

ب - اإلجراء الثاىن: تنفيذ مبادرات توعوية ملكافحة الفساد ف املدارس 
والجامعات.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء تنفيــذ عــدد )464( نشــاط ثقــاىف / فنــى 
ــدوات بالجامعــات واملــدارس عــى مــدار ســنوات االســراتيجية  ــاىض / ن / ري
ــذ عــدد 30 نشــاط خــالل  ــم تنفي بواقــع عــدد )116( نشــاط ســنوياً، وقــد ت
عــام 2020  بنســبة نجــاح 25.86%  مبــا ميثــل 0.06% مــن االســراتيجية، حيــث 

تــم تعليــق العديــد مــن األنشــطة نتيجــة ألزمــة كوفيــد 19.

ــة  ــات الحكومي ــبة الجامع ــرص نس ــراء ح ــن اإلج ــاىن م ــق الث ــتهدف الش )2(  اس
ــا )28(  ــغ عدده ــاد والبال ــة الفس ــان ومكافح ــوق اإلنس ــرر حق ــة ملق املفعل
جامعــة عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، اســتهدفت االســراتيجية خــالل عــام 
2020 متابعــة تنفيــذ املقــرر بعــدد 8 جامعــات وقــد تــم تنفيــذ ذلــك  بنســبة 
ــس  ــرار املجل ــث صــدر ق ــل 0.3% مــن االســراتيجية، حي نجــاح 100% مبــا ميث

ــة.  األعــى للجامعــات بتدريــس املنهــج بكافــة الجامعــات الحكومي

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثــاين 65.45% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020 ونســبة )0.36%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ج - اإلجراء الثالث: تضمني قيم النزاهة والشفافية باملناهج الدراسية ملراحل 
التعليم قبل الجامعي.

ــم  ــر املناهــج الدراســية بإضافــة محتــوى معنــى بقي )1( اســتهدف اإلجــراء تطوي
ــع )4( متابعــات عــى مــدار ســنوات االســراتيجية،  النزاهــة والشــفافية بواق
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ــر 4 مناهــج خــالل االســراتيجية، وقــد قــام مركــز  واســتهدفت الخطــة تطوي
ــر  ــم بإعــداد تقري ــة والتعلي ــوزارة الربي ــة ب ــر املناهــج واملــواد التعليمي تطوي
عــن املناهــج الدراســية املتضمنــة لقيــم النزاهــة والشــفافية والتوعيــة مبخاطــر 
الفســاد بكافــة املراحــل الدراســية ومقرحــات تطويرهــا وقــد تــم االنتهــاء مــن 
ــة  ــة بواســطة املركــز القومــي للبحــوث الربوي ــر عــدد 6 برنامــج تربوي تطوي
ــة  مــن  ــة التوعي ــة لحقيب ــادة اإلثرائي ــم )امل ــة والتعلي ــوزارة الربي ــة ب والتنمي
ــة  ــي  ألعضــاء هيئ ــج تدريب ــدرب »برنام ــل امل أجــل مكافحــة الفســاد -  دلي
ــل املتــدرب »برنامــج تدريبــي   ــم  مــن أجــل مكافحــة الفســاد« -  دلي التعلي
ــل اإلرشــادي  ــن أجــل مكافحــة الفســاد« -  الدلي ــم  م ــة التعلي ألعضــاء هيئ
للمعلــم يف  التوعيــة  مــن أجــل مكافحــة الفســاد - كراســة األنشــطة  »كراســة 
األنشــطة  للتوعيــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد »مًعــا نبنــي الوطــن« - اختبــار 
الرنامــج باإلضافــة إىل مفتــاح التصحيــح( وهــو مــا ميثــل نســبة نجــاح %100 

مــن املســتهدف مبــا ميثــل نســبة )0.5%( مــن االســراتيجية.

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثالــث 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ونســبة )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

د - اإلجراء الرابع: تفعيل امليثاق الخالقي للطالب الجامعي.

)1( اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه خــالل عــام 2019 
بنــرش امليثــاق األخالقــى للطالــب الجامعــى بعــدد )28( جامعــة وعــى املواقــع 

ــة للجامعات. اإللكروني

)2( اإلجراء الرابع غري مستهدف خالل عام 2020.

ه - اإلجراء الخامس: إعداد ميثاق أخالقي لعضو هيئة التدريس.

)1( الشــق األول مــن اإلجــراء غــر مســتهدف خــالل عــام 2020 حيــث تــم نهــوه 
ــمل  ــي ويش ــع الجامع ــي للمجتم ــاق االخالق ــداد امليث ــام 2019 بإع ــالل ع خ

ــه(.  ــة التدريــس ومعاوني )عضــو هيئ

ــة  ــو هيئ ــى لعض ــاق األخالق ــرش امليث ــراء ن ــن اإلج ــاىن م ــق الث ــتهدف الش )2( اس
جامعــة،   )28( عــدد  بواقــع  املرصيــة  بالجامعــات  ومعاونيــه  التدريــس 
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واســتهدفت الخطــة خــالل عــام 2020 نــرش امليثــاق بعــدد 14 جامعــة وقــد 
ــة  بنســبة نجــاح %100   ــاق عــى كافــة الجامعــات الحكومي ــم امليث ــم تعمي ت

ــراتيجية. ــن االس ــبة )0.5%( م ــل نس ــتهدف متث ــن املس م

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الخامــس 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

و - اإلجراء السادس: إكساب اإلعالميني والصحفيني املعارف الخاصة بالوقاية من 
الفساد ومكافحته.

ــة  ــارف الخاصــة بالوقاي ــن املع ــن والصحفي )1( يشــمل اإلجــراء إكســاب اإلعالمي
مــن الفســاد ومكافحتــه مــن خــالل تنفيــذ عــدد )4( دورات تدريبيــة / ورش 
عمــل / نــدوات عــى مــدار ســنوات االســراتيجية بواقــع عــدد نشــاط واحــد 
ســنوياً، وهــو مــا تــم تنفيــذه بنســبة نجــاح 100% خــالل عــام 2020 مبــا ميثــل 
نســبة )0,25%( مــن االســراتيجية حيــث تــم مشــاركة الســيد/ رئيــس تحريــر 
صحيفــة األهــرام الريــايض، والســيد/ رئيــس تحريــر األهــرام املســايئ والســيد/ 
ــس  ــب رئي ــيد/ نائ ــة، والس ــة الجمهوري ــاء وبواب ــدة املس ــر جري ــس تحري رئي
ــن بالشــأن  ــن املعني ــن الصحفي ــدد م ــار وع ــدة األخب ــايض بجري القســم الري
ــة مبكافحــة الفســاد يف مجــال الرياضــة التــي  الريــايض بورشــة العمــل املعني
نظمتهــا هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي 
ــر  ــات لتطوي ــاركوا مبقرح ــي 9-2020/12/10 وش ــة يوم ــدرات والجرمي باملخ

عمليــة حاميــة النزاهــة الرياضيــة.

ــام 2020،  ــالل ع ــتهدف خ ــن املس ــادس 100% م ــراء الس ــذ اإلج ــبة تنفي )2( نس
ــن إجــامل الســرتاتيجية.  ــل نســبة )0,25%( م ــا ميث ومب

ز - اإلجراء السابع: تفعيل دور الكادميية الوطنية ملكافحة الفساد لنرش قيم 
النزاهة والشفافية.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء تنفيــذ األكادمييــة الوطنيــة ملكافحــة 
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الفســاد لعــدد )160( دورة تدريبيــة لنــرش قيــم النزاهــة والشــفافية )تدريــب 
العاملــن بالدولــة + التدريــب الحــر( عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، 
وإســتهدفت الخطــة تنفيــذ عــدد )40( دورة تدريبيــة لتدريــب عــدد )1600( 
متــدرب خــالل عــام 2020 حيــث تــم تنفيــذ عــدد 107 دورة تدريبيــة بنســبة 

ــل نســبة )0.25%( مــن االســراتيجية.   نجــاح 100%  مــن املســتهدف متث

ــدرب خــالل  ــب عــدد )1600( مت ــاىن مــن اإلجــراء تدري )2( اســتهدف الشــق الث
خــالل عــام 2020 حيــث تــم تنفيذهــا بنســبة نجــاح 100%  مــن املســتهدف 
ــب عــدد 5647  متثــل نســبة )0.25%( مــن االســراتيجية، حيــث تــم تدري
مبقــر األكادمييــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد باإلضافــة إىل تدريــب عــدد 2627 

ــا. الكرونيً

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســابع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ح - اإلجراء الثامن: تفعيل دور املؤسسات الدينية ف نرش الوعي بخطورة الفساد 
وآثاره السلبية.

)1( اســتهدف تفعيــل دور املؤسســات الدينيــة ىف نــرش الوعــى بخطــورة الفســاد 
ــة عــن خطــورة الفســاد، عــى  ــة وعظــة توعوي مــن خــالل عــدد )16( خطب
ــتهدفت  ــنوياً، وإس ــب س ــدد )4( خط ــع ع ــراتيجية بواق ــنوات االس ــدار س م
الخطــة تنفيــذ عــدد )4( خطــب خــالل عــام 2020 حيــث تــم تنفيذهــا  
ــل نســبة )0.5%( مــن االســراتيجية  بنســبة نجــاح 100% مــن املســتهدف متث

ــة. ــة املرصي ــاف والكنيس ــع وزارة األوق ــيق م ــك  بالتنس وذل

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الثامــن 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ط - اإلجراء التاسع: حث الجهات الكادميية ومراكز البحوث عى إجراء الدراسات 
املتخصصة ف مجالت منع ومكافحة الفساد ودراسة التجارب الدولية واإلقليمية 

الناجحة.
)1( يشــمل إجــراء دراســات متخصصــة ىف مجــال منــع ومكافحــة الفســاد  بواقــع 



73

)7( دراســات عــى مــدار ســنوات االســراتيجية، اســتهدفت الخطــة خــالل عــام 
ــد  ــاد وق ــة الفس ــال مكافح ــة يف مج ــة متخصص ــدد 2 دراس ــدور ع 2020 ص
تــم ذلــك  بنســبة نجــاح 100%  مبــا ميثــل )0.28%( مــن االســراتيجية،  حيــث 
متــت مناقشــة العديــد مــن أطروحــات املاجســتر والدكتــوراه بالعديــد مــن 

الجامعــات املرصيــة كالتــايل:
اطروحــة )دكتــوراه( - جامعــة القاهــرة - كليــة االقتصــاد و العلــوم السياســية - 
قســم العلــوم السياســية بعنــوان تأثــر الفســاد ىف األمــن اإلنســاىن للمجتمعات 
ىف املراحــل االنتقاليَّــة : دراســة حالــة العــراق منــذ 2003 / اطروحــة )دكتــوراه( 
- جامعــة بنها.كليــة الحقــوق .قســم األقتصاد واملاليــة العامة بعنوان العالقــــة 
بــن إشكاليـــة الفســـاد والنمـــو االقتصـــادي: دراســة تطبيقيــة عــى االقتصــاد 
املــرصي. / اطروحــة )دكتــوراه( - جامعــة بنها.كليةالحقــوق .قســم األقتصــاد 
واملالية العامة. بعنوان العالقــــة بن إشكاليـــة الفســـاد والنمـــو االقتصـــادي : 
دراســة تطبيقيةعــى االقتصــاد املــرصى / اطروحة )دكتــوراه( - جامعــة حلوان. 
ــات يف  ــداول املعلوم ــة ت ــوان حري ــات بعن ــم املعلوم ــم عل ــة اآلداب. قس كلي
مراكــز املعلومــات الحكوميــة / أطروحــة )ماجســتر( - جامعــة أســيوط. كليــة 
ــا  ــة االســتقصائية لقضاي ــوان أطــر معالجــة الصحاف اآلداب.قســم اإلعــالم بعن
ــتر(  ــة )ماجس ــة”. / أطروح ــة تطبيقي ــرصي ” دراس ــع امل ــاد يف املجتم الفس
- جامعــة املنصــورة. كليــة االداب. قســم االعــالم بعنــوان دور الصحافــة 
االســتقصائية ىف تشــكيل اتجاهــات الجمهــور االردىن نحــو قضايــا الفســاد 
االقتصــادى / أطروحــة )ماجســتر( - جامعــة املنصــورة. كليــة الحقــوق. قســم 
ــة ىف مكافحــة الفســاد : دراســة  ــوان دور االجهــزة الرقابي ــون العــام بعن القان
ــة التجارة.قســم املحاســبة  ــة / اطروحــة )ماجســتر( - جامعــة بنها.كلي مقارن
بعنــوان دراســة تحليليــة الهــم اتجاهــات تطويــر نظــام املحاســبة الحكومية يف 
ضــوء مبــادىء الحوكمــة بإســتخدام برنامــج GFMIS  / اطروحــة )ماجســتر( 
ــة  ــم الرقاب ــر نظ ــوان تطوي ــبة بعن ــم املحاس ــة التجارة.قس ــة بنها.كلي - جامع
ــة  ــة : دراســة تطبيقي ــات الحكومي ــايل يف الهيئ ــة الفســاد امل ــة ملواجه الداخلي
ــوان  ــة التجارة.قســم محاســبة بعن ــة بنها.كلي / اطروحــة )ماجســتر( - جامع
ــة  ــر نظــام املحاســبة الحكومي ــة للحوكمــة يف تطوي ــات الرقابي اســتخدام اآللي
ــة  ــتر( - جامع ــة )ماجس ــة / اطروح ــة ميداني ــراق : دراس ــة يف الع االلكروني
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بنها.كليــة التجارة.قســم محاســبة. بعنــوان تفعيــل الرقابــة املاليــة عــي املــوارد 
العامــة للموازنــة بالتطبيــق عــي عوائــد اإلســتثامر األجنبــي املبــارش يف العراق: 
دراســة ميدانيــة / اطروحــة )ماجســتر( - جامعــة بنهــا، كليــة التجــارة، قســم 
املحاســبة بعنــوان مدخــل تحليــي لتطويــر نظــام الرقابــة الداخليــة للحــد مــن 
مامرســات الفســاد املــايل يف الوحــدات الحكوميــة العراقيــة : دراســة ميدانيــة 
/ أطروحــة )ماجســتر( - جامعــة بنــي ســويف. كليــة االداب. قســم االجتــامع 
بعنــوان الثقافــة التنظيميــة والفســاد اإلداري : دراســة مقارنــة مبحافظــة بنــي 
ســويف / اطروحــة )ماجســتر( - جامعــة حلــوان. الكليــة العســكرية لعلــوم 
ــرح  ــار مق ــوان إط ــبة. بعن ــم املحاس ــلحة. قس ــوات املس ــاط الق االدارة لضب
لتطبيــق املراجعــة الداخليــة ىف الوحــدات الحكوميــة للحــد مــن الفســاد املــاىل 
واإلدارى / اطروحــة )ماجســتر( - جامعــة عــن شــمس.كلية الدراســات العليــا 
للطفولــة قســم اإلعــالم وثقافــة األطفــال. بعنــوان معالجــة األفــالم الســينامئية 
املرصيــة لصــور اســتغالل أصحــاب النفــوذ للســلطة التنفيذيــة وعالقتهــا 
بالصــورة الذهنيــة املتكونــة لــدى املراهقــن / أطروحــة )ماجســتر( - جامعــة 
ــل  ــيدة كمدخ ــة الرش ــوان الحوكم ــة. بعن ــة االجتامعي ــة الخدم ــيوط- كلي أس

لتطويــر خدمــات الرعايــة االجتامعيــة بالجمعيــات األهليــة.
)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء التاســع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 

2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.28%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.

ــي . 5 ــالل عام ــابع خ ــدف الس ــًذا لله ــت تنفي ــى مت ــة الت ــات اإليجابي ــرز املامرس أب

:2020/2019

ــان  ــوق اإلنس ــرر “حق ــس مق ــات بتدري ــى للجامع ــس األع ــرار املجل ــل ق أ - تفعي
ــررات  ــن املق ــة ضم ــات الحكومي ــات والجامع ــة الكلي ــاد” بكاف ــة الفس ومكافح
اإللزاميــة التــى يجــب إجتيازهــا بنجــاح قبــل الحصــول عــى الشــهادة الجامعيــة 
لتعريــف الطالــب مبــادئ حقــوق اإلنســان والشــفافية والنزاهــة ومكافحة الفســاد 
ــات  ــة للجامع ــع اإللكروني ــر املواق ــروىن ع ــم اإللك ــام التعل ــرشه بنظ ــم ن ــذا ت ك

ــة. الحكومي

ب -  قيــام هيئــة الرقابــة اإلداريــة بتنفيــذ حملــة إعالميــة تضمنــت إعــادة إخــراج 
ــرف  ــعار “إع ــت ش ــرى تح ــة أخ ــة إعالمي ــذ حمل ــم تنفي ــام ت ــا”، ك ــة “املراي حمل
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حقــك” تضمنــت توعيــة املواطنــن ببعــض الجرائــم والعقوبــات املقــررة لهــا مثــل 
ــر / الربــح / إنتحــال الصفــة. جرميــة اإلتجــار بالنقــد األجنبــى / الرشــوة / التزوي

ــة  ــو هيئ ــمل )عض ــي ويش ــع الجامع ــي للمجتم ــاق االخالق ــرش امليث ــداد ون ج - إع
ــه(. ــس ومعاوني التدري

ــى  ــالب ع ــز الط ــة بتحفي ــتوى الجمهوري ــى مس ــات ع ــن الكلي ــد م ــام العدي د- قي
ــاد. ــة الفس ــة مبكافح ــات املتعلق ــداد الدراس إع

ه- حضــور عــدد مــن الصحفيــن واإلعالميــن لورشــة العمــل املعنيــة بحاميــة الرياضة 
مــن الفســاد التــي نظمتهــا هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتعــاون مــع مكتــب األمــم 

املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة.

و- توقيــع بروتوكــول تعــاون بــن هيئــة الرقابــة اإلداريــة و املجلــس القومــي لحقــوق 
اإلنســان لتعزيــز التعــاون الخــاص بحاميــة حقــوق اإلنســان ونــرش قيــم النزاهــة 

والشــفافية يف املجتمــع املــرصي. 

ز- قيــام األكادمييــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد التابعــة لهيئــة الرقابــة اإلداريــة 
ــن  ــة م ــة الوقاي ــي بأهمي ــي املجتمع ــع الوع ــدورات لرف ــن ال ــد م ــم العدي بتنظي

الفســاد ومكافحتــه.

ح- إطالق املوقع اإللكروين لألكادميية الوطنية ملكافحة الفساد.
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الهدف الثامن
)تفعيل التعاون الدولي واالقليمي في منع ومكافحة 

الفساد(
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الهدف الثامن: )تفعيل التعاون الدويل والقليمي ف 
منع ومكافحة الفساد(

ميثل الهدف الثامن نسبة 10% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 2.44% من اجامىل االسراتيجية.. 2

أســفرت املتابعــة عــن تنفيــذ نســبة )2.44%( مــن االســراتيجية وفقــاً للمســتهدف . 3

خــالل الفــرة مبعــدل نجــاح )100%( مــن املســتهدف بالهــدف الثامــن.

اإلجراءات التنفيذية للهدف الثامن:. 4

أ - اإلجراء الول: تطوير التعاون اإلقليمي والدويل ف مجال مكافحة الفساد 
واسرتداد املوجودات

ــن  ــة مبكافحــة الفســاد ب ــادرات متعلق ــدد 4 مب ــذ ع )1( اســتهدف اإلجــراء تنفي
الجهــات الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة وإســتهدفت الخطــة تنفيــذ  مبــادرة 
ــذ املســتهدف بنســبة نجــاح %100    ــم تنفي ــد ت واحــدة خــالل عــام 2020 وق
ــة  ــة اإلداري ــة الرقاب ــت هيئ ــث قام ــراتيجية حي ــن االس ــل )0.5%( م ــا ميث مب
بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة بتنفيــذ 
ورشــة عمــل  خــالل الفــرة مــن 9-10 ديســمر 2020 عــن مكافحــة الفســاد 
باملجــال الريــايض مبشــاركة اللجنــة األوملبيــة الدوليــة واالتحــاد الــدويل لكــرة 
القــدم وهيئــة الخــراء الوطنيــن وعــدد 60 مــن الشــخصيات الهامــة يف مجــال 

الرياضــة املرصيــة. 

ــام  ــالل ع ــتهدف خ ــن املس ــراء الول 100% م ــذ اإلج ــاح ف تنفي ــبة النج )2( نس
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )0.5%( م 2020، ونس

ب - اإلجراء الثاىن: عقد دورات تدريبية لتبادل الخربات بني جهات انفاذ القانون 
ونظرائها اإلقليمية والدولية

)1( اســتهدف اإلجــراء تنفيــذ عــدد 4 دورات تدريبيــة دوليــة خــالل ســنوات 
ــام  ــالل ع ــد خ ــب دويل واح ــذ تدري ــة تنفي ــتهدفت الخط ــد اس ــراتيجية، وق االس
ــن  ــل نســبة ) 0.5%( م ــا ميث ــذه بنســبة نجــاح 100% مب ــم تنفي ــا ت 2020 وهــو م
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ــر  ــة  مبق ــدد 9 دورات تدريبي ــذ ع ــن خــالل تنفي ــك م ــم ذل ــد ت االســراتيجية وق
ــاميل  ــة إلج ــة اإلداري ــة الرقاب ــة لهيئ ــاد التابع ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطني األكادميي
ــة العــراق والكــوادر  ــة بدول ــة املالي ــوان العــام للرقاب عــدد226 مــن )أعضــاء الدي
األفريقيــة املعنيــة مبكافحــة الفســاد ضمــن املنحــة املقدمــة برعايــة الســيد/ رئيــس 
الجمهوريــة و الضبــاط االفارقــة الوافديــن للتدريــب بالقــوات املســلحة املرصيــة(.

)2( نسبة تنفيذ اإلجراء الثاين 100% من املستهدف خالل عام 2020، ونسبة 
)0.5%( من إجامل السرتاتيجية.

ج - اإلجراء الثالث: إبرام مذكرات تفاهم بني جهات انفاذ القانون ونظرائها 
اإلقليمية والدولية وتفعيل القائم منها

ــن  ــم ب ــرات تفاه ــدد 4 مذك ــرام ع ــراء اب ــن اإلج ــق األول م ــتهدف الش )1( اس
ــرة  ــع مذك ــة توقي ــتهدفت الخط ــد اس ــا  وق ــون ونظرائه ــاذ القان ــات انف جه
تفاهــم خــالل عــام 2020  وتــم تنفيــذ ذلــك  بنســبة نجــاح 100% مبــا ميثــل 
0.25% مــن االســراتيجية حيــث تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن هيئــة الرقابــة 
ــارس  ــهر م ــالل ش ــيوس خ ــة موروش ــاد بدول ــة الفس ــاز مكافح ــة وجه اإلداري

.2020

ــل عــدد أربعــة مذكــرات تفاهــم  ــاىن مــن اإلجــراء تفعي )2( اســتهدف الشــق الث
خــالل ســنوات االســراتيجية واســتهدفت الخطــة تفعيــل مذكــرة تفاهــم 
ــل  ــا ميث ــاح 100%  مب ــبة نج ــك  بنس ــذ ذل ــم تنفي ــد ت ــام 2020 وق ــالل ع خ
ــن  ــرك ب ــار مش ــم ويبين ــم تنظي ــث ت ــراتيجية حي ــن االس ــبة )0.25%( م نس
هيئــة الرقابــة اإلداريــة ونظرهــا يف موروشــيوس تفعيــال لروتوكــول التعــاون 

ــام. ــرم بينه امل

)3( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الخامــس 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020،  ونســبة )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية.            

د - اإلجراء الرابع والخامس: املشاركة ف الفعاليات اإلقليمية والدولية ف مجال 
منع ومكافحة الفساد

)1( اســتهدفا مشــاركة جهــات انفــاذ القانــون يف عــدد 36 مــن الفعاليــات االقليمية 
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ــد اســتهدفت الخطــة املشــاركة يف  ــة وق ــات الدولي ــذ االتفاقي ــة لتنفي والدولي
ــذه  بنســبة نجــاح  ــم تنفي ــا ت ــام 2020 وهــو م ــات خــالل ع ــدد 10 فعالي ع
ــة  ــود مرصي ــاركت وف ــث ش ــراتيجية حي ــن االس ــل 0.44% م ــا ميث 100%  ومب
يف كافــة إجتامعــات اإلتفاقيــات الدوليــة املعنيــة مبكافحــة الفســاد املنضمــة 
ــة  ــة العربي ــراف باالتفاقي ــدول األط ــر ال ــث ملؤمت ــامع الثال ــايل: اإلجت ــا كالت له
ملكافحــة الفســاد – دولــة املغــرب / االجتــامع الرابــع للجنــة مفتوحــة 
العضويــة للخــراء الحكوميــن وممثــي الهيئــات املســتقلة يف الــدول األطــراف 
ــدورة  ــس / ال ــر الفيديوكونفرن ــاد – ع ــة الفس ــة ملكافح ــة العربي يف اإلتفاقي
الحاديــة عــرش ملجموعــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 
الفســاد خــالل الفــرة مــن 16-2020/8/18 – عــر الفيديوكونفرنــس / الــدورة 
الحاديــة عــرش – املســتأنفة األوىل ملجموعــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم 
ــبتمر  ــطس إىل 2 س ــن 31 اغس ــرة م ــالل الف ــاد خ ــة الفس ــدة ملكافح املتح
2020 – عــر الفيديوكونفرنــس / الــدورة الحاديــة عــرش – املســتأنفة الثانيــة 
ملجموعــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد بتاريــخ 
ــامع  ــة عــرش إلجت ــدورة الحادي ــس / ال ــو 2020 – عــر الفيديوكونفرن 29 يوني
ــرة  ــالل الف ــاد خ ــع الفس ــي مبن ــة املعن ــوح العضوي ــي مفت ــق الحكوم الفري
مــن 31 اغســطس إىل 2 ســبتمر 2020 – عــر الفيديوكونفرنــس / الــدورة 
الرابعــة عــرش إلجتــامع الفريــق الحكومــي مفتــوح العضويــة املعنــي باســرداد 
ــس /  ــر الفيديوكونفرن ــن 16-2020/8/18 – ع ــرة م ــالل الف ــودات خ املوج
ــالل  ــدويل خ ــاون ال ــي بالتع ــراء املعن ــق الخ ــامع فري ــعة إلجت ــدورة التاس ال
الفــرة مــن 16-2020/8/18 – عــر الفيديوكونفرنــس / الحلقــة الحواريــة 
اإلفراضيــة اإلقليميــة »ادارة مخاطــر الفســاد: منهجيــة حديثــة يف خدمــة 
ــخ  ــا الرنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة بتاري ــي نظمه ــة املســتدامة« الت التنمي

.2020/11/11

ــتهدف  ــن املس ــس 100% م ــع والخام ــراء الراب ــذ اإلج ــاح ف تنفي ــبة النج )2( نس
ــرتاتيجية.    ــامل الس ــن إج ــبة )0.44%( م ــل نس ــا ميث ــام 2020، ومب ــالل ع خ

ه - اإلجراء السادس: دراسة انضامم وحدات إنفاذ القانون إل بعض املجموعات 
الدولية واإلقليمية ذات الصلة مبكافحة الفساد واسرتداد املوجودات وغسل 
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)1( اســتهدف انضــامم وحــدات انفــاذ القانــون لعــدد 4 مــن املجموعــات الدوليــة 
واالقليميــة ذات الصلــة مبكافحــة الفســاد وغســل األموال واســرداد املوجودات 
خــالل ســنوات االســراتيجية واســتهدفت الخطــة االنضــامم إىل مجموعــة 
ــا  ــذه  بنســبة نجــاح 100%  مب ــم تنفي ــا ت ــام 2020 وهــو م واحــدة خــالل ع
ميثــل نســبة )0.5%( مــن االســراتيجية حيــث انضمــت هيئــة الرقابــة اإلداريــة 
 Network of Corruption Prevention  ــع الفســاد إىل شــبكة ســلطات من
ــدف إىل  ــة ته ــبكة دولي ــي ش ــبتمر 2020 وه ــهر س ــالل ش Authorities خ
توحيــد الجهــود لتحســن جمــع املعلومــات وإدارتهــا وتبادلهــا بشــكل منهجــي 
ــدة،  ــا ومامرســاتها الجي ــك تجاربه ــن ســلطات مكافحــة الفســاد، مبــا يف ذل ب
ــراف  ــغيي، االع ــتقالل التش ــز االس ــدرات وتعزي ــز الق ــاء لتعزي ــم األعض دع
باملعايــر الدوليــة ملنــع الفســاد وتعزيزهــا،  التحفيــز والرشاكــة مــع أصحــاب 

ــز النزاهــة. املصلحــة الدوليــن اآلخريــن لتعزي

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الســادس 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
2020، ومبــا ميثــل نســبة )0.5%( مــن إجــامل الســرتاتيجية. 

ــي . 5 ــالل عام ــن خ ــدف الثام ــًذا لله ــت تنفي ــى مت ــة الت ــات اإليجابي ــرز املامرس أب

:2020/2019

أ - تنظيــم هيئــة الرقابــة اإلداريــة للمنتــدى االفريقــي األول ملكافحــة الفســاد عــام 
ــة. 2019 بحضــور 58 دول

ــي  ــم املتحــدة املعن ــب األم ــع مكت ــاون م ــة بالتع ــة اإلداري ــة الرقاب ــم هيئ ب- تنظي
ــاد  يف  ــن الفس ــة م ــة الرياض ــة بحامي ــل معني ــة عم ــة لورش ــدرات والجرمي باملخ

مــرص.

ب -  قيــام وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بالتعــاون مــع مكتــب 
ــة  ــة موجه ــم دورة تدريبي ــة بتنظي ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح األم

ــر 2019. ــة بشــهر فراي ــة الليبي ــات املالي لوحــدة التحري

ج - قيــام الجهــاز املركــزي للمحاســبات بتفعيــل مذكــرة التفاهــم املرمــة مــع اململكــة 
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ــعودية. العربية الس

د - قيــام هيئــة الرقابــة اإلداريــة بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع نظرتهــا مبوروشــيوس 
وتفعيلهــا مــن خــالل عقــد وبينــار مشــرك.

ه- قيــام األكادمييــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بعقــد عــدد 16 دورة تدريبيــة لكــوادر 
مكافحــة الفســاد االفريقيــة والعربيــة بإجــاميل عــدد 390 متــدرب، وعقــد عــدد 2 
دورة تدريبيــة بإجــاميل عــدد 9 متدربــن للعاملــن بالســفارات العربيــة بجمهوريــة 

مــرص العربيــة  خــالل عامــي 2019 و2020.

 Network of  و-  انضــامم هيئــة الرقابــة اإلداريــة إىل شــبكة ســلطات منع الفســاد
ــكل  ــات بش ــادل املعلوم ــدف تب Corruption Prevention Authorities به

منهجــي بــن ســلطات مكافحــة الفســاد.

ــوم  ــة بالي ــة اإلداري ــة الرقاب ــة هيئ ــة إلحتفالي ــس الجمهوري ــيد رئي ــة الس ز- رعاي
ــدد  ــوزراء وع ــس ال ــس مجل ــيد/ رئي ــور الس ــاد بحض ــة الفس ــي ملكافح العامل
مــن الــوزراء واملحافظــن ورؤســاء هيئــة الرقابــة اإلداريــة الســابقن والســيدة/ 
املديــر التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة 
والســيد/ رئيــس اتحــاد هيئــات مكافحــة الفســاد االفريقيــة وعــدد كبــر مــن 

ــة. ــئولن بالدول املس
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الهدف التاسع
)مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص 

فى منع الفساد والوقاية منه(
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الهــدف التاســع: )مشــاركة منظــامت املجتمــع املــدىن 
والقطــاع الخــاص ف منــع الفســاد والوقايــة منــه(

ميثل الهدف التاسع نسبة 7% من االسراتيجية.. 1

املستهدف تنفيذه خالل عام 2020 نسبة 3.5% من اجامىل االسراتيجية.. 2

ــتهدف . 3 ــاً للمس ــراتيجية وفق ــن االس ــبة 3% م ــذ نس ــن تنفي ــة ع ــفرت املتابع أس
ــع. ــدف التاس ــتهدف باله ــن املس ــاح 85.71% م ــدل نج ــرة مبع ــالل الف خ

اإلجراءات التنفيذية للهدف التاسع:. 4

أ - اإلجراء الول: تفعيل مدونات السلوك للقطاع الخاص واملجتمع املدين

ــدىن  ــع امل ــامت املجتم ــدد منظ ــد ع ــراء رص ــن اإلج ــق األول م ــتهدف الش )1( اس
والجمعيــات األهليــة التــى قامــت بنــرش مدونــة الســلوك، ومســتهدف النــرش 
بعــدد )2500( جمعيــة خــالل االســراتيجية واســتهدفت الخطــة النــرش بعــدد 
ــاح  ــبة نج ــك  بنس ــذ ذل ــم تنفي ــد ت ــام 2020، وق ــالل ع ــة خ )1250( جمعي
100%  مبــا ميثــل )0.5%( مــن االســراتيجية حيــث تــم تدريــب عــدد 27 اتحــاد 
اقليمــي و27 لجنــة اقليميــة ملكافحــة الفســاد يف اطــار تدريــب مدربــن 
ــم  ــم تعمي ــخ 2020/1/6 ت ــن وبتاري ــب املعني ــة وتدري ــرش املدون ــوا بن ليقوم
ــادات  ــة واإلتح ــات واملؤسســات األهلي ــام للجمعي ــاد الع ــى االتح ــة ع املدون
اإلقليميــة ووضــع خطــة لنــرش املطبوعــات الخاصــة مبدونــة الســلوك املهنــي 
ــون الخاصــة مبكافحــة  ــواد القان ــب م ــة وكتي ــات واملؤسســات األهلي للجمعي

ــن مبكافحــة الفســاد. ــة املواطن الفســاد وامللصقــات الخاصــة بتوعي

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء رصــد عــدد إتحــادات الغــرف التجاريــة 
التــى قامــت بنــرش مدونــة الســلوك املهنــى للقطــاع الخــاص والبالــغ 
عددهــا )27( غرفــة تجاريــة باإلضافــة إىل اإلتحــاد العــام عــى مــدار ســنوات 
ــة  ــرش باإلتحــاد العــام للغــرف التجاري االســراتيجية، وإســتهدفت الخطــة الن
و13 غرفــة تجاريــة خــالل عــام 2020 حيــث تــم تنفيــذ املســتهدف  بنســبة 

ــراتيجية. ــن االس ــبة )0,5%( م ــل نس ــاح 100% متث نج

ــام  ــالل ع ــتهدف خ ــن املس ــراء الول 100% م ــذ اإلج ــاح ف تنفي ــبة النج )3( نس
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ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )1%( م 2020 ونس

ب - اإلجراء الثاىن: دعم قدرات القطاع الخاص واملجتمع املدين ف مجالت منع 
ومكافحة الفساد

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء دعــم املجتمــع املــدىن ىف منــع ومكافحــة 
ــرات / ورش  ــدوات / مؤمت ــن خــالل عقــد عــدد )10 أنشــطة( ن الفســاد م
ــدد  ــذ ع ــة تنفي ــتهدفت الخط ــراتيجية، وإس ــنوات االس ــدار س ــى م ــل ع عم
)5 أنشــطة( خــالل عــام 2020، حيــث تــم التنفيــذ بنســبة نجــاح 100% مــن 
املســتهدف بالشــق األول مــن اإلجــراء متثــل نســبة )0.5%( مــن االســراتيجية، 

وذلــك عــى النحــو التــايل: 

بتاريــخ 2020/1/13 تــم عقــد مؤمتــر املجتمــع املــدين ملكافحــة الفســاد 
مبحافظــة البحــرة بحضــور 546 مشــارك / بتاريــخ 2020/1/28 تــم عقــد مؤمتر 
املجتمــع املــدين بنــادي الســعادة بطلخــا محافظــة الدقهليــة بحضــور الســيد/ 
محافــظ الدقهليــة وعــدد 250 مشــارك / بتاريــخ 2020/8/5 تــم عقــد نــدوة 
عــن »دور منظــامت العمــل األهــي يف التصــدي لظاهــرة الفســاد« الخاصــة 
مبحافظتــي البحــرة واالســكندرية / بتاريــخ 2020/8/8 تــم عقــد مؤمتــر »دور 
منظــامت العمــل األهــي يف مكافحــة الفســاد« مبحافظــة الغربيــة مبركز شــباب 
ــاد«  ــة الفس ــدوة مكافح ــد »ن ــم عق ــخ 2020/10/20 ت ــات / بتاري ــر الزي كف
مبحافظــة الغربيــة مبقــر االتحــاد العــام للجمعيــات للجمعيــات واملؤسســات 
األهليــة باملحافظــة / بتاريــخ 2020/12/16 تــم عقــد مؤمتــر »دور منظــامت 
العمــل األهــي يف مكافحــة الفســاد مبحافظــة الغربيــة« تحــت رعايــة الســيد/ 

محافــظ الغربيــة بقاعــة املؤمتــرات الكــرى بفنــدق عرفــة. 

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء دعــم القطــاع الخــاص ىف منــع ومكافحــة 
الفســاد مــن خــالل عقــد عــدد )4 أنشــطة( نــدوات / مؤمتــرات / ورش عمــل 
عــى مــدار ســنوات االســراتيجية،  وإســتهدفت الخطــة تنفيــذ عدد )2 نشــاط( 
ــل  ــا ميث ــذه  بنســبة نجــاح 100% ومب ــم تنفي ــا ت ــام 2020،  وهــو م خــالل ع
ــن عــن القطــاع الخــاص  )0.5%( مــن االســراتيجية حيــث متــت دعــوة ممثل
ــة  ــم مؤسس ــم تكري ــاد وت ــة الفس ــة ملكافح ــة اإلداري ــة الرقاب ــة هيئ باحتفالي
ســوالن للتنميــة القانونيــة عــن دورهــا مببــادرة “الحــق حقــك” لتوعيــة 
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املواطنــن والعاملــن بالقطــاع الخــاص بحقوقهــم التــى كفلهــا لهــم القانــون 
ــايض  ــال الري ــاص يف املج ــاع الخ ــن القط ــن م ــارك ممثل ــذا ش ــتور، وك والدس
بورشــة العمــل الخاصــة بحاميــة الرياضــة مــن الفســاد والتــي نظمتهــا هيئــة 
ــدرات  ــي باملخ ــدة املعن ــم التح ــب األم ــع مكت ــاون م ــة بالتع ــة اإلداري الرقاب

ــي 2020/12/10-9. ــالل يوم ــة خ والجرمي

ــاىن 100% مــن املســتهدف خــالل عــام  ــذ اإلجــراء الث )3( نســبة النجــاح ف تنفي
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )1%( م 2020، ونس

ج - اإلجراء الثالث: إطالق مبادرات ملنع ومكافحة الفساد بالتعاون مع القطاع 
الخاص واملجتمع املدين.

)1( اســتهدف الشــق األول مــن اإلجــراء إطــالق عــدد )4( مبــادرات ملنــع ومكافحة 
الفســاد بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص واملجتمــع املــدىن عــى مــدار ســنوات 
االســراتيجية بواقــع عــدد )2( مبــادرة ســنوياً خــالل العامــن األول والثــاىن مــن 
االســراتيجية، وقــد تــم تنفيــذ ذلــك بنســبة نجــاح 100% مبــا ميثــل )0.5%( مــن 
ــادرات املنفــذة عــدة محافظــات   االســراتيجية حيــث شــملت األنشــطة واملب
كالتــايل:   قيــام االتحــاد اإلقليمــي للجمعيــات واملؤسســات األهليــة مبحافظــة 
الفيــوم بالتعــاون مــع مديريــة التضامــن اإلجتامعــي بتنظيــم عــدد 3 برنامــج 
تدريبيــة خــالل شــهر فرايــر 2020 مبراكــز أطســا وأبشــواي ويوســف الصديــق 
ــم النزاهــة والشــفافية  ــرش قي ــة يف ن ــات األهلي وســنورس حــول دور الجمعي
بإجــاميل حضــور بلــغ 173 مــن ممثــي الجمعيــات األهليــة / قيــام  االتحــاد 
بتاريــخ  الرشقيــة  مبحافظــة  األهليــة  واملؤسســات  للجمعيــات  اإلقليمــي 
2020/1/11 بتنظيــم ورشــة عمــل عــن مكافحــة الفســاد مبقــر اإلتحــاد 
اإلقليمــي بالرشقيــة وكــذا قــام االتحــاد بتنظيــم  ثالثــة نــدوات حــول مكافحــة 
الفســاد خــالل شــهري فرايــر وســبتمر 2020 مبــدن أبــو كبــر وديــرب نجــم 
ــزة  ــة الجي ــاد مبحافظ ــة الفس ــة ملكافح ــة اإلقليمي ــام  اللجن ــق / قي والزقازي
بتنظيــم اجتــامع لجمعيــات اداريت الســادس مــن أكتوبــر والشــيخ زايــد بتاريــخ 
2020/3/14 لتوعيــة الجمعيــات واملؤسســات األهليــة بعقوبــات القانــون 
ــر  ــامع آخ ــم إجت ــة بتنظي ــت اللجن ــذا قام ــايل واإلداري، وك ــاد امل ــاه الفس تج
بتاريــخ 2020/6/18 بشــأن تقنــن صناعــة الكاممــات مــن خــالل الجمعيــات 
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واملؤسســات األهليــة وذلــك ملكافحــة الفســاد يف هــذا الشــأن.

)2( اســتهدف الشــق الثــاىن مــن اإلجــراء إضافــة نشــاط منــع ومكافحــة الفســاد 
ــراتيجية،  ــنوات االس ــدار س ــى م ــة ع ــة أهلي ــة ومؤسس ــدد )500( جمعي بع
اســتهدفت الخطــة تنفيــذ ذلــك بعــدد )250( جمعيــة خــالل عــام 2020 وقــد 
ــة  ــة و27 لجن ــات األهلي ــاد للجمعي ــب 27 اتح ــام 2019 تدري ــالل ع ــم خ ت
فرعيــة باملحافظــات مــن أجــل تنفيــذ هــذا النشــاط بعــام 2020  إال أن 
ظــروف فــروس كورونــا املســتجد أخــرت مــن صــدور الالئحــة التنفيذيــة التــي 
صــدرت بقــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 104 لســنة 2021 بشــأن 
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم مامرســة العمــل األهــي رقــم 149 لســنة 
2019 بتاريــخ 11 ينايــر 2021 مانحــة مهلــة ســنة للجمعيــات األهليــة لتوفيــق 
ــات  ــا تدريــب الجمعي ــخ العمــل بالالئحــة. وجــاري حالي اوضاعهــم مــن تاري

ــة إدراج أنشــطة مكافحــة الفســاد ضمــن انشــطتهم. ــة عــى أهمي األهلي

ــام  ــالل ع ــتهدف خ ــن املس ــث 50% م ــراء الثال ــذ اإلج ــاح ف تنفي ــبة النج )3(نس
ــرتاتيجية. ــامل الس ــن إج ــبة )0.5%( م 2020، ونس

د - اإلجراء الرابع: تيسري حصول منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص عى 
املعلومات 

)1( استهدف تيسر حصول منظامت املجتمع املدىن عى املعلومات من خالل 
إتاحة املعلومات عن كافة الوزارات / املحافظات / الجامعات / هيئة الرقابة 

اإلدارية بواقع عدد )85( جهة سنوياً خالل العامن األول والثاىن من االسراتيجية، 
وقد تم تنفيذ املستهدف بنسبة نجاح 100% متثل نسبة )0.5%( من االسراتيجية، 

حيث توفر تلك الجهات معلومات محدثة بشكل مستمر عى مواقعها اإللكرونية.

)2( نســبة النجــاح ف تنفيــذ اإلجــراء الرابــع 100% مــن املســتهدف خــالل عــام 
ــن إجــامل الســرتاتيجية. 2020، ونســبة )0.5%( م

ــي . 5 ــالل عام ــع خ ــدف التاس ــًذا لله ــت تنفي ــى مت ــة الت ــات اإليجابي ــرز املامرس أب

:2020/2019

ــع  ــن املجتم ــن ع ــم ممثل ــم 3054 بض ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدور ق أ -ص
ــة  ــة التنســيقية للوقاي ــة الفرعي ــة الوطني ــة اللجن املــدىن والقطــاع الخــاص لعضوي
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مــن الفســاد ومكافحتــه وهــي اللجنــة املســئوولة عــن وضــع وتنفيــذ اســراتيجية 
مكافحــة الفســاد.

ــة مبخاطــر الفســاد ودور منظــامت العمــل  ــم عقــد عــدد )22( مؤمتــر للتوعي ب- ت
ــاون  ــك بالتع ــي 2019-2020 وذل ــه خــالل عام ــه ومكافحت ــة من األهــى ىف الوقاي
بــن هيئــة الرقابــة اإلداريــة واإلتحــاد العــام للجمعيــات واملؤسســات األهليــة، كــذا 

تــم تدريــب عــدد )54( اتحــاد  ولجنــة فرعيــة باملحافظــات.

ج - قيــام هيئــة الرقابــة اإلداريــة بالتعــاون مــع ممثــى مؤسســة مــرص الخــر واإلتحاد 
العــام للجمعيــات واملؤسســات األهليــة واإلســتعانة بخــراء العلــوم اإلداريــة 
واإلجتامعيــة مــن الجامعــات املرصيــة إلعــداد وصياغــة مدونــة الســلوك املهنــى 
للجمعيــات واملؤسســات األهليــة املرصيــة بهــدف نرشهــا بــن منظــامت العمــل 

ــات عمــل تلــك الجهــات. ــد مفاهيــم وأولوي األهــى لتوحي

د - أســفر التنســيق مــع اإلتحــاد العــام للجمعيــات واملؤسســات األهليــة ومؤسســة 
مــرص الخــر عــن وضــع إطــار لرنامــج تدريبــى يســتهدف تدريــب )1250( جمعية 
ــاد  ــن الفس ــة م ــة للوقاي ــراءات الواجب ــى اإلج ــة ع ــات الجمهوري ــة محافظ بكاف
ومكافحتــه، ورشح أســلوب العمــل األمثــل لتلــك الكيانــات بنزاهــة وشــفافية طبقــاً 

ملبــادئ الحوكمــة.

ــة  ــك” لتوعي ــق حق ــعار “الح ــت ش ــاص تح ــاع الخ ــن القط ــادرة م ــالق مب ه - إط
املواطنــن والعاملــن بالقطــاع الخــاص بحقوقهــم التــى كفلهــا لهــم القانــون 
والدســتور وتــم تنفيذهــا مــن مؤسســة ســوإلن للتنميــة القانونيــة، وهــي مؤسســة 
ــات  ــة للفئ ــة القانوني ــو األمي ــتهدف مح ــح وتس ــة للرب ــر هادف ــة غ ــر حكومي غ

ــع. ــة باملجتم املختلف

ز- تشــكيل اللجنــة العليــا ملنظــامت العمــل األهــي ملكافحــة الفســاد كــذا تشــكيل 
اللجــان اإلقليميــة عــى مســتوى املحافظــات.

تنفيــذ  يف  املتميزيــن  للمنســقن  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الســيد/  تكريــم  ح- 
االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد خــالل إحتفاليــة هيئــة الرقابــة اإلداريــة 
باليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد وكان مــن ضمــن املكرمــن الســيد/ رئيــس اإلتحاد 
العــام للجمعيــات واملؤسســات األهليــة والســيدة ممثلــة مؤسســة ســوالن للتنميــة 
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ــة. القانوني

ــوزارة  ــي ل ــتوى القطاع ــى املس ــاد ع ــر الفس ــى إدارة مخاط ــب ع ــم تدري ط- تنظي
ــخ  ــدة بتاري ــم املتح ــايئ لألم ــج اإلمن ــع الرنام ــاون م ــي بالتع ــن اإلجتامع التضام

.2020/10/12

%100 %100 %50 %100
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جداول مستهدفات عام 2021
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ــة إىل اإل ــغ إجــاميل املســتهدف مــن الهــدف األول خــالل عــام 2021 )2.96%( مــن اإلســراتيجية باإلضاف بل

ــي 2020-2019. ــالل عام ــذ خ ــرات تنفي )2.2%( متأخ

 الهدف األول

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز  1
 االدارى بالدولة

هيكل  عدد الهياكل التنظيمية المحدثة 21 0.2 %  

 غير مستهدف غير مستهدف نشر وثيقة المبادئ الحاكمة

ن فن  2 الجهاز  وضع خطة تدريبية للعاملير
 االدارى وفقا لمتطلبات التطوير

إعداد خطط الدورات التدريبية بوحدات 
 غير مستهدف غير مستهدف الجهاز اإلدارى

تفعيل نظام تنفيذى للتدقيق والرقابة  3
 الداخلية

إعداد تقارير رب  ع سنوية بنتائج عمل الرقابة 
تقرير  الداخلية 84  0.53 %  

تحديث قواعد بيانات االصول  4
ن بوحدات الجهاز االدارى  والعاملير

قاعدة بيانات  تحديث قاعدة بيانات األصول 30  0.29 %  

ية قاعدة بيانات  تحديث قاعدة بيانات الموارد البشر  21 0.2 %  

تحديث البنية التحتية لوحدات  5
 الجهاز االدارى للدولة

 غير مستهدف غير مستهدف خطة تحديث البنية التحتية

ن عن بيئة العملمعدل رضاء  تقرير  العاملير 1  0.2 %  

ن فن االداء  6 تفعيل نظام جوائز التمير
 الحكوىم

ن   غير مستهدف غير مستهدف وضع و تطبيق نظام جوائز التمير

ن  جهة  المشاركة بجوائز التمير 84  0.2 %  

تطوير هياكل االجور وربطها بمنظومة  7
 غير مستهدف غير مستهدف المطورةعدد الهياكل واألجور  متطورة لتقويم االداء

ن  آليات تضمن عدم تعارض المصالح 8 عدد الجهات التى بها وحدة بتفعيل القوانير
جهة  واللوائح ومعالجة مشكالت تضارب المصالح 42 0.8 %  

ن  9 قياس معدل رضاء المواطنير
ن مع وحدات الجهاز االدارى ن  المتعاملير دراسة 1 معدل رضاء المواطنير  0.54 %  

ن  10 تفعيل نظام الربط المميكن بير
 غير مستهدف غير مستهدف نسبة تنفيذ نظام الربط المميكن الوحدات الحسابية

 الهدف الثانى

 

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

استكمال قواعد البيانات القومية  1
 المتكاملة

بيانت القومية للبنية  تحديث قواعد 
 غير مستهدف غير مستهدف المعلوماتية

ونن  2 تفعيل منظومة الدفع االلكيى
 للحد من المدفوعات غير الرسمية

ونن  خدمة  عدد الخدمات المستحدث بها دفع اليكيى 20 0.285 %  

ونن   غير مستهدف غير مستهدف الوحدات المستحدث بها دفع الكيى

ن  3 االجهزة  تبادل  المعلومات بير
ونيا  الحكومية الكيى

عدد الوحدات التى حدثت البنية المعلوماتية  
G2G  وحدة 10 0.34 %  

ونن المعتمدة يد االلكيى  غير مستهدف غير مستهدف عناوين الير

ميكنة الخدمات العامة  وتقديمها من  4
 خالل قنوات متعددة

خدمة  عدد الخدمات المميكنة 210 
0.311%  

 

ن عن الخدماتمعدل رضاء  تقرير  المواطنير 1 0.34 %  

استكمال المراكز التكنولوجية لتقديم  5
مركز  75 عدد المراكز التكنولوجية الخدمات

% 0.33 تكنولوجر   

استكمال ونشر أدلة الخدمات  6
 الحكومية

ها  غير مستهدف غير مستهدف عدد أدلة الخدمات التى تم نشر

ن بأدلة   غير مستهدف غير مستهدف الخدماتمعدل إدراك المواطنير

عدد الوحدات التى قامت بتحديث منظومة  منظومة تقييم أداء الجهات 7
 غير مستهدف غير مستهدف أداء الخدمة
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بلــغ إجــاميل املســتهدف مــن الهــدف الثــاين خــالل عــام 2021 )1.61%( مــن اإلســراتيجية. باإلضافــة إىل 

)0.48%( متأخــرات تنفيــذ خــالل عامــي 2020-2019.

 الهدف الثانى

 

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

استكمال قواعد البيانات القومية  1
 المتكاملة

بيانت القومية للبنية  تحديث قواعد 
 غير مستهدف غير مستهدف المعلوماتية

ونن  2 تفعيل منظومة الدفع االلكيى
 للحد من المدفوعات غير الرسمية

ونن  خدمة  عدد الخدمات المستحدث بها دفع اليكيى 20 0.285 %  

ونن   غير مستهدف غير مستهدف الوحدات المستحدث بها دفع الكيى

ن  3 االجهزة  تبادل  المعلومات بير
ونيا  الحكومية الكيى

عدد الوحدات التى حدثت البنية المعلوماتية  
G2G  وحدة 10 0.34 %  

ونن المعتمدة يد االلكيى  غير مستهدف غير مستهدف عناوين الير

ميكنة الخدمات العامة  وتقديمها من  4
 خالل قنوات متعددة

خدمة  عدد الخدمات المميكنة 210 
0.311%  

 

ن عن الخدماتمعدل رضاء  تقرير  المواطنير 1 0.34 %  

استكمال المراكز التكنولوجية لتقديم  5
مركز  75 عدد المراكز التكنولوجية الخدمات

% 0.33 تكنولوجر   

استكمال ونشر أدلة الخدمات  6
 الحكومية

ها  غير مستهدف غير مستهدف عدد أدلة الخدمات التى تم نشر

ن بأدلة   غير مستهدف غير مستهدف الخدماتمعدل إدراك المواطنير

عدد الوحدات التى قامت بتحديث منظومة  منظومة تقييم أداء الجهات 7
 غير مستهدف غير مستهدف أداء الخدمة
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 الهدف الرابع

 

 

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

يعية للجهاز تحديث البنية  1 التشر
 االدارى

يعات  تعديل قانون الخدمة المدنية وأى تشر
 أخرى يتم تحديثها يتم اضافتها للمستهدف

 غير مستهدف
 )هدف قصير األجل(

يعات واللوائح المنظمة  2 تحديث التشر
 للصناديق والحسابات الخاصة

ي    ع الخاص بالصناديق والحسابات  التشر
 الخاصة

 الصناديق والحسابات الخاصةتحديث لوائح 

يعات المنظمة لعمل  3 تحديث التشر
يعات التى تم تعديلها أجهزة مكافحة الفساد  عدد التشر

ن  4 ن حماية الشهود والمبلغير سن قوانير
يىع لكل إجراء والتعاون الدوىل فن المسائل الجنائية  اصدار تشر

ميكنة اقرارات الذمة المالية واصدار  5
ي    ع  ي    ع بميكنة اجراءات الذمة المالية الخاص بهاالتشر  اصدار تشر

تفعيل  قانون حظر تعارض المصالح  6
ن بالدولة  المسئولير

اصدار الالئحة التنفيذية للقانون او الغاؤه 
 ودمج محتواه بقانون اخر

يعات قانون االجراءات  7 تعديل تشر
ن  الجنائية وقانون المرافعات  المذكورين باالجراءاجراء تعديل بالقانونير

بلــغ إجــاميل املســتهدف مــن الهــدف الثالــث خــالل عــام 2021 )3.08%( مــن اإلســراتيجية باإلضافــة إىل 

)0.25%( متأخــرات تنفيــذ خــالل عامــي 2020-2019.

 الهدف الثالث

 

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

السلوك بوحدات الجهاز معدل نشر مدونة  تفعيل مدونات السلوك الوظيفن  1
 غير مستهدف غير مستهدف االدارى

اتيجيات الجهات  2 اتاحة بيانات اسيى
 بما ال يضن األمن القوىم

خطة  عدد الخطط المتاحة عىل مواقع الجهات 84 0.25 %  

% 1 1 إصدار قانون اتاحة المعلومات  

تقرير  الجهات الرقابيةمعدل تقارير  المتاحة  من  اتاحة تقارير الجهات الرقابية 3 2 0.5 %  

انية وموازنة المواطن 4 ن  نشر مير

انية المواطن ن تقرير  معدل نشر مير 1 0.25 %  

% 0.25 1تقرير معدل نشر موازنة المواطن  

ونية  5 إنشاء و تحديث المواقع االلكيى
 للجهات الحكومية

ونية للجهات  معدل تحديث المواقع االلكيى
 مستهدف غير  غير مستهدف الحكومية

تفعيل منظومة الخطوط الساخنة  6
 وتطوير الشكاوى

 غير مستهدف غير مستهدف تفعيل منظومة الخطوط الساخنة

تقرير  نسبة االستجابة للشكاوى 3 0.25 %  

يات الحكومية 7 يات  نشر خطة المشيى معدل نشر تقرير سنوى عن المشيى
تقرير  الحكومية بموقع  وزارة المالية 1 0.25 %  

نشر تقارير عن التقدم المحرز فن  8
اتيجية  تنفيذ أهداف االسيى

معدل نشر تقرير سنوى عن التقدم المحرز فن 
اتيجية تقرير  تنفيذ االسيى 1 0.33 %  
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 الهدف الرابع

 

 

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

يعية للجهاز تحديث البنية  1 التشر
 االدارى

يعات  تعديل قانون الخدمة المدنية وأى تشر
 أخرى يتم تحديثها يتم اضافتها للمستهدف

 غير مستهدف
 )هدف قصير األجل(

يعات واللوائح المنظمة  2 تحديث التشر
 للصناديق والحسابات الخاصة

ي    ع الخاص بالصناديق والحسابات  التشر
 الخاصة

 الصناديق والحسابات الخاصةتحديث لوائح 

يعات المنظمة لعمل  3 تحديث التشر
يعات التى تم تعديلها أجهزة مكافحة الفساد  عدد التشر

ن  4 ن حماية الشهود والمبلغير سن قوانير
يىع لكل إجراء والتعاون الدوىل فن المسائل الجنائية  اصدار تشر

ميكنة اقرارات الذمة المالية واصدار  5
ي    ع  ي    ع بميكنة اجراءات الذمة المالية الخاص بهاالتشر  اصدار تشر

تفعيل  قانون حظر تعارض المصالح  6
ن بالدولة  المسئولير

اصدار الالئحة التنفيذية للقانون او الغاؤه 
 ودمج محتواه بقانون اخر

يعات قانون االجراءات  7 تعديل تشر
ن  الجنائية وقانون المرافعات  المذكورين باالجراءاجراء تعديل بالقانونير

الهــدف الرابــع غــر مســتهدف خــالل عــام 2021 حيــث أنــه هــدف قصــر األجــل إال أنــه ســيتم متابعــة 

تنفيــذ نســبة )5%( عبــارة عــن متأخــرات تنفيــذ خــالل عامــي 2020-2019.
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ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

بلــغ إجــاميل املســتهدف مــن الهــدف الخامــس خــالل عــام 2021 )1.72%( مــن اإلســراتيجية، باإلضافــة إىل اإل

)0.1%( متأخــرات تنفيــذ خــالل عامــي 2020-2019.

 الهدف الخامس

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

1  . ي
 تطوير البنية التحتية للنظام القضان 

ي تم تطويرها.  ي وزارة العدل التى
مبتن  29  عدد مبانن  0.11 %  

ي تم  ي النيابة اإلدارية التى
% 0.15 85 مبتن   تطويرها. عدد مبانن  

2 
تطوير بنية االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات والميكنة بمنظومة العمل 

 . ي
 القضان 

ميكنة نظم العمل الداخلية بالجهات 
منظومة  القضائية.  25 0.34 %  

ي نظر 
تقرير عن خفض الوقت المستهلك فن

 % 0.5 تقرير 1 القضايا. 

ي  3
تقديم استخدام التطبيقات الذكية فن
 الخدمات القضائية. 

عدد الخدمات المقدمة من خالل تطبيقات 
خدمة  المحمول.  1 0.04 %  

ن عن  صدور دراسة عن معدل رضاء العاملير
الخدمات المقدمة من خالل تطبيقات 

 المحمول. 
دراسة  1 0.33 

ن  4 دعم قدرات األعضاء والعاملير
 بالقضاء. 

دورة  عدد الدورات التدريبية القضائية المقدمة.  50 0.125 

 أو  ندوة 1 عدد الندوات والمؤتمرات
 0.125 مؤتمر

 

 

  

 الهدف السادس

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

استكمال تطوير هياكل األجهزة  1
 غير مستهدف غير مستهدف عدد الهياكل التنظيمية المحدثة.  الرقابية. 

ن األجهزة الرقابية  2 إبرام اتفاقيات بير
مة.  لتفعيل تبادل المعلومات.   غير مستهدف غير مستهدف عدد االتفاقيات المير

تحديث البنية المعلوماتية لألجهزة  3
ي حدثت قواعد بياناتها.  الرقابية.   غير مستهدف غير مستهدف عدد الجهات التى

ن  4 تطوير مهارات وقدرات العاملير
 الرقابية. باألجهزة 

دورة  108 عدد الدورات التدريبية لألجهزة الرقابية. 
% 0.25  تدريبية  

ن باألجهزة الرقابية.   عدد المتدربير
متدرب   4100 0.25 %  

وضع خطط خاصة إلدارة مخاطر  5
خطة  عدد خطط مخاطر الفساد.  الفساد بكافة جهات انفاذ القانون.  2 0.5 %  

6 

ات الوطنية  الخاصة تطوير المؤشر
بمدركات الفساد لتكون بمثابة مصدر 
تغذية عكسية ألولويات الوقاية من 

 الفساد ومكافحته. 

مؤشر   إصدار مؤشر مدركات الفساد اإلداري.  1 0.5 %  

7 
ي 

إعداد البحوث والدراسات فن
المجاالت المتعلقة بالحوكمة 

 ومكافحة الفساد. 
دراسة  دراسات.  8إصدار  2 0.25 %  
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بلــغ إجــاميل املســتهدف مــن الهــدف الســادس خــالل عــام 2021 )1.75%( مــن اإلســراتيجية باإلضافــة إىل 

)1.25%( متأخــرات تنفيــذ خــالل عامــي 2020-2019.

 الهدف السادس

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

استكمال تطوير هياكل األجهزة  1
 غير مستهدف غير مستهدف عدد الهياكل التنظيمية المحدثة.  الرقابية. 

ن األجهزة الرقابية  2 إبرام اتفاقيات بير
مة.  لتفعيل تبادل المعلومات.   غير مستهدف غير مستهدف عدد االتفاقيات المير

تحديث البنية المعلوماتية لألجهزة  3
ي حدثت قواعد بياناتها.  الرقابية.   غير مستهدف غير مستهدف عدد الجهات التى

ن  4 تطوير مهارات وقدرات العاملير
 الرقابية. باألجهزة 

دورة  108 عدد الدورات التدريبية لألجهزة الرقابية. 
% 0.25  تدريبية  

ن باألجهزة الرقابية.   عدد المتدربير
متدرب   4100 0.25 %  

وضع خطط خاصة إلدارة مخاطر  5
خطة  عدد خطط مخاطر الفساد.  الفساد بكافة جهات انفاذ القانون.  2 0.5 %  

6 

ات الوطنية  الخاصة تطوير المؤشر
بمدركات الفساد لتكون بمثابة مصدر 
تغذية عكسية ألولويات الوقاية من 

 الفساد ومكافحته. 

مؤشر   إصدار مؤشر مدركات الفساد اإلداري.  1 0.5 %  

7 
ي 

إعداد البحوث والدراسات فن
المجاالت المتعلقة بالحوكمة 

 ومكافحة الفساد. 
دراسة  دراسات.  8إصدار  2 0.25 %  
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ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

بلــغ إجــاميل املســتهدف مــن الهــدف الســابع خــالل عــام 2021 )3.28%( مــن اإلســراتيجية باإلضافــة إىل اإل

)0.19%( متأخــرات تنفيــذ خــالل عامــي 2020-2019.

 الهدف السابع

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

تطوير برامج توعوية بخطورة الفساد  1
ي مكافحته. 

 ودور المواطن فن

عدد الدورات التدريبية والمستفيدين منها 
ونية امج االلكيى  والير

 دورة  15
 % 0.25 متدرب 225

حملة  1 عدد الحمالت اإلعالمية
% 250. إعالمية  

تنفيذ مبادرات توعوية لمكافحة  2
ي المدارس والجامعات. 

 الفساد فن

عدد األنشطة الثقافية والفنية والرياضية 
نشاط  والندوات.  116 0.25 %  

نسبة الجامعات المفعلة لمقرر حقوق 
 غير مستهدف غير مستهدف االنسان ومكافحة الفساد

3 
اهة  ن ن قيم الين والشفافية تضمير

بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم 
 .  قبل الجامىعي

اهة  ن عدد المناهج المتضمنة قيم الين
% 0.5 1منهج والشفافية  

ي للطالب  4
تفعيل الميثاق األخالفى

 .  غير مستهدف غير مستهدف معدل نشر الميثاق الجامىعي

ي لعضو هيئة  5
إعداد ميثاق أخالفى

 التدريس. 

ي 
 غير مستهدف غير مستهدف إعداد الميثاق األخالفى

بكافة الجامعات  نشر الميثاق األخالفى 
جامعة  الحكومية 14 0.5 %  

6 
ن  ن والصحفيير اكساب اإلعالميير

المعارف الخاصة بالوقاية من الفساد 
 ومكافحته. 

عدد الدورات التدريبية/ الندوات/ ورش 
نشاط 1 العمل  0.25 %  

7 
تفعيل دور األكاديمية الوطنية 

اهة  ن لمكافحة الفساد لنشر قيم الين
 والشفافية.  

اهة والشفافية.  ن دورة  عدد دورات نشر قيم الين 40 0.25 %  

 . ن مدرب  عدد المتدربير 1600 0.25 %  

8 
ي 
تفعيل دور المؤسسات الدينية فن

نشر الوعي بخطورة الفساد وآثاره 
 السلبية. 

عدد الخطب الدينية المعنية بالتوعية 
خطبة  بمخاطر الفساد 4 0.5  %  

9 

األكاديمية ومراكز حث الجهات 
البحوث عىل إجراء الدراسات 
ي مجاالت منع 

المتخصصة فن
ومكافحة الفساد ودراسة التجارب 

 الدولية واإلقليمية الناجحة. 

ي 
عدد البحوث والدراسات المتخصصة فن

 مجاالت مكافحة الفساد. 
 أو بحث  2

% 280. دراسة  

  

الثامنالهدف   

 

 

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 

عام خالل 
2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

1 
ي 

تطوير التعاون اإلقليمي والدوىلي فن
داد  مجال مكافحة الفساد واسيى

 الموجودات. 

ن الجهات  ي تم تنفيذها بير عدد المبادرات التى
مبادرة  الوطنية واالقليمية والدولية.  1 0.5 %  

2 
عقد دورات تدريبية ومؤتمرات لتبادل 

ن جهات  ات بير انفاذ القانون الخير
 ونظرائها االقليمية والدولية. 

متابعة 1 عدد الدورات/ المؤتمرات.   0.5 %  

3 
ن جهات  ابرام مذكرات التفاهم بير
انفاذ القانون ونظرائها اإلقليمية 

 والدولية وتفعيل القائم منها. 

مذكرة  1 . مةعدد مذكرات التفاهم المير 
مة % 0.25 تفاهم مير  

مذكرة  1 المفعلة. عدد مذكرات التفاهم 
% 0.25 تفاهم مفعلة  

4 
+ 
5 

ي الفعاليات االقليمية 
المشاركة فن

ي مجال منع ومكافحة 
والدولية فن

 الفساد. 
مؤتمر  عدد المؤتمرات 10 0.56 %  

6 

دراسة انضمام وحدات انفاذ القانون 
إىل بعض المجموعات الدولية 

واإلقليمية ذات الصلة بمكافحة 
داد  الموجودات وغسل الفساد واسيى

 األموال. 

ي تم االنضمام إليها.  متابعة  1  المجموعات الدولية التى  0.5  %  
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بلغ إجاميل املستهدف من الهدف الثامن خالل عام 2021 )2.56%( من اإلسراتيجية.

  

الثامنالهدف   

 

 

 

  

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 

عام خالل 
2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

1 
ي 

تطوير التعاون اإلقليمي والدوىلي فن
داد  مجال مكافحة الفساد واسيى

 الموجودات. 

ن الجهات  ي تم تنفيذها بير عدد المبادرات التى
مبادرة  الوطنية واالقليمية والدولية.  1 0.5 %  

2 
عقد دورات تدريبية ومؤتمرات لتبادل 

ن جهات  ات بير انفاذ القانون الخير
 ونظرائها االقليمية والدولية. 

متابعة 1 عدد الدورات/ المؤتمرات.   0.5 %  

3 
ن جهات  ابرام مذكرات التفاهم بير
انفاذ القانون ونظرائها اإلقليمية 

 والدولية وتفعيل القائم منها. 

مذكرة  1 . مةعدد مذكرات التفاهم المير 
مة % 0.25 تفاهم مير  

مذكرة  1 المفعلة. عدد مذكرات التفاهم 
% 0.25 تفاهم مفعلة  

4 
+ 
5 

ي الفعاليات االقليمية 
المشاركة فن

ي مجال منع ومكافحة 
والدولية فن

 الفساد. 
مؤتمر  عدد المؤتمرات 10 0.56 %  

6 

دراسة انضمام وحدات انفاذ القانون 
إىل بعض المجموعات الدولية 

واإلقليمية ذات الصلة بمكافحة 
داد  الموجودات وغسل الفساد واسيى

 األموال. 

ي تم االنضمام إليها.  متابعة  1  المجموعات الدولية التى  0.5  %  



102

ساد
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف

اإل

 الهدف التاسع

 
 

 مؤشر االجراء اإلجراء م
المستهدف 
خالل عام 

2021 

النسبة 
المستهدفة 
خالل عام 

2021 

يعية للجهاز  1 تحديث البنية التشر
 االدارى

يعات تعديل قانون الخدمة المدنية وأى  تشر
 أخرى يتم تحديثها يتم اضافتها للمستهدف

 غير مستهدف
 )هدف قصير األجل(

يعات واللوائح المنظمة  2 تحديث التشر
 للصناديق والحسابات الخاصة

ي    ع الخاص بالصناديق والحسابات  التشر
 الخاصة

 تحديث لوائح الصناديق والحسابات الخاصة

يعات المنظمة لعمل  3 تحديث التشر
يعات التى تم تعديلها أجهزة مكافحة الفساد  عدد التشر

ن  4 ن حماية الشهود والمبلغير سن قوانير
يىع لكل إجراء والتعاون الدوىل فن المسائل الجنائية  اصدار تشر

ميكنة اقرارات الذمة المالية واصدار  5
ي    ع الخاص بها ي    ع بميكنة اجراءات الذمة المالية التشر  اصدار تشر

قانون حظر تعارض المصالح تفعيل   6
ن بالدولة  المسئولير

اصدار الالئحة التنفيذية للقانون او الغاؤه 
 ودمج محتواه بقانون اخر

يعات قانون االجراءات  7 تعديل تشر
ن المذكورين باالجراء الجنائية وقانون المرافعات  اجراء تعديل بالقانونير

الهــدف التاســع غــر مســتهدف خــالل عــام 2021 حيــث أنــه هــدف قصــر األجــل إال أنــه ســيتم متابعــة 

تنفيــذ نســبة )1%( عبــارة عــن متأخــرات تنفيــذ خــالل عامــي 2020-2019.





والله وىّل التوفيق،،،






