
تقرير متابعة تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد
2022-2019



تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد

2022/2019 



5

ــُه ِف  ــَك قَْولُ ــن يُْعِجبُ ــاِس َم ــَن النَّ ﴿َوِم
ــا  ــَىٰ َم ــَه َع ــِهُد اللَّ ــا َويُْش نْيَ ــاِة الدُّ الَْحيَ
ِف قَلِْبــِه َوُهــَو أَلـَـدُّ الِْخَصــاِم )204( َوإَِذا 
ٰ َســَعٰى ِف اْلَرِْض لِيُْفِســَد ِفيَهــا  تَــَولَّ
َويُْهلِــَك الَْحــرَْث َوالنَّْســَل َواللَّــُه َل يُِحبُّ 

)سورة البقرة(الَْفَســاَد  )205(﴾

الفهرس

١٠ ................................................................................................................. تقديم:	

الملخص	التنفيذي:.................................................................................................... ١٢

٢٠ ....................................................................................................... منهجية	القياس:

الهدف	األول:	تطوير	جهاز	إداري	كفء	وفعال:..................................................................... ٢٢

اإلجراء	األول:	تفعيل	المبادئ	الحاكمة	لعمل	الجهاز	اإلداري	للدولة..................................... ٢٢

٢٣ .......... اإلجراء	الثاني:	وضع	خطة	تدريبية	للعاملين	في	الجهاز	اإلداري	وفًقا	لمتطلبات	التطوير.

٢٣ .................................................. اإلجراء	الثالث:	تفعيل	نظام	التدقيق	والرقابة	الداخلية.

٢٣ ..................... اإلجراء	الرابع:	تحديث	قواعد	بيانات	األصول	والعاملين	بوحدات	الجهاز	اإلداري.

٢٤ ................................. اإلجراء	الخامس:	تحديث	البنية	التحتية	لوحدات	الجهاز	اإلداري	للدولة.

اإلجراء	السادس:	تفعيل	نظام	جوائز	التميز	في	األداء	الحكومي....................................... ٢٤

٢٥ ...................... اإلجراء	السابع:	تطوير	هياكل	األجور	وربطها	بمنظومة	متطورة	لتقويم	األداء.

اإلجراء	الثامن:	وضع	آليات	تضمن	عدم	تعارض	المصالح................................................ ٢٥

اإلجراء	التاسع:	قياس	معدل	رضاء	المواطنين	المتعاملين	مع	وحدات	الجهاز	اإلداري................ ٢٥

٢٦ ......................................... اإلجراء	العاشر:	تفعيل	الربط	المميكن	بين	الوحدات	الحسابية.

الهدف	الثاني:	تقديم	خدمات	عامة	ذات	جودة	عالية.............................................................. ٢٨

اإلجراء	األول:استكمال	قاعدة	البيانات	القومية	المتكاملة

٢٨ ........................................................ لربط	كافة	وحدات	الجهاز	اإلداري	للدولة	الكترونًيا.

٢٨ ........................................... اإلجراء	الثاني:	تفعيل	منظومة	الدفع	والتوقيع	االلكتروني.

٢٩ ............................. اإلجراء	الثالث:	تفعيل	تبادل	المعلومات	بين	األجهزة	الحكومية	الكترونًيا.

اإلجراء	الرابع:	تبسيط	اإلجراءات	اإلدارية	وميكنة	الخدمات	العامة

٢٩ ....................................................................... وتقديمها	من	خالل	قنوات	متعددة.

اإلجراء	الخامس:	استكمال	إنشاء	المراكز	التكنولوجية	في	مختلف	أنحاء	الجمهورية،

وضم	كافة	خدمات	المواطنين	إليها،	واتخاذ	كافة	اإلجراءات	القانونية	والتنظيمية

٣٠ .................................................................................. واإلدارية	الالزمة	لتفعيلها.

اإلجراء	السادس:	استكمال	ونشر	أدلة	الخدمات	الحكومية............................................... ٣٠

٣٠ ....... اإلجراء	السابع:	تطوير	منظومة	تقييم	أداء	الجهات	الحكومية	المقدمة	للخدمات	الجماهيرية



7

الهدف	الخامس:	تحديث	اإلجراءات	القضائية	تحقيقا	للعدالة	الناجزة............................................ ٤٠

اإلجراء	األول:	تطوير	البنية	التحتية	للنظام	القضائي..................................................... ٤٠

اإلجراء	الثاني:	تطوير	بنية	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات	والميكنة

٤١ ................................................................................. بمنظومة	العمل	القضائي.

اإلجراء	الثالث:	استخدام	التطبيقات	الذكية	في	تقديم	الخدمات	القضائية............................ ٤٢

اإلجراء	الرابع:	دعم	قدرات	األعضاء	والعاملين	بالجهاز	القضائي........................................ ٤٢

٤٤ ................................... الهدف	السادس:	دعم	جهات	إنفاذ	القانون	للوقاية	من	الفساد	ومكافحته.

اإلجراء	األول:	استكمال	تطوير	هياكل	األجهزة	الرقابية................................................... ٤٤

اإلجراء	الثاني:	إبرام	اتفاقيات	بين	األجهزة	الرقابية	لتفعيل	تبادل	المعلومات........................ ٤٤

٤٥ .............................................. اإلجراء	الثالث:	تحديث	البنية	المعلوماتية	لألجهزة	الرقابية

اإلجراء	الرابع:	تطوير	مهارات	وقدرات	العاملين	باألجهزة	الرقابية....................................... ٤٥

٤٥ ................ اإلجراء	الخامس:	وضع	خطط	خاصة	إلدارة	مخاطر	الفساد	بكافة	جهات	إنفاذ	القانون

اإلجراء	السادس:	تطوير	المؤشرات	الوطنية	الخاصة	بمدركات	الفساد	لتكون

٤٥ ................................. بمثابة	مصدر	تغذية	عكسية	ألولويات	الوقاية	من	الفساد	ومكافحته

اإلجراء	السابع:	إعداد	البحوث	والدراسات	في	المجاالت	المتعلقة	بالحوكمة

٤٦ .............................................................................................. ومكافحة	الفساد

٤٨ ............................. الهدف	السابع:	زيادة	الوعي	المجتمعي	بأهمية	الوقاية	من	الفساد	ومكافحته:

اإلجراء	األول:	تطوير	برامج	توعوية	بخطورة	الفساد	ودور	المواطن	في	مكافحته.................... ٤٨

اإلجراء	الثاني:	تنفيذ	مبادرات	توعوية	لمكافحة	الفساد	في	المدارس	والجامعات................... ٤٩

اإلجراء	الثالث:	تضمين	قيم	النزاهة	والشفافية	بالمناهج	الدراسية

لمراحل	التعليم	قبل	الجامعي............................................................................... ٥٠

اإلجراء	الرابع:	تفعيل	الميثاق	األخالقي	للطالب	الجامعي............................................... ٥١

اإلجراء	الخامس:	إعداد	ميثاق	أخالقي	لعضو	هيئة	التدريس............................................ ٥١

اإلجراء	السادس:	إكساب	اإلعالميين	والصحفيين	المعارف	الخاصة	بالوقاية

٥١ ........................................................................................ من	الفساد	ومكافحته

اإلجراء	السابع:	تفعيل	دور	األكاديمية	الوطنية	لمكافحة	الفساد

٥٢ ............................................................................... لنشر	قيم	النزاهة	والشفافية

٣٢ ........................................... الهدف	الثالث:	تفعيل	آليات	الشفافية	والنزاهة	بالوحدات	الحكومية

اإلجراء	األول:	تفعيل	مدونات	سلوك	الموظفين	في	كافة	وحدات	الجهاز	اإلداري................... ٣٢

اإلجراء	الثاني:	إتاحة	البيانات	والمعلومات	عن	استراتيجيات

وخطط	الجهاز	اإلداري	للدولة	فيما	ال	يضر	باألمن	القومي.............................................. ٣٢

٣٣ ......... اإلجراء	الثالث:	إتاحة	تقارير	الجهات	الرقابية	وفًقا	لدستور	٢٠١٤	والقوانين	المنظمة	لذلك

اإلجراء	الرابع:	استمرار	نشر	ميزانية	وموازنة	المواطن	لتتضمن	المصروفات

واإليرادات	وأهم	التوجهات	الجديدة........................................................................ ٣٣

٣٣ ..................... اإلجراء	الخامس:	إنشاء	وتحديث	المواقع	االلكترونية	الخاصة	بالجهات	الحكومية

اإلجراء	السادس:	تفعيل	منظومة	الخطوط	الساخنة

٣٤ .................................................... وتطوير	منظومة	الشكاوى	المعنية	بمكافحة	الفساد

٣٤ .......................................................... اإلجراء	السابع:	نشر	خطة	المشتريات	الحكومية

٣٤ ........................ اإلجراء	الثامن:	نشر	تقارير	عن	التقدم	المحرز	في	تنفيذ	أهداف	االستراتيجية

الهدف	الرابع:	تطوير	البنية	التشريعية	الداعمة	لمكافحة	الفساد:............................................... ٣٦

اإلجراء	األول:	تحديث	البنية	التشريعية	للجهاز	اإلداري	للدولة	بما	يضمن	جودة	أدائه................ ٣٦

اإلجراء	الثاني:	تحديث	التشريعات	واللوائح	المنظمة	للصناديق

٣٦ ............................................. والحسابات	الخاصة	تضمن	مزيد	من	الشفافية	والمحاسبة

اإلجراء	الثالث:	تحديث	التشريعات	المنظمة	لعمل	األجهزة	المعنية

٣٧ ................................... بمكافحة	الفساد	لضمان	االستقاللية	والشفافية	في	ذلك	المجال

اإلجراء	الرابع:	سن	قوانين	)حماية	الشهود	والمبلغين

والضحايا	والخبراء،	قانون	التعاون	الدولي	في	المسائل	الجنائية،

٣٧ ..................................................................... قانون	اتاحة	وحرية	تداول	المعلومات(

٣٨ ................... اإلجراء	الخامس:	دراسة	ميكنة	اقرارات	الذمة	المالية	وإصدار	التشريع	الخاص	بها

٣٨ ................................................... اإلجراء	السادس:	تفعيل	قانون	حظر	تعارض	المصالح

اإلجراء	السابع:	تعديل	وتحديث	التشريعات	المتعلقة	بمكافحة	الفساد	ومنها

)تعديل	قانون	اإلجراءات	الجنائية،	وقانون	المرافعات(	وذلك	بغرض	تسهيل

٣٨ ..................................................................... اإلجراءات	وتحقيق	مبدأ	العدالة	الناجزة



9

اإلجراء	الثامن:	تفعيل	دور	المؤسسات	الدينية	في	نشر	الوعي

بخطورة	الفساد	وآثاره	السلبية.............................................................................. ٥٢

اإلجراء	التاسع:	حث	الجهات	األكاديمية	ومراكز	البحوث

على	إجراء	الدراسات	المتخصصة	في	مجاالت	منع	ومكافحة	الفساد

٥٢ .............................................................. ودراسة	التجارب	الدولية	واإلقليمية	الناجحة.

٥٤ .............................. الهدف	الثامن:	تفعيل	التعاون	الدولي	واإلقليمي	في	منع	ومكافحة	الفساد:

اإلجراء	األول:	تطوير	التعاون	اإلقليمي	والدولي	في	مجال	مكافحة

الفساد	واسترداد	الموجودات............................................................................... ٥٤

اإلجراء	الثاني:عقد	دورات	تدريبية	لتبادل	الخبرات	بين	جهات	إنفاذ	القانون

٥٥ ................................................................................ ونظرائها	اإلقليمية	والدولية

اإلجراء	الثالث:	إبرام	مذكرات	تفاهم	بين	جهات	إنفاذ	القانون

ونظرائها	اإلقليمية	والدولية	وتفعيل	القائم	منها........................................................ ٥٧

اإلجراءان	الرابع	والخامس:	المشاركة	في	الفعاليات	اإلقليمية

٥٨ ................................................................. والدولية	في	مجال	منع	ومكافحة	الفساد

اإلجراء	السادس:	دراسة	انضمام	وحدات	إنفاذ	القانون	إلى	بعض	المجموعات	الدولية

٥٨ ..................... واإلقليمية	ذات	الصلة	بمكافحة	الفساد	واسترداد	الموجودات	وغسل	األموال

٦٠ ......... الهدف	التاسع:	مشاركة	منظمات	المجتمع	المدني	والقطاع	الخاص	في	منع	الفساد	ومكافحته:

٦٠ ........................... اإلجراء	األول:	تفعيل	مدونات	السلوك	للقطاع	الخاص	والمجتمع	المدني

اإلجراء	الثاني:	دعم	قدرات	القطاع	الخاص	والمجتمع	المدني

٦١ ......................................................................... في	مجاالت	منع	ومكافحة	الفساد

اإلجراء	الثالث:	إطالق	مبادرات	لمنع	ومكافحة	الفساد	بالتعاون

مع	القطاع	الخاص	والمجتمع	المدني...................................................................... ٦١

اإلجراء	الرابع:	تيسير	حصول	منظمات	المجتمع	المدني

٦٢ ............ 	والقطاع	الخاص	على	المعلومات	المتاحة	بما	ال	يمس	األمن	القومي	أو	الصالح	العام

٦٤ .............................................................................................................. الملحقات:

قائمة	الملحقات:

٦٤ ........................................................................ مرفق	١	الهياكل	التنظيمية	المحدثة

٦٦ ..................................... مرفق	٢الجهات	الحكومية	المستحدث	بها	وحدة	للمراجعة	الداخلية

مرفق	٣	قواعد	البيانات	بمنظومة	البنية	المعلوماتية	للدولة	المصرية................................ ٦٩

مرفق	٤	خدمات	مصر	الرقمية............................................................................... ٧٢

٧٨ .........................................................G2G	بمنظومة	ربطها	تم	التي	الجهات		٥	مرفق

٨٠ ......................................................................... مرفق	٦	الخدمات	التي	تم	ميكنتها

٨١ ................................................................................. مرفق	٧	المراكز	التكنولوجية

٩٦ ....................................... مرفق	٨	المواقع	االلكترونية	للوزارات	والمحافظات	والجامعات.

١٠٠ ................. مرفق	٩	القوانين	المتعلقة	بمكافحة	الفساد	الصادرة	خالل	سنوات	االستراتيجية

مرفق	١٠	ميكنة	نظم	العمل	بالجهات	القضائية......................................................... ١٠٣

مرفق	١١	الخدمات	القضائية	االلكترونية................................................................. ١١٥

مرفق	١٢	الدراسات	الصادرة	عن	مركز	البحوث	والدراسات

١١٧ ................................................................... باألكاديمية	الوطنية	لمكافحة	الفساد.

مرفق	١٣		أطروحات	الماجستير	والدكتوراه	المتعلقة	بمكافحة	الفساد	المجازة

١٢٠ ............................................................................... خالل	سنوات	االستراتيجية.

١٢٤ .................. مرفق	١٤	المشاركة	في	الفعاليات	اإلقليمية	والدولية	المعنية	بمكافحة	الفساد

١٢٨ .... مرفق	١٥	أنشطة	دعم	قدرات	المجتمع	المدني	والقطاع	الخاص	في	منع	ومكافحة	الفساد.



1011 تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

بـــدأ المســـار االســـتراتيجي المصـــري فـــي مجـــال 
مكافحـــة الفســـاد يـــوم 9 ديســـمبر 2014 بإطـــاق 
المرحلـــة األولى لاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد 2014-2018، والتـــي أســـفرت عـــن تغيـــر 
كبيـــر فـــي تنســـيق سياســـات مكافحـــة الفســـاد 
فـــي الدولـــة المصريـــة، فقبـــل عـــام 2014 كانـــت 
هناك خطـــط مختلفة تتبناها جهـــات إنفاذ القانون 
المختصـــة بمكافحـــة الفســـاد دون أن يكون هناك 
ذلك التنســـيق االســـتراتيجي الموجود منذ إطاق 
المرحلـــة األولـــى لاســـتراتيجية. واســـتمراًرا لهذا 
النهـــج بالتزامـــن مـــع االحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
لمكافحـــة الفســـاد في 9 من ديســـمبر عـــام 2018 
قـــام الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة بإطـــاق المرحلة 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  مـــن  الثانيـــة 
الفســـاد 2019-2022، ونحن اليوم نشـــهد انقضاء 
مرحلة ثانية من االســـتراتيجية حققنـــا فيها العديد 
صعوبـــات  علـــى  فيهـــا  وتغلبنـــا  النجاحـــات  مـــن 
واجهتنـــا فـــي المرحلـــة وتعلمنـــا فيهـــا الكثيـــر من 
خـــال محاولتنا التصدي للتحديـــات المختلفة التي 

التنفيذ. واجهـــت 

لمكافحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تنفيـــذ  يعتبـــر 
نـــص  حيـــث  باألســـاس  قومًيـــا  التزاًمـــا  الفســـاد 
الدســـتور المصـــري فـــي مادتـــه 218 علـــى التزام 
الهيئـــات  والتـــزام  الفســـاد  بمكافحـــة  الدولـــة 
واألجهـــزة الرقابية المختصة بالتنســـيق فيما بينها 
فـــي مكافحـــة الفســـاد ووضـــع ومتابعـــة تنفيـــذ 
االســـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة 
مع غيرهـــا من الهيئـــات واألجهـــزة المعنية، وفي 
نفـــس الوقت تطبيق مصر لاســـتراتيجية الوطنية 
لمكافحـــة الفســـاد يعتبر إنفاًذا لنـــص المادة 5 من 
اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد الذي 
يحفـــز الدول األطـــراف في االتفاقيـــة على وضع 
سياســـات منســـقة لمكافحـــة الفســـاد و تنفيذها 
تعـــزز مشـــاركة المجتمـــع وتجســـد مبـــادئ ســـيادة 

والممتلـــكات  الشـــئون  إدارة  وحســـن  القانـــون 
العموميـــة والنزاهـــة والشـــفافية والمســـاءلة.

شـــارك فـــي تنفيـــذ المرحلتيـــن األولـــى والثانيـــة 
مـــن هـــذه االســـتراتيجية جهـــات عديـــدة حكوميـــة 
وغير حكوميـــة، وتابعتها باهتمام ســـلطات الدولة 
الثـــاث التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضائيـــة، كما 
تـــم االلتـــزام بنشـــر تقاريـــر متابعـــة التنفيـــذ على 
الـــرأي العـــام ليصبـــح شـــاهًدا على التقـــدم المحرز 
في التنفيذ ورقيًبا ضامًنا الســـتمرار المكتسبات، 
كما تـــم ترجمة ونشـــر التقارير باللغتيـــن اإلنجليزية 
تـــم  مـــا  حـــول  المعلومـــات  إلتاحـــة  والفرنســـية 
تنفيـــذه من إجـــراءات لمكافحة الفســـاد لعـــدد أكبر 
الصديقـــة.  الدوليـــة  والمؤسســـات  الـــدول  مـــن 
وخـــال المرحلـــة الثانية مـــن االســـتراتيجية 2019-

كميـــة  أداء  قيـــاس  مؤشـــرات  تطويـــر  تـــم   2022
مكنتنـــا مـــن تحديد نســـب تنفيذ دقيقة لـــكل إجراء 
مـــن إجـــراءات االســـتراتيجية ممـــا ســـمح بتحديـــد 
أوجـــه التميـــز والقصـــور فـــي التنفيـــذ وتحســـين 
وتطويـــر سياســـات مكافحـــة الفســـاد بشـــكل أكثر 

دقـــة وموضوعية.

الفرعيـــة  التنســـيقية  الوطنيـــة  اللجنـــة  اختصـــت 
للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه برئاســـة رئيس 
هيئـــة الرقابة اإلدارية بمتابعة تنفيذ االســـتراتيجية 
تكليـــف  تـــم  حيـــث  الفســـاد،  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
األمانـــة الفنيـــة للجنـــة بالتنســـيق مـــع 104 نقطـــة 
اتصـــال مختلفة تمثل كافة الـــوزارات والمحافظات 
القانـــون  إنفـــاذ  وجهـــات  الحكوميـــة  والجامعـــات 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخـــاص 
أمثـــل  تنفيـــذ  لضمـــان  الدينيـــة  والمؤسســـات 
لبنـــود االســـتراتيجية المختلفـــة، وقـــد أســـفر هذا 
النهـــج التشـــاركي خال الســـنوات األربـــع للمرحلة 
الثانيـــة من االســـتراتيجية عـــن تنفيـــذ حوالي %86 
مـــن المســـتهدف تنفيـــذه رغـــم الصعوبـــات التي 

واجهـــت عملية التنفيـــذ خال الســـنة الثانية نتيجة 
انتشـــار جائحـــة كوفيـــد 19.  

بعد مرور 8 أعوام من بداية المســـار االستراتيجي 
المصـــري فـــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد أصبحنـــا 
أكثـــر خبـــرة وأجـــدر على معرفـــة المشـــكات التي 
تواجـــه النزاهـــة في مصـــر، وأصبح المجتمـــع أكثر 
ادراًكا بخطـــورة الفســـاد وأهميـــة مكافحتـــه، وفي 
هـــذا اإلطار ومنـــذ بداية عـــام 2022 عكفـــت اللجنة 
الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه علـــى 
إعـــداد المرحلـــة الثالثـــة لاســـتراتيجية 2030-2023 
والتـــي تســـتمر هذه المـــرة لمدة 8 ســـنوات كاملة 

للتواكـــب وتتزامـــن مـــع رؤية مصـــر 2030. 

تقديم
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حرصـــت الدولـــة المصريـــة علـــى منـــع ومكافحـــة 
الفســـاد، وذلك تنفيذًا لاستحقاقات الدستورية، 
باإلضافـــة إلـــى ايمـــان الدولـــة المصريـــة بأهمية 
مكافحـــة الفســـاد في تعزيـــز التنميـــة االقتصادية 
االســـتراتيجية  تنفيـــذ  مـــّر  لقـــد  واالجتماعيـــة. 
الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد 2019-2022 بتحديـــات 
بـــل  تواجـــه مصـــر وحدهـــا،  لـــم  غيـــر مســـبوقة، 
العالـــم أجمع. فجـــاءت أزمة جائحة كوفيـــد- 19 وما 
شـــهدته من تبعـــات اجتماعية واقتصادية شـــديدة 
لتمثـــل تحديـــًا وفرصة فـــي الوقت ذاتـــه، فتمثل 
تحديـــًا فيمـــا يتعلـــق بتخصيـــص المـــوارد ومواكبة 
التغيـــرات المتاحقـــة، ولكنهـــا تمثل فرصـــة فيما 
يتعلـــق باإلســـراع نحـــو تنفيـــذ مشـــروعات التحول 

الرقمـــي، وهـــو األمر الـــذي اســـتفادت منه مصر 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تنفيـــذ  ســـنوات  خـــال 
لمكافحـــة الفســـاد 2019-2022. فضـــًا عـــن ذلك، 
مـــا زال العالـــم يواجه اآلثـــار االقتصادية الســـلبية 
ومـــا  السياســـية،  والتوتـــرات  كوفيـــد-19  لجائحـــة 
تمثلـــه مـــن عبء علـــى الحكومـــات، وعلـــى الرغم 
مـــن هـــذه التحديـــات، إال أن مصـــر نجحـــت – كمـــا 
التالـــي - فـــي تحقيـــق حوالـــي  يوضـــح الشـــكل 
86% مـــن المســـتهدف تنفيـــذه من االســـتراتيجية 
الفســـاد 2019-2022، وذلـــك  لمكافحـــة  الوطنيـــة 

مقابـــل 14% لـــم يتـــم تحقيقـــه.

لـــكل منهمـــا. بينما حصـــل الهدف الرابـــع المتعلق 
لمكافحـــة  الداعمـــة  التشـــريعية  البنيـــة  بتطويـــر 
الفســـاد علـــى أقل نســـب التنفيذ، والتـــي بلغت 

61%، يليـــه الهدف الســـادس الخـــاص بدعم جهات 
إنفـــاذ القانـــون للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحته، 

والـــذي وصلـــت نســـب التنفيـــذ فيه إلـــى %77.

وبالنظـــر إلـــى نســـب تنفيـــذ االســـتراتيجية وفقـــًا 
لـــكل هدف من األهداف التســـعة لاســـتراتيجية، 
نجـــد – كمـــا يوضـــح الشـــكل التالـــي – أن الهدفين 
الســـابع والثامـــن مـــن االســـتراتيجية والمتعلقين 

بزيـــادة الوعـــي المجتمعـــي بأهميـــة الوقايـــة من 
الفســـاد ومكافحتـــه، وتفعيـــل التعـــاون الدولـــي 
واإلقليمـــي في منع ومكافحة الفســـاد تم تنفيذ 
مســـتهدفاتهما بالكامل بنســـبة تصـــل إلى %100 

وبالنظـــر إلـــى الجدول التالي نجـــد أن معدل النجاح 
فـــي الهـــدف األول والمتعلق بتطويـــر جهاز إداري 
كـــفء وفعـــال، وهـــو الهـــدف الـــذي يتمتـــع بأكبـــر 
وزن نســـبي ضمـــن األهداف التســـعة وصل إلى 
78.1%، بينمـــا وصـــل معـــدل النجـــاح فـــي الهدف 
الخامـــس المتعلـــق بتحديـــث اإلجـــراءات القضائية 

الـــذي  الهـــدف  وهـــو  الناجـــزة،  للعدالـــة  تحقيقـــًا 
يتمتـــع بأقل وزن نســـبي بيـــن األهداف التســـعة 
حوالـــي 98%.  وفي العموم؛ بلغت نســـبة التنفيذ 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  لمســـتهدفات  الفعلـــي 

لمكافحة الفســـاد حوالـــي %86. 

الملخص التنفيذي
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بالنســـبة للهـــدف األول المتعلـــق بتطويـــر جهـــاز 
إداري كـــفء وفّعـــال، نجـــد أن هنـــاك تفاوتـــًا فـــي 
معـــدالت تنفيـــذ اإلجـــراءات التابعة لهـــذا الهدف، 
مـــن  مجموعـــة  فهنـــاك  إجـــراءات،   )9( وعددهـــا 
اإلجـــراءات التنفيذيـــة التـــي وصل معـــدل التنفيذ 
فيهـــا إلـــى 100% مثل اإلجـــراءات المتعلقة بوضع 
خطـــة تدريبية للعامليـــن في الجهـــاز اإلداري وفًقا 
بيانـــات  قواعـــد  وتحديـــث  التطويـــر،  لمتطلبـــات 
اإلداري،   الجهـــاز  بوحـــدات  والعامليـــن  األصـــول 
وتفعيـــل الربـــط المميكن بين الوحدات الحســـابية. 
التنفيـــذي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة  بينمـــا وصلـــت 
المتعلـــق بمعـــدل رضـــاء المواطنيـــن المتعامليـــن 
مـــع وحدات الجهاز اإلداري إلـــى )0%(، الذي لم يتم 
تنفيـــذه نتيجـــة لعدم توفـــر التمويل الـــازم إلجراء 

االســـتطاع.

أمـــا فيمـــا يتعلق بالهـــدف الثاني الخـــاص بتقديم 
فيتضمـــن  عاليـــة،  جـــودة  ذات  عامـــة  خدمـــات 
)7( إجـــراءات تنفيذيـــة. ويعـــد هـــذا الهـــدف مـــن 
األهـــداف التـــي وصلت نســـب التنفيـــذ فيها إلى 
 .%91 حوالـــي  إلـــى  وصلـــت  مرتفعـــة  معـــدالت 
فقـــد بلغت نســـبة التنفيـــذ 100% فـــي اإلجراءات 
والتوقيـــع  الدفـــع  منظومـــة  بتفعيـــل  المتعلقـــة 
بيـــن  المعلومـــات  تبـــادل  وتفعيـــل  االلكترونـــي، 

األجهـــزة الحكوميـــة الكترونًيا، وتبســـيط اإلجراءات 
اإلداريـــة وميكنـــة الخدمـــات العامـــة وتقديمها من 
خـــال قنوات متعددة، واســـتكمال إنشـــاء المراكز 
التكنولوجيـــة في مختلف أنحـــاء الجمهورية، وضم 
كافـــة  واتخـــاذ  إليهـــا،  المواطنيـــن  كافـــة خدمـــات 
اإلجراءات القانونيـــة والتنظيمية واإلدارية الازمة 
لتفعيلهـــا، واســـتكمال أدلـــة الخدمـــات الحكوميـــة 
ونشـــرها. بينمـــا بلغـــت نســـبة التنفيـــذ )0%( فـــي 
اإلجـــراء المتعلـــق بتطويـــر منظومـــة تقييـــم أداء 
الجهات الحكومية المقدمـــة للخدمات الجماهيرية، 
وذلـــك نظـــرًا لوجـــود مجموعـــة مـــن المشـــكات 
التقنيـــة المتعلقـــة بالتشـــغيل الفعلـــي لمنصـــة 

»قّيـــم خدماتك«.

ويعتبـــر الهـــدف الثالـــث المتعلـــق بتفعيـــل آليـــات 
الشـــفافية والنزاهة بالوحـــدات الحكومية، وصلت 
نســـبة التنفيـــذ فيـــه إلـــى حوالـــي 85%، ذلك رغم 
وصـــول نســـبة التنفيذ فـــي )6( إجـــراءات تنفيذية 
مـــن إجمالـــي 8 تحـــت هـــذا الهـــدف إلـــى %100، 
مدونـــات  بتفعيـــل  المتعلقـــة  اإلجـــراءات  وهـــي 
ســـلوك الموظفيـــن فـــي كافـــة وحـــدات الجهـــاز 
وموازنـــة  ميزانيـــة  نشـــر  واســـتمرار  اإلداري، 
المواطن لتتضمـــن المصروفات واإليرادات وأهم 
التوجهـــات الجديـــدة، وإنشـــاء وتحديـــث المواقـــع 

االلكترونيـــة الخاصـــة بالجهات الحكوميـــة، وتفعيل 
منظومـــة الخطـــوط الســـاخنة وتطويـــر منظومـــة 
الشـــكاوى المعنية بمكافحة الفســـاد، ونشـــر خطة 
المشـــتريات الحكوميـــة، ونشـــر تقارير عـــن التقدم 
المحـــرز فـــي تنفيـــذ أهـــداف االســـتراتيجية. بينما 
بلغـــت نســـبة التنفيـــذ في اإلجـــراء الخـــاص بإتاحة 
البيانـــات والمعلومـــات عـــن اســـتراتيجيات وخطط 
بإتاحـــة  الخـــاص  الجهـــاز اإلداري للدولـــة واإلجـــراء 
 2014 لدســـتور  وفًقـــا  الرقابيـــة  الجهـــات  تقاريـــر 

والقوانيـــن المنظمـــة لذلـــك لنحـــو %50.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالهدف الرابـــع الخـــاص بتطوير 
الفســـاد،  لمكافحـــة  الداعمـــة  التشـــريعية  البنيـــة 
والـــذي حصـــل على أقـــل نســـب التنفيـــذ، والتي 
 )4( فـــي  التنفيـــذ  نســـبة  بلغـــت 61%، فوصلـــت 
إجـــراءات تنفيذيـــة مـــن إجمالـــي )7( إلـــى %100، 
البنيـــة  بتحديـــث  المتعلقـــة  اإلجـــراءات  وهـــي 
التشـــريعية للجهاز اإلداري للدولة بما يضمن جودة 
أدائـــه، وتحديـــث التشـــريعات واللوائـــح المنظمـــة 
تضمـــن  التـــي  الخاصـــة  والحســـابات  للصناديـــق 
مزيدًا من الشـــفافية والمحاســـبة، ودراسة ميكنة 
إقـــرارات الذمـــة الماليـــة وإصدار التشـــريع الخاص 
المتعلقـــة  التشـــريعات  وتحديـــث  وتعديـــل  بهـــا، 
بمكافحة الفســـاد ومنها )تعديـــل قانون اإلجراءات 
بغـــرض  وذلـــك  المرافعـــات(  وقانـــون  الجنائيـــة، 
تســـهيل اإلجـــراءات وتحقيق مبدأ العدالـــة الناجزة. 
بينمـــا وصلـــت نســـبة التنفيـــذ فـــي إجراءيـــن إلى 
)0%(، والمعنيـــة بســـن قوانيـــن )حمايـــة الشـــهود 
والمبلغيـــن والضحايـــا والخبـــراء، قانـــون التعـــاون 
الدولـــي فـــي المســـائل الجنائيـــة، قانـــون إتاحـــة 
وحريـــة تـــداول المعلومات(، وتفعيـــل قانون حظر 
تعـــارض المصالـــح. وتجدر اإلشـــارة إلـــى أنه على 
الرغـــم من عـــدم صـــدور القوانيـــن المشـــار إليها، 
إال أن هنـــاك إجـــراءات عديدة تـــم اتخاذها في هذا 

الشأن.

أمـــا الهدف الخامـــس المتعلق بتحديـــث اإلجراءات 
القضائيـــة تحقيقـــًا للعدالـــة الناجـــزة فيتضمـــن )4( 
إجـــراءات تنفيذيـــة، بلغـــت نســـبة تنفيـــذ 3 منهـــا 
100%، وهـــي اإلجـــراءات المتعلقـــة بتطويـــر بنيـــة 
والميكنـــة  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت 
واســـتخدام  القضائـــي،  العمـــل  بمنظومـــة 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  الذكيـــة  التطبيقـــات 
القضائيـــة، ودعـــم قـــدرات األعضـــاء والعامليـــن 
بالجهـــاز القضائـــي، بينمـــا بلغـــت نســـبة التنفيـــذ 
التحتيـــة  البنيـــة  بتطويـــر  المتعلـــق  اإلجـــراء  فـــي 

.%85.8 حوالـــي  القضائـــي  للنظـــام 

وبالنســـبة للهدف الســـادس الخـــاص بدعم جهات 
إنفـــاذ القانـــون للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحته، 
والذي وصلت نســـب التنفيـــذ فيه إلى 77%، فنجد 
أن نســـبة التنفيـــذ فـــي )3( إجـــراءات تنفيذيـــة من 
إجمالـــي)7( وصلـــت إلـــى 100% وهـــي اإلجراءات 
األجهـــزة  هيـــاكل  تطويـــر  باســـتكمال  المتعلقـــة 
الرقابيـــة، وتحديـــث البنيـــة المعلوماتيـــة لألجهـــزة 
فـــي  والدراســـات  البحـــوث  وإعـــداد  الرقابيـــة، 
المجـــاالت المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفســـاد، 
بينما وصلت نســـبة تنفيذ اإلجـــراء الثاني المتعلق 
بإبـــرام اتفاقيـــات بيـــن األجهـــزة الرقابيـــة لتفعيـــل 
تبـــادل المعلومـــات إلـــى 50% نتيجـــة لعـــدم إبـــرام 
بروتوكـــول تعـــاون بيـــن األجهـــزة الرقابيـــة وجهات 
إنفـــاذ القانـــون. كما وصلت نســـبة تنفيـــذ اإلجراء 
الخاصـــة  الوطنيـــة  المؤشـــرات  بتطويـــر  الخـــاص 
بمـــدركات الفســـاد لتكـــون بمثابـــة مصـــدر تغذيـــة 
عكســـية ألولويات الوقاية من الفســـاد ومكافحته 
إلـــى 75% نظـــرًا لعدم صـــدور تقرير مؤشـــر إدراك 
الفســـاد المحلي لعـــام 2021 نتيجة ظـــروف جائحة 

كوفيـــد- 19.

الوعـــي  بزيـــادة  الخـــاص  الســـابع  الهـــدف  أمـــا 
الفســـاد  مـــن  الوقايـــة  بأهميـــة  المجتمعـــي 
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ومكافحتـــه، والـــذي يتضمـــن 8 إجـــراءات تنفيذيـــة 
فوصلت نســـبة التنفيذ فيـــه إلى 100%. وتتضمن 
اإلجـــراءات التنفيذيـــة بهـــذا الهـــدف تطويـــر برامج 
توعويـــة بخطـــورة الفســـاد ودور المواطـــن فـــي 
لمكافحـــة  توعويـــة  مبـــادرات  وتنفيـــذ  مكافحتـــه، 
الفســـاد فـــي المـــدارس والجامعـــات، وتضميـــن 
الدراســـية  بالمناهـــج  والشـــفافية  النزاهـــة  قيـــم 
وتفعيـــل  الجامعـــي،  قبـــل  التعليـــم  لمراحـــل 
الميثـــاق األخاقـــي للطالـــب الجامعـــي، وإعـــداد 
ميثـــاق أخاقي لعضـــو هيئة التدريس، وإكســـاب 
الخاصـــة  المعـــارف  والصحفييـــن  اإلعامييـــن 
بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، وتفعيـــل دور 
األكاديميـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد لنشـــر قيم 
النزاهـــة والشـــفافية، وتفعيـــل دور المؤسســـات 
الفســـاد  بخطـــورة  الوعـــي  نشـــر  فـــي  الدينيـــة 
وآثاره الســـلبية، وحـــث الجهـــات األكاديمية ومراكز 
البحـــوث علـــى إجـــراء الدراســـات المتخصصة في 
مجـــاالت منع ومكافحة الفســـاد ودراســـة التجارب 

الناجحـــة. الدوليـــة واإلقليميـــة 

بتفعيـــل  المتعلـــق  الثامـــن  للهـــدف  وبالنســـبة 
التعـــاون الدولـــي واالقليمي في منـــع ومكافحة 
 ،%100 فيـــه  التنفيـــذ  نســـبة  فبلغـــت  الفســـاد، 
ويتضمـــن )6( إجراءات تنفيذيـــة تتمثل في تطوير 
التعـــاون اإلقليمـــي والدولي في مجـــال مكافحة 
دورات  وعقـــد  الموجـــودات،  واســـترداد  الفســـاد 
تدريبيـــة لتبادل الخبـــرات بين جهات إنفـــاذ القانون 
ونظرائهـــا اإلقليميـــة والدوليـــة، وإبـــرام مذكـــرات 
ونظرائهـــا  القانـــون  إنفـــاذ  جهـــات  بيـــن  تفاهـــم 
منهـــا،  القائـــم  وتفعيـــل  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
والمشـــاركة فـــي الفعاليـــات اإلقليميـــة والدولية 
في مجال منع ومكافحة الفســـاد. وتبادل الخبرات 
بشـــأن  ونظيراتهـــا  القانـــون  إنفـــاذ  جهـــات  بيـــن 
تنفيـــذ أهـــداف االتفاقيـــات الدوليـــة واإلقليميـــة 
المتعلقـــة بمكافحـــة الفســـاد، ودراســـة انضمـــام 

وحـــدات إنفـــاذ القانـــون إلـــى بعـــض المجموعات 
الدوليـــة واإلقليمية ذات الصلة بمكافحة الفســـاد 

واســـترداد الموجـــودات وغســـل األمـــوال.

أهـــداف  مـــن  واألخيـــر  التاســـع  الهـــدف  أمـــا 
منظمـــات  بمشـــاركة  والخـــاص  االســـتراتيجية 
المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخـــاص فـــي منـــع 
إجـــراءات   )4( فيتضمـــن  ومكافحتـــه،  الفســـاد 
تنفيذيـــة، بلغت نســـبة التنفيذ فـــي 3 منها %100 
مدونـــات  بتفعيـــل  المتعلقـــة  اإلجـــراءات  وهـــي 
الســـلوك القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي، 
ودعم قـــدرات اقطاع الخـــاص والمجتمـــع المدني 
فـــي مجـــاالت منـــع ومكافحـــة الفســـاد، وتيســـير 
والقطـــاع  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  حصـــول 
الخـــاص علـــى المعلومـــات المتاحـــة بمـــا ال يمس 
األمـــن القومـــي أو الصالـــح العـــام. أمـــا اإلجـــراء 
المتعلـــق بإطاق مبادرات لمنع ومكافحة الفســـاد 
بالتعـــاون مع القطـــاع الخاص والمجتمـــع المدني، 

فوصلـــت نســـبة التنفيـــذ فيـــه إلـــى %50. 

أبرز الممارســـات الناجحة وتحديات تنفيذ المرحلة 
الوطنيـــة لمكافحـــة  الثانيـــة مـــن االســـتراتيجية 

الفســـاد 2022-2019

أوال: أبرز الممارسات الناجحة:

تقديـــم عـــدد 140 خدمـــة علـــى بوابـــة مصـــر 	 
الرقميـــة، والتـــي تتيح التحصيـــل االلكتروني 

وتقديـــم الخدمـــات الكترونًيـــا.

تجهيـــز 120 مركـــزًا تكنولوجيـــًا متنقـــًا لتقديم 	 
للمواطـــن  الحكوميـــة وتوصيلهـــا  الخدمـــات 

حتـــى محـــل اقامته.

قيام الجهاز المركـــزي للتنظيم واإلدارة بإصدار 	 

القرار رقم 54 لســـنة 2020 بشـــأن دليل عمل 
وحـــدات الرقابـــة الداخلية، واســـتحداث وحدة 
للرقابـــة الداخليـــة بالهيـــاكل التنظيميـــة لعدد 

73 مؤسســـة حكومية.

الماليـــة 	  المعلومـــات  إدارة  نظـــام  تطبيـــق 
كامـــل.  بشـــكل   GFMIS الحكوميـــة 

تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي.	 

اســـتمرار نشـــر تقاريـــر التقـــدم المحـــرز فـــي 	 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تنفيـــذ 

الفســـاد.

اســـتمرار نشـــر خطـــة المواطـــن ســـنوًيا على 	 
الموقـــع االلكتروني لـــوزارة التخطيط والتي 
تقدم معلومات مبســـطة لغير المتخصصين 

لفهم اإلنفـــاق العام.

 	 2019 لســـنة   146 رقـــم  القانـــون  صـــدور 
بتعديل بعـــض أحكام قانون إنشـــاء المحاكم 
 120 رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر  االقتصاديـــة 
لســـنة 2008، والقانون رقم 17 لســـنة 2020 
بتعديـــل  رقـــم 154 لســـنة 2022  والقانـــون 
بعض أحكام قانون مكافحة غســـل األموال، 
بتعديـــل   2019 لســـنة   15 رقـــم  والقانـــون 
بعض أحـــكام قانون حماية المنافســـة ومنع 
بالقانـــون  الصـــادر  االحتكاريـــة  الممارســـات 
 18 رقـــم  والقانـــون   ،2015 لســـنة   3 رقـــم 
لســـنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اســـتخدام 

وســـائل الدفـــع االلكترونـــي.

تنفيذ مشـــروع رقمنـــة إقرارات الذمـــة المالية 	 
للمنتقليـــن إلى العاصمـــة اإلدارية.

المركـــزي 	  الجهـــاز  بيـــن  بروتوكـــول  توقيـــع 
للمحاســـبات ووزارة االتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومـــات بهـــدف تطويـــر البنيـــة التحتيـــة 
المعلوماتيـــة للجهـــاز، وميكنـــة دورة العمـــل 

وعـــرض التقاريـــر لمتخـــذ القـــرار.

 تجديـــد بروتوكـــول التعاون الموقـــع بين هيئة 	 
الرقابة اإلدارية والجهاز المركزي للمحاســـبات 
والذي يهـــدف لتعزيز تبـــادل المعلومات بين 

المؤسستين.

تنفيـــذ العديـــد من المبـــادرات لميكنـــة العمل 	 
القضائـــي مثل مشـــروع  التقاضي الجنائي 
الـــذي يشـــمل )ميكنـــة محاكـــم  االلكترونـــي 
تجديـــد  نظـــر  ومشـــروع  والجنايـــات(  الجنـــح 
التقاضـــي  ومشـــروع  ُبعـــد،  عـــن  الحبـــس 
المدنـــي االلكترونـــي ومشـــروع التقاضـــي 

عـــن بعـــد بالمحاكـــم االقتصاديـــة.

اعـــداد النيابـــة العامـــة االســـتراتيجية للتحـــول 	 
العدالـــة  برنامـــج  تنفيـــذ  تضمنـــت  الرقمـــي 
االلكترونـــي بكافـــة النيابـــات على مســـتوى 
العرائـــض  منظومـــة  وتطويـــر  الجمهوريـــة 
المـــرور  خدمـــات  وإطـــاق  االلكترونيـــة 
االلكترونيـــة بنيابات المـــرور وتطوير المكاتب 
إدارة  وإنشـــاء  للنيابـــات  األماميـــة  الرقميـــة 
البيـــان والمرافعـــة بالمكتـــب الفنـــي للنائب 

م. لعا ا

إطاق برنامج الدبلوم والماجســـتير األكاديمي 	 
فـــي الحوكمـــة ومكافحـــة الفســـاد بيـــن كلية 
بجامعـــة  السياســـية  والعلـــوم  االقتصـــاد 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  واألكاديميـــة  القاهـــرة 

الفســـاد التابعـــة لهيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة.
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تنفيـــذ جامعـــة القاهـــرة بالتعـــاون مـــع هيئـــة 	 
الرقابة اإلدارية ومشروع الحوكمة االقتصادية 
األطـــراف  الـــدول  مؤتمـــر  محـــاكاة  لنمـــوذج 
باتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد 

بمشـــاركة طـــاب الكليـــات المختلفـــة.

لقـــاءات 	   3 لعـــدد  حلـــوان  جامعـــة  تنظيـــم 
الفســـاد  مخاطـــر  لمناقشـــة  افتراضيـــة 
بمؤسســـات التعليـــم العالـــي شـــارك فيها 
ممثليـــن عن مكتـــب االمم المتحـــدة المعني 
بالمخـــدرات والجريمـــة، والجامعـــة االردنيـــة، 
جامعـــة مارتـــن لوثـــر كينـــج بالمانيـــا، جامعـــة 
كافينـــدش  جامعـــة  بباكســـتان،  بيشـــاور 
باوغندا، الجامعـــة االمريكية بالقاهرة، جامعة 
يونيفرســـوم  جامعـــة  بالهنـــد،  سانشـــي 
بكوســـوفو، جامعـــة كازان بروســـيا، جامعـــة 
اســـام ماالنـــج باندونيســـيا وهيئـــة الرقابـــة 
االداريـــة بمصـــر، والهيئـــة الوطنيـــة الليبيـــة 

الفســـاد. لمكافحـــة 

تبني هيئـــة الرقابة اإلداريـــة اإلدارية باعتبارها 	 
الجهة المســـئولة عـــن متابعة االســـتراتيجية 
الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد برنامجًا شـــامًا 
لرفـــع الوعي والتثقيف بأهميـــة الوقاية من 
الفســـاد من خال تدخات محـــددة تضمنت 
مشـــاركة الهيئـــة فـــي الـــدورة 53 لمعـــرض 
للمـــرة  وذلـــك  للكتـــاب،  الدولـــي  القاهـــرة 
األولـــى، حيـــث قامـــت فيـــه بعـــرض وتوزيع 
التوعويـــة  والمـــواد  والبحـــوث  اإلصـــدارات 
المتعلقـــة بمكافحة الفســـاد، باإلضافة إلى 
والجلســـات  النـــدوات  مـــن  مجموعـــة  عقـــد 

المتعلقـــة بمنـــع ومكافحة الفســـاد.

األول 	  األفريقـــي  للمنتـــدى  مصـــر  تنظيـــم 
لمكافحـــة الفســـاد، وتنفيذ المنحة الرئاســـية 
افريقيـــًا  كادرًا   250 بتدريـــب  المصريـــة 
متخصصًا في بمكافحة الفســـاد باألكاديمية 
الوطنيـــة مكافحة الفســـاد بالقاهرة واإلعان 
عـــن تجديد المنحة لعـــدد 180 متدربًا افريقي 
علـــى أن يتـــم تدريبهـــم علـــى مـــدار ثـــاث 

ســـنوات حتـــى 2025.

انتخـــاب رئيـــس هيئـــة الرقابـــة اإلدارية رئيًســـا 	 
لمؤتمـــر الـــدول األطـــراف باتفاقيـــة األمـــم 
الـــدورة  خـــال  الفســـاد  لمكافحـــة  المتحـــدة 

 .2023-2021 مـــن  للمؤتمـــر  التاســـعة 

انتخـــاب هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة رئيًســـا التحاد 	 
الـــدورة  خـــال  الفســـاد  مكافحـــة  هيئـــات 
الخامســـة للجمعيـــة العامـــة، واعتمـــاد خطـــة 
اســـتراتيجية جديـــدة لاتحـــاد من عـــام 2022-

.2025

المستشـــارة المصريـــة / الزهـــراء أحمـــد كمال 	 
خالد، عضـــًوا بالمجلس االستشـــاري لاتحاد 
إقليـــم  عـــن  الفســـاد  لمكافحـــة  األفريقـــي 

شـــمال افريقيـــا مـــن عـــام2024-2022.

المركـــزي 	  الجهـــاز  فـــي  ممثلـــة  اختيـــار مصـــر 
للمحاسبات لرئاســـة األمانة الفنية لمجموعة 
عمل االنتوســـاي لمكافحة الفســـاد وغســـل 

األموال. 

مكافحـــة 	  وحـــدة  فـــي  ممثلـــة  مصـــر  اختيـــار 
غســـل األموال وتمويل اإلرهـــاب لمجموعة 
بمجموعـــة  الفنيـــة  والمســـاعدة  التدريـــب 
اكتســـاب   لهـــا  يحقـــق  مـــا  إجمونـــت، وهـــو 
الخبـــرات وصقلهـــا والتواصل مـــع األطراف 

الفعالة فـــي مجال المكافحة على مســـتوى 
لم. لعا ا

رئاســـتها 	  خـــال  مـــن  العامـــة  النيابـــة  قيـــام 
األفارقـــة  العمـــوم  النـــواب  لجمعيتـــي 
القضائيـــة  الشـــبكة  بيـــن  بالربـــط  والعـــرب 
العربيـــة والشـــبكة القضائيـــة األفريقيـــة من 
خـــال مذكـــرة تفاهـــم ثنائيـــة ومن ثـــم وضع 
آليـــة للمشـــاورات اإلقليميـــة للتباحـــث حول 
طلبـــات التعـــاون القضائي بيـــن الدول في 
المنطقـــة وكـــذا التغلـــب علـــى أيـــة عقبـــات 

األمـــوال. باســـترداد  خاصـــة 

مـــن 	  العديـــد  بتنفيـــذ  العامـــة  النيابـــة  قيـــام 
مـــن  الـــواردة  القضائـــي  التعـــاون  طلبـــات 
بشـــأن  العربيـــة  والـــدول  األوروبيـــة  الـــدول 
جرائـــم غســـل األمـــوال، وذلـــك مـــن خـــال 
تنفيـــذ الطلبات المرســـلة عبر فتـــح تحقيقات 

جنائيـــة لجريمـــة غســـل األمـــوال.

إطـــاق منظومـــة الكترونيـــة لتنظيـــم العمـــل 	 
األهلـــي في مصـــر، حيث يتـــم رقمنة جميع 
الخدمـــات المقدمـــة من مؤسســـات العمل 

 www.ngo.eg األهلـــي. 

تنفيـــذ عدد مـــن المبـــادرات المحليـــة والدولية 	 
الرياضـــة وحمايتهـــا مـــن  الهادفـــة لحوكمـــة 
الفســـاد مثل تنظيم وزارة الشباب والرياضة 
للمؤتمـــر الدولـــي لمكافحـــة الفســـاد فـــي 
اإلداريـــة  الرقابـــة  هيئـــة  وتنظيـــم  أفريقيـــا 
بالتعـــاون مع مكتب األمـــم المتحدة المعني 
األولمبيـــة  واللجنـــة  والجريمـــة  بالمخـــدرات 
عمـــل  لورشـــة  الفيفـــا  ومنظمـــة  الدوليـــة 
لحمايـــة الرياضة من الفســـاد، وتنظيم وزارة 
التخطيـــط والتنميـــة االقتصادية بالتعاون مع 

وزارة الشـــباب والرياضـــة لمنتـــدى الحوكمـــة 
الرياضيـــة.

ثانيًا: أبرز تحديات التنفيذ:

)قانـــون 	  القوانيـــن  بعـــض  صـــدور  تأخـــر 
حمايـــة المبلغيـــن والشـــهود – حريـــة تـــداول 
فـــي  الدولـــي  التعـــاون   – المعلومـــات 
المســـائل الجنائيـــة( وعـــدم تفعيـــل قانـــون 
حظـــر تعـــارض المصالـــح، حيـــث تم تشـــكيل 
لجـــان فنيـــة متخصصـــة للوصـــول للصيغـــة 

القوانيـــن. لتلـــك  المثلـــى 

عـــدم تطويـــر آليـــة فعالـــة لتقييـــم المواطنين 	 
للخدمـــات الحكوميـــة.

التأخـــر في تنفيذ بعض اســـتطاعات رأي عن 	 
رضـــاء المواطنيـــن عـــن الخدمـــات الحكومية، 

وعـــن رضـــا العاملين عن بيئـــة العمل.

تأخر صدور قانون بشـــأن التعديات المقترحة 	 
علـــى القانون رقـــم 117 لســـنة 1958 بإعادة 

تنظيـــم النيابة اإلداريـــة والمحاكم التأديبية.

الفســـاد 	  إدارك  مؤشـــر  تقريـــر  صـــدور  عـــدم 
جائحـــة  انتشـــار  نتيجـــة   2021 عـــام  المحلـــي 

.19 كوفيـــد 

المدنـــي 	  المجتمـــع  منظمـــات  عـــدد  تواضـــع 
التـــي قامـــت بإضافة نشـــاط منـــع ومكافحة 

الفســـاد ضمـــن أنشـــطتها األساســـية.
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تـــم تحديـــد األوزان النســـبية لألهـــداف التســـعة 
لاســـتراتيجية بخطـــة متابعـــة تنفيذ االســـتراتيجية 
وفًقـــا     2022-2019 الفســـاد  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
مـــن  هـــدف  بـــكل  التنفيذيـــة  اإلجـــراءات  لعـــدد 
األهـــداف، فـــكان الـــوزن النســـبي األكبـــر للهدف 
إجمالـــي االســـتراتيجية  مـــن  األول مســـاوًيا %16 
حيـــث احتـــوى علـــى )10( إجـــراءات تنفيذيـــة مـــن 
أصـــل 61 إجـــراء وهـــي النســـبة األعلى بيـــن كافة 
األهـــداف، بينمـــا كان الـــوزن النســـبي األقـــل من 
نصيـــب الهـــدف الخامس مســـاوًيا 6% من إجمالي 
إجـــراءات   )4( علـــى  احتـــوى  حيـــث  االســـتراتيجية 

تنفيذيـــة فقـــط.

قـــام الخبراء بعد ذلك بتحديد األوزان النســـبية لكل 
إجـــراء مـــن اإلجـــراءات التنفيذيـــة المختلفـــة وذلك 
وفًقـــا لعـــدد مؤشـــرات قيـــاس األداء المصممـــة 
لقياس مســـتوى تنفيـــذ اإلجراء ووفًقـــا لتقديرهم 
لمـــدى تأثيـــر تنفيـــذ اإلجـــراء فـــي تحقيـــق غايـــات 
الهـــدف، فعلـــى ســـبيل المثـــال احتـــوى الهـــدف 
التاســـع علـــى 4 إجـــراءات تنفيذيـــة، وتـــم تصميم 
مؤشـــرين لقياس األداء لكل من اإلجراءات الثاثة 
األولـــى فتم تحديد وزن كل إجـــراء منهم ب2% من 
إجمالـــي االســـتراتيجية، بينمـــا تم تصميم مؤشـــر 
قيـــاس واحـــد لإلجـــراء الرابع، فجاء الوزن النســـبي 

له 1% فقـــط من االســـتراتيجية.

تضمنـــت الخطـــة التنفيذيـــة للمرحلـــة الثانيـــة مـــن 
االســـتراتيجية 2019-2022 أهـــداف قصيـــرة األجل 
والتـــي تـــم اســـتهداف االنتهـــاء منهـــا بنهاية عام 
2020 وأهـــداف متوســـطة األجـــل تم اســـتهداف 
االنتهـــاء منهـــا بنهايـــة عـــام 2022، وكـــذا حـــددت 
المطلـــوب تنفيـــذه خال المـــدة االســـتراتيجية مع 
مراعـــاة تنفيـــذ أكبـــر قـــدر مـــن االســـتراتيجية خال 
الـــازم  الوقـــت  لتوفيـــر   ،2020 و   2019 عامـــي 
لدراســـة مخرجـــات متابعـــة التنفيـــذ للعمـــل خـــال 

عامـــي 2021 – 2022 علـــى وضـــع المرحلـــة الثالثة 
الفســـاد  لمكافحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  مـــن 
2023-2030، لـــذا اســـتهدفت الخطـــة خـــال العام 
األول عـــددًا مـــن اإلجـــراءات كان إجمالـــي وزنهـــم 
النســـبي 39% مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية وخال 
الثالـــث  العـــام  وخـــال   ،%32.06 الثانـــي  العـــام 

16.96%، وخـــال العـــام الرابـــع %11.98.

نظـــًرا لصعوبة وجـــود منســـقين لمتابعـــة التنفيذ 
فقـــد  المصريـــة،  الدولـــة  مؤسســـات  كل  فـــي 
تـــم االقتصـــار علـــى 84 منســـقًا لمتابعـــة تنفيـــذ 
والمحافظـــات  الـــوزارات  بكافـــة  االســـتراتيجية 
والجامعـــات، باإلضافـــة إلـــى 20 منســـق لمتابعة 
القانـــون  إنفـــاذ  بجهـــات  الخاصـــة  البنـــود  تنفيـــذ 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الدينيـــة  والمؤسســـات 
التـــزم  الخـــاص.  والقطـــاع  األخـــرى  المدنـــي 
بإرســـال  المختلفـــة  الجهـــات  فـــي  المنســـقون 
تقاريـــر ربـــع ســـنوية لمتابعـــة تنفيذ االســـتراتيجية 
لألمانة الفنيـــة للجنة الوطنية التنســـيقية للوقاية 
مـــن الفســـاد ومكافحتـــه بهيئـــة الرقابـــة اإلدارية. 
تـــم إعـــداد هـــذه التقاريـــر وصياغتهـــا وفًقـــا لدليل 
استرشـــادي تـــم تطويـــره لتوحيـــد طريقـــة إعـــداد 
التقاريـــر وتســـهيل مهمـــة إعـــداد تقاريـــر المتابعة 

لاســـتراتيجية.  الكليـــة 

منهجية القياس:
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
األول نســـبة 16% مـــن االســـتراتيجية، تـــم تنفيـــذ 
12.504% من االســـتراتيجية بنســـبة نجاح %78.149، 

وفيمـــا يلـــي توضيـــح مـــا تـــم تنفيذه مـــن الهدف 
األول خال ســـنوات االســـتراتيجية.

اإلجـــراء األول: تفعيـــل المبـــادئ الحاكمة لعمل 
للدولة: اإلداري  الجهـــاز 

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تفعيل   )1(
عـــن  اإلدارى  الجهـــاز  لعمـــل  الحاكمـــة  المبـــادئ 
طريـــق نشـــر تلـــك المبادئ لتكـــون واضحـــة لجميع 
المواطنيـــن تحقيقـــًا لمبـــادئ الشـــفافية، وقد تم 
نشـــر قـــرار وزيـــر التخطيـــط رقـــم 122 لســـنة 2015 
بشـــأن معايير وآليات التطويـــر التنظيمى لوحدات 
الجهـــاز اإلداري للدولـــة فـــى عـــدد مـــن المواقـــع 
االلكترونيـــة اإلخباريـــة والبحثيـــة، كمـــا تـــم تنظيـــم 
الحاكمـــة  المبـــادئ  تلـــك  حـــول  نقاشـــية  حلقـــات 
بحضـــور ممثليـــن عـــن الجهـــات اإلداريـــة وهـــو ما 
يمثل نســـبة تنفيذ 100% من المســـتهدف بالشق 

مـــن   )%0,8( نســـبة  تمثـــل  اإلجـــراء،  مـــن  األول 
االســـتراتيجية.

اســـتهدف الشـــق الثانى مـــن اإلجـــراء تطوير   )2(
الهيـــاكل التنظيمية بوحدات الجهـــاز اإلدارى للدولة 
بعـــدد )84( جهـــة )وزارات / محافظـــات / جامعـــات( 
مـــن قبل الجهـــاز المركـــزى للتنظيـــم واإلدارة خال 
ســـنوات االســـتراتيجية، وقـــد تـــم تطويـــر عدد 76 
هيـــكًا بنســـبة نجـــاح 90.48% وهو ما يمثـــل تنفيذ 

نســـبة )0،724%( من االســـتراتيجية.

مـــن   %95.238 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1.52( نســـبة 

مرفق	)١(	الهياكل	التنظيمية	المحدثة.

اإلجـــراء الثانـــي: وضع خطـــة تدريبيـــة للعاملين 
فـــي الجهـــاز اإلداري وفًقـــا لمتطلبـــات التطوير.

اســـتهدف وضـــع خطـــط تدريبيـــة لرفـــع كفاءة   )1(
العامليـــن بالجهـــاز اإلدارى للدولـــة بعـــدد )84( جهة 
علـــى مســـتوى الجمهوريـــة علـــى مـــدار ســـنوات 
االســـتراتيجية، وتـــم تنفيـــذ المســـتهدف بشـــكل 
كامـــل حيـــث تـــم تغطيـــة وثائـــق الخطـــط التدريبية 
المخصصـــة  الماليـــة  االعتمـــادات  كافـــة  وصـــرف 

الغرض. لهـــذا 

مـــن   %100 الثانـــي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خال االســـتراتيجية وبما يمثل نسبة 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1.6(

اإلجـــراء الثالث: تفعيـــل نظام التدقيـــق والرقابة 
الداخلية.

اســـتهدف اإلجـــراء اســـتحداث وحـــدة للرقابـــة   )1(
الداخليـــة بالجهـــات بعـــدد 84 جهـــة حكوميـــة وقـــد 
قـــام الجهـــاز المركـــزي للتنظيـــم واإلدارة بإصـــدار 
القـــرار رقـــم 54 لســـنة 2020 بشـــأن دليـــل عمـــل 
تـــم اســـتحداث  وحـــدات الرقابـــة الداخليـــة، وقـــد 
وحـــدة للمراجعة الداخلية من ضمـــن مهامها إعداد 
تقاريـــر الرقابـــة الداخلية بعدد 73 جهة بنســـبة نجاح 
86.905% وهـــو ما يمثل 1.39% من االســـتراتيجية.

الثالـــث 86.905% مـــن  نســـبة تنفيـــذ اإلجـــراء   )2(
المســـتهدف خال االســـتراتيجية وبما يمثل نسبة 

)1.39%( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.

مرفـــق	)٢(	الجهـــات	الحكوميـــة	المســـتحدث	بهـــا	
وحـــدة	للرقابـــة	الداخليـــة	.

اإلجـــراء الرابـــع: تحديـــث قواعد بيانـــات األصول 
والعامليـــن بوحدات الجهـــاز اإلداري.

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تحديث   )1(
واألراضـــى  العقاريـــة  األصـــول  بيانـــات  قواعـــد 
 )84( بعـــدد  للدولـــة  اإلدارى  الجهـــاز  بوحـــدات 
علـــى  جامعـــات(   / محافظـــات   / )وزارات  جهـــة 
تنفيـــذ  تـــم  وقـــد  االســـتراتيجية،  ســـنوات  مـــدار 
ذلـــك بنســـبة 100% مـــن المســـتهدف بمـــا يمثـــل 
هيئـــة  قامـــت  حيـــث  االســـتراتيجية  مـــن   )%0.8(
الرقابـــة اإلداريـــة بالتنســـيق مـــع وزارة اإلتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات خـــال شـــهر أبريل 2020 
إلدارة  االلكترونيـــة  المنظومـــة  وإنشـــاء  بتنفيـــذ 
أصـــول وأماك الدولة من خـــال إصدارين؛ األول 
تـــم نهـــوه بتاريـــخ 27 / 4/ 2020 وإطاقـــه بجهـــات 
الدولـــة وتـــم خالـــه نقـــل وتهجير بيانـــات األصول 
المؤجـــرة الســـابق تجميعهـــا بمعرفة هيئـــة الرقابة 
اإلداريـــة حيـــث اتـــاح هـــذا اإلصـــدار لجهـــات الدولة 
المؤجـــرة  األصـــول  بيانـــات  واســـتكمال  تصحيـــح 
فقـــط، أما األصـــدار الثانـــي فيتيح لجهـــات الدولة 
لهـــا  المملوكـــة  األصـــول  أنـــواع   كافـــة  تســـجيل 
)مؤجـــرة/ مســـتغلة/ غير مســـتغلة... الـــخ( وإدارتها 
باألســـلوب األمثـــل مـــن خـــال تطبيقـــات )إدارة 
األصـــل/ البعـــد المكانـــي/ العقـــود/ المديونيـــات/ 
المخالفـــات  القانونيـــة/  الشـــئون  التحصيـــل/ 

والتســـعير(. التقييـــم  والتعديـــات/ 

اســـتهدف الشـــق الثانـــى من اإلجـــراء تحديث   )2(
قواعـــد بيانـــات العاملين بوحـــدات الجهـــاز اإلدارى 
 / / محافظـــات  )وزارات  جهـــة   )84( بعـــدد  للدولـــة 
االســـتراتيجية،  ســـنوات  مـــدار  علـــى  جامعـــات( 
 – البشـــرية  المـــوارد  بيانـــات  قاعـــدة  تحديـــث 
قاعـــدة   84 عـــدد  اســـتحداث  الخطـــة  اســـتهدفت 
بنســـبة  ذلـــك  تـــم  وقـــد  بشـــرية  مـــوارد  بيانـــات 
مـــن   )%0.8( يمثـــل  بمـــا  المســـتهدف  مـــن   %100
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االســـتراتيجية حيـــث يتـــم تحديث البيانـــات الخاصة 
بالمـــوارد البشـــرية بشـــكل مســـتمر تحت إشـــراف 
كافـــة  فـــي  واإلدارة  للتنظيـــم  المركـــزي  الجهـــاز 

والجامعـــات. والمحافظـــات  الـــوزارات 

مـــن   %100 الرابـــع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خال االســـتراتيجية وبما يمثل نسبة 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1.6(

اإلجراء الخامـــس: تحديث البنيـــة التحتية لوحدات 
الجهـــاز اإلداري للدولة.

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء رصـــد   )1(
الجهـــاز  لوحـــدات  التحتيـــة  البنيـــة  تحديـــث  خطـــة 
اإلدارى للدولـــة وذلـــك بواقع عـــدد )55( جهة تمثل 
)المحافظـــات / الجامعـــات( علـــى مـــدار ســـنوات 
االســـتراتيجية وقد تم إســـتثناء الـــوزارات من ذلك 
اإلجـــراء فـــى ضـــوء النقـــل للعاصمـــة اإلداريـــة، 
حيـــث تم رصـــد خطط تحديـــث البنيـــة التحتية لكافة 
المحافظـــات والجامعـــات بنســـبة نجـــاح 100% مـــن 
المســـتهدف بالشـــق األول، تمثـــل نســـبة )%0.8( 

مـــن االســـتراتيجية .

اســـتهدف الشـــق الثانـــى إجراء قيـــاس لمدى   )2(
عـــن  اإلدارى  الجهـــاز  بوحـــدات  العامليـــن  رضـــاء 
بيئـــة العمـــل بواقـــع عـــدد )4( مـــرات علـــى مـــدار 
المعلومـــات  مركـــز  مـــع  بالتعـــاون  االســـتراتيجية 
ودعـــم اتخـــاذ القرار التابع لرئاســـة مجلـــس الوزراء، 
وقـــد تـــم تنفيـــذ االســـتطاع مـــرة واحـــدة فقـــط 
عـــام 2019 ثـــم تعطلـــت االصـــدارات األخـــرى نظًرا 
النتشـــار جائحة كورونا وعدم توفـــر التمويل الازم 
بمركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار وهـــو ما 
يمثـــل نســـبة نجـــاح 25% من المســـتهدف بالشـــق 
الثانـــى، تمثـــل نســـبة )0.2%( مـــن االســـتراتيجية .

مـــن   %62.5 الخامـــس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 

اإلجـــراء الســـادس: تفعيـــل نظـــام جوائـــز التميز 
فـــي األداء الحكومـــي.

)1(  اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء وضـــع 
وتطبيـــق نظـــام جوائز للتميز فـــى األداء الحكومى 
بمعرفـــة وزارة التخطيـــط، وقامـــت الوزارة بإنشـــاء 
موقـــع خـــاص بالجائـــزة يمكـــن الوصـــول إليـــه عبر 

)/http://egea.gov.eg( التالـــى:  الرابـــط 

كذلـــك تم نشـــر مواد دعائيـــة تعريفية بالمســـابقة 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  المشـــاركة،  بالجهـــات 
االجتماعـــي كمـــا نّظـــم المعهـــد القومى لـــإلدارة 
للتوعيـــة  عمـــل  ورش  التخطيـــط  لـــوزارة  التابـــع 
بخطـــوات وإجـــراءات الترشـــح للجائـــزة، حيـــث تـــم 
التنفيذ بنســـبة نجاح 100% من المســـتهدف للشق 

األول تمثـــل نســـبة )0,8%( مـــن االســـتراتيجية .

اســـتهدف الشـــق الثانى رصد عدد مشاركات   )2(
وحـــدات الجهـــاز اإلدارى بالدولـــة بواقع عـــدد )336( 
مشـــاركة من عدد )84( جهـــة )وزارات / محافظات / 
جامعات( ســـنوًيا  خال ســـنوات االستراتيجية، تم 
مشـــاركة عـــدد 82 جهـــة مـــن الجهات المســـتهدفة 
حيـــث اعتـــذرت وزارة الخارجيـــة نظرًا لكثـــرة تنقات 
العامليـــن بها، بنســـبة نجـــاح بلغـــت 98,81% تمثل 

نســـبة )0,79%( من االســـتراتيجية .

نســـبة تنفيـــذ اإلجـــراء الســـادس 99.375% من   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1,59%( مـــن إجمالي االســـتراتيجية.

اإلجـــراء الســـابع: تطوير هيـــاكل األجـــور وربطها 
لتقويـــم األداء. بمنظومة متطـــورة 

وربطهـــا  األجـــور  هيـــاكل  تطويـــر  اســـتهدف   )1(
بمنظومـــة متطـــورة لتقويـــم األداء، وهـــو إجـــراء 
مرتبـــط بصـــدور قـــرار رئيـــس مجلس الـــوزراء رقم/ 
1234 لســـنة 2018 بشـــأن تشـــكيل لجنـــة برئاســـة 
الســـيد/ رئيـــس الجهـــاز المركزى للتنظيـــم و اإلدارة 
تختـــص بدراســـة وضـــع إطـــار عـــام لنظـــام األجـــر 
المكمـــل بجميع الوحـــدات الخاضعة ألحكام  قانون 
الخدمـــة المدنيـــة بمراعـــاة طبيعـــة عمـــل كل وحدة 
اختصاصاتهـــا  وطبيعـــة  بهـــا  الوظائـــف  ونوعيـــة 
 2019/6/20 موظفيها،وبتاريـــخ  أداء  ومعـــدالت 
أصـــدر الســـيد/ رئيـــس الجهـــاز المركـــزى للتنظيـــم 
واإلدارة القـــرار رقـــم/ 65 بشـــأن تســـكين وترقيـــة 
الخدمـــة  بأحـــكام قانـــون  المخاطبيـــن  الموظفيـــن 
المقـــرر  الوظيفـــى  األجـــر  ليســـتحق  المدنيـــة 
للوظيفـــة الٌمرقـــى إليهـــا إعتبـــارًا مـــن 2019/7/1، 
كـــذا فـــى 2019/7/8 تـــم إصـــدار القرار رقـــم/ 1627 
بتقريـــر الحد األدنى لألجـــور للموظفين والعاملين 
لـــدى أجهزة الدولـــة والهيئات العامـــة االقتصادية، 
وبذلـــك تم تنفيذ المســـتهدف بنســـبة نجاح %100 

تمثـــل نســـبة )1,6%( مـــن االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الســـابع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1,6%( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.

عـــدم  تضمـــن  آليـــات  وضـــع  الثامـــن:  اإلجـــراء 
المصالـــح. تعـــارض 

لتفعيـــل  وحـــدة  بهـــا  التـــي  الجهـــات  عـــدد   )1(
القوانيـــن – اســـتهدفت الخطـــة اســـتحداث وحـــدة 
للدعـــم التشـــريعي بعـــدد 84، وكان مـــن المتصور 
تعـــارض  حـــاالت  بمتابعـــة  الوحـــدة  تقـــوم  أن 

المصالح، وبالتنســـيق مع الجهـــاز المركزي للتنظيم 
بـــه اعتمـــاد اســـتحداث الوحـــدة  واإلدارة المنـــوط 
بالجهـــات وضـــح انتفـــاء الغـــرض األساســـي مـــن 
وحـــدات الدعـــم التشـــريعي والتـــي كانـــت تهدف 
إلـــي إلغاء نـــدب القضاه في الـــوزارات المختلفة، 
لذا تم تكليـــف ادارات الشـــئون القانونية بالجهات 
المختلفـــة بالقيـــام باتخـــاذ مـــا يلـــزم من إجـــراءات 
تنفيـــذ  تـــم  وبذلـــك  المصالـــح،  تعـــارض  لحظـــر 
نســـبة  تمثـــل   %100 نجـــاح  بنســـبة  المســـتهدف 

. االســـتراتيجية  مـــن   )%1,6(

مـــن   %100 الثامـــن  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1,6%( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.

اإلجراء التاســـع: قياس معدل رضـــاء المواطنين 
المتعاملين مع وحـــدات الجهاز اإلداري.

معدل رضـــاء المواطنين – اســـتهدفت الخطة   )1(
قيـــاس معـــدل رضـــاء المواطنيـــن عـــن الخدمـــات 
المقدمـــة؛ تـــم التنســـيق مـــع مركـــز المعلومـــات 
ودعـــم اتخـــاذ القـــرار علـــى تنفيـــذ اســـتطاع رأي 
للمواطنيـــن عـــن الخدمـــات المقدمـــة ولـــم يتـــم 
إلجـــراء  الـــازم  التمويـــل  توفـــر  لعـــدم  التنفيـــذ 

االســـتطاع.

مـــن   %0 التاســـع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%0( نســـبة  يمثـــل 
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اإلجـــراء العاشـــر: تفعيـــل الربـــط المميكـــن بين 
الوحـــدات الحســـابية.

يشـــمل تفعيل نظام الربط المميكن للوحدات   )1(
الحســـابية  - ربـــط الوحـــدات الحســـابية بمنظومـــة 
إدارة المعلومـــات الماليـــة الحكوميـــة GFMIS وهو 
مـــا قامـــت وزارة المالية بنهوه بتاريـــخ 2019/3/31، 
وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن عـــدم إســـتهداف تنفيـــذ 
اإلجـــراء خـــال فتـــرة إعـــداد التقرير، لذا يعـــد ما تم 
إنجـــازه عمـــًا إضافيًا عن المســـتهدف خال الفترة 
بنســـبة نجـــاح 100% مـــن اإلجـــراء ويمثـــل نســـبة 

)1,6%( مـــن االســـتراتيجية .

مـــن   %100 العاشـــر  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1,6%( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
الثانـــي نســـبة 11% مـــن االســـتراتيجية، تـــم تنفيذ 
9.97% مـــن االســـتراتيجية بنســـبة نجـــاح %90.636، 

وفيمـــا يلـــي توضيـــح مـــا تـــم تنفيذه مـــن الهدف 
الثانـــي خال ســـنوات االســـتراتيجية.

الهدف الثاني:
تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية

البيانـــات  قاعـــدة  اســـتكمال  األول:  اإلجـــراء 
القوميـــة المتكاملـــة لربـــط كافة وحـــدات الجهاز 

الكترونًيـــا. للدولـــة  اإلداري 

بيانـــات  قاعـــدة  تحديـــث  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
قوميـــة للبنيـــة المعلوماتيـــة عـــن طريـــق ربـــط 67 
قاعـــدة بيانـــات قوميـــة بالبنيـــة المعلوماتية خال 
ســـنوات االســـتراتيجية وقـــد تـــم  ربـــط 66 قواعد 

نات. بيا

مـــن   %98.507 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1,97%( مـــن إجمالي االســـتراتيجية.

البنيـــة	 بمنظومـــة	 البيانـــات	 قواعـــد	 	)٣( مرفـــق	
المصريـــة	 للدولـــة	 المعلوماتيـــة	

اإلجراء الثاني: تفعيل منظومة الدفع والتوقيع 
االلكتروني.

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء ميكنـــة   )1(
بعـــدد  الكترونيـــة  تحصيـــل  وســـائل  واســـتحداث 
)70( خدمـــة وتـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 100% وهو 
مـــا يمثـــل 1% مـــن االســـتراتيجية حيث تـــم تطبيق 
التحصيـــل االلكترونـــي بعـــدد 140 خدمة بمشـــروع 

. مصر

مرفق	)٤(	خدمات	مصر	الرقمية.

اســـتهدف الشـــق الثانـــى من اإلجـــراء تفعيل   )2(
منظومـــة الدفـــع االلكترونـــى لتبســـيط اإلجراءات 
علـــى المواطنيـــن والحـــد مـــن المدفوعـــات غيـــر 
الرســـمية، وقـــد تم االنتهـــاء من تنفيـــذ التحصيل 
الضريبيـــة  المتحصـــات  لكافـــة  االلكترونـــى 
والجمركيـــة والحكوميـــة للمبالـــغ التـــى تجـــاوز 500 
جنيـــه مـــع اســـتثناء المتحصات الخاصـــة بالهيئات 
أنـــواع  وبعـــض  والمستشـــفيات  االقتصاديـــة 
المدفوعـــات طبقـــًا لقـــرار وزيـــر المالية رقـــم/ 305 
لســـنة 2019 بنســـبة نجـــاح 100% من المســـتهدف 

تمثـــل نســـبة )1%( مـــن االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الثانـــى  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الثالـــث: تفعيـــل تبـــادل المعلومات بين 
األجهـــزة الحكوميـــة الكترونًيا.

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تفعيل   )1(
تبادل المعلومات بين األجهـــزة الحكومية الكترونيًا 
Government to government مـــن خـــال ربـــط 
عدد 30 جهة وربطهم  خال ســـنوات االستراتيجية 
وتـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 100% من المســـتهدف 
وهـــو ما يمثل نســـبة 1% مـــن االســـتراتيجية حيث 
تـــم ربـــط 13 وزارة و 8 محافظات وجهـــات حكومية 

أخـــرى بإجمالي عـــدد 48 جهة.

مرفـــق	)٥(		الجهـــات	التـــي	تـــم	ربطهـــا	بمنظومة	
.G2G

اســـتهدف الشـــق الثانـــى مـــن اإلجراء انشـــاء   )2(
بريـــد الكتروني رســـمي لمســـئولى اإلدارة العليا 
بعـــدد )84( جهة تمثل كافة الـــوزارات والمحافظات 
والجامعات خال ســـنوات االســـتراتيجية، حيث تم 

تنفيذه بنســـبة نجـــاح 100% من المســـتهدف تمثل 
نســـبة )1%( من االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( يمثـــل 

اإلداريـــة  اإلجـــراءات  تبســـيط  الرابـــع:  اإلجـــراء 
وميكنـــة الخدمـــات العامـــة وتقديمهـــا من خالل 

قنـــوات متعـــددة.

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجراء تبســـيط   )1(
العامـــة  الخدمـــات  وميكنـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 
وتقديمهـــا مـــن خـــال قنـــوات متعـــددة، وقد تم 
تحديـــد عـــدد الخدمـــات المســـتهدف ميكنتها خال 
)600( خدمة–وقـــد  بعـــدد  ســـنوات االســـتراتيجية 
مـــن  بنســـبة %100  عـــدد 602 خدمـــة  تـــم ميكنـــة 
المســـتهدف بمـــا يمثـــل 1 % مـــن االســـتراتيجية. 

مرفق	)٦(		الخدمات	التي	تم	ميكنتها.

الخدمـــات  عـــن  المواطنيـــن  رضـــاء  معـــدل   )2(
المقدمـــة الكترونًيـــا – اســـتهدفت الخطـــة إعـــداد 
رضـــاء  مـــدى  عـــن  رأي  اســـتطاع  دراســـات   3
المواطنيـــن عن الخدمات المقدمـــة الكترونًيا خال 
ســـنوات االســـتراتيجية، وقـــد تم تنفيـــذ المخطط 
بنســـبة 100% مـــن المســـتهدف بما يمثـــل 1% من 
االســـتراتيجية بواســـطة مركـــز المعلومـــات ودعم 

اتخـــاذ القـــرار التابـــع لرئاســـة مجلـــس الـــوزراء.

مـــن   %100 الرابـــع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( يمثـــل 
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المراكـــز  إنشـــاء  اســـتكمال  الخامـــس:  اإلجـــراء 
التكنولوجيـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء الجمهوريـــة، 
وضـــم كافة خدمـــات المواطنيـــن إليهـــا، واتخاذ 
كافة اإلجـــراءات القانونيـــة والتنظيمية واإلدارية 

لتفعيلها. الالزمـــة 

مركـــز   225 عـــدد  تطويـــر  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
مركـــز   286 عـــدد  تطويـــر  تـــم   وقـــد  تكنولوجـــي 
مـــن   %100 نجـــاح  نســـبة  يمثـــل  بمـــا  تكنولوجـــي 
بمـــا  االســـتراتيجية  ســـنوات  خـــال  المســـتهدف 
يمثـــل 1% مـــن االســـتراتيجية حيـــث يتـــم تقديـــم 
عـــدد 88 )خدمات ديـــوان عام( وعـــدد 143 )خدمات 

المـــدن(. /المراكـــز/  االحيـــاء 

مرفق	)٧(	المراكز	التكنولوجية.

مـــن   %100 الخامـــس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1 %( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.

أدلـــة  ونشـــر  اســـتكمال  الســـادس:  اإلجـــراء 
الحكوميـــة  الخدمـــات 

اســـتهدف الشـــق األول من اإلجراء استكمال   )1(
ونشـــر أدلـــة الخدمـــات الحكوميـــة بعـــدد )84( جهة 
تمثـــل كافـــة الـــوزارات والمحافظـــات والجامعـــات 
خـــال ســـنوات االســـتراتيجية؛ حيث قامـــت وزارة 
التخطيـــط بإعـــداد دليـــل يشـــمل عـــدد )500( خدمة 
عامـــة تضمنـــت )مـــكان تأديـــة الخدمـــة / الرســـوم 
المقـــررة / المـــدة الزمنيـــة للحصول علـــى الخدمة( 
وذلك لتيســـير حصـــول المواطنين علـــى الخدمات 
بشـــكل  الخدمـــات  تبويـــب  تـــم  وقـــد  الحكوميـــة، 
مبســـط وإطـــاق الدليـــل علـــى بوابـــة الحكومـــة 
االلكترونيـــة، وتـــم تنفيذه بنســـبة نجـــاح 100% من 
المســـتهدف تمثل نسبة )0,5%( من االستراتيجية.

اســـتهدف الشـــق الثانـــى من اإلجـــراء قياس   )2(
معدل إدراك المواطنيـــن بأدلة الخدمات الحكومية 
https://( المنشـــور على موقع الحكومة المصرية

psm.gov.eg/( وقـــد تـــم تنفيذ ذلك بنســـبة %100 
بمـــا يمثل )0.5%( من االســـتراتيجية حيث تم تنفيذ 
الدراســـة بالتعـــاون مـــع مركـــز المعلومـــات ودعـــم 
اتخـــاذ القـــرار بمجلس الـــوزراء وأســـفرت عن وجود 
ضعـــف فـــي إدراك المواطنيـــن للدليـــل بشـــكل 
كبيـــر )19.1% فقـــط مـــن العينـــة البحثيـــة على علم 
بالدليـــل( وقـــد تـــم التوجيـــه بالعمـــل علـــى توعية 

المواطنيـــن بهـــذا الدليل.

مـــن   %100 الســـادس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1%( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.

اإلجـــراء الســـابع: تطويـــر منظومـــة تقييـــم أداء 
الجهات الحكوميـــة المقدمة للخدمات الجماهيرية

أداء  لتقييـــم  منظومـــة  تطويـــر  اســـتهدف   )1(
الجهـــات الحكوميـــة المقدمـــة للخدمـــات لعـــدد )6( 
جهـــات حكوميـــة يتعامـــل معهـــا المواطن بشـــكل 
يومـــى للحصـــول علـــى الخدمات )مكاتـــب الصحة 
/ المراكـــز التكنولوجيـــة باألحيـــاء / مكاتـــب التموين 
/ اإلدارات  المدنيـــة  / األحـــوال  المـــرور  / وحـــدات 
وزارة  قامـــت  الشـــأن  هـــذا  وفـــى  التعليميـــة(، 
التخطيـــط بإطاق منصة تجريبيـــة “قّيم خدماتك” 
عبر شـــبكة المعلومـــات الدولية )اإلنترنـــت( لتكون 
وســـيلة ســـهلة يقوم المواطن من خالها بتقييم 
الوحـــدات الحكومية المختلفـــة المقدمة للخدمات، 
يســـتهدف الموقع قيام المواطـــن بالتقييم وفقًا 
لخمســـة معاييـــر هـــى )بيئـــة وتســـهيات العمـــل 
/ نظـــام التواصـــل مـــع المواطنيـــن / مراقبة ســـير 
ســـلوكيات   / والبيانـــات  المعلومـــات   / العمـــل 
مقـــدم الخدمـــة(، حيـــث تـــم تنفيـــذ اإلجـــراء ولكـــن 

نظـــًرا لبعض المشـــكات التقنية لم يتم تشـــغيله 
بالشـــكل المطلـــوب، وجـــاري التنســـيق مـــع وزارة 
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات لتفعيل آلية 

تقييـــم الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن. 

مـــن   %0 الســـابع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%0( نســـبة  يمثـــل 
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
الثالـــث نســـبة 13% مـــن االســـتراتيجية، تـــم تنفيذ 
 ،%84.615 نجـــاح  بنســـبة  االســـتراتيجية  مـــن   %11

وفيمـــا يلـــي توضيـــح مـــا تـــم تنفيذه مـــن الهدف 
الثالث خـــال ســـنوات االســـتراتيجية.

الهدف الثالث:
تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية

ســـلوك  مدونـــات  تفعيـــل  األول:  اإلجـــراء 
الموظفيـــن في كافـــة وحـــدات الجهـــاز اإلداري

ســـلوك  مدونـــات  نشـــر  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
الوظيفـــى بكافـــة وحـــدات الجهـــاز اإلدارى للدولـــة 
مـــدار ســـنوات  علـــى  جهـــة حكوميـــة   )84( بعـــدد 
كافـــة  فـــي  التنفيـــذ  تـــم  حيـــث  االســـتراتيجية، 
الحكوميـــة. والجامعـــات  والمحافظـــات  الـــوزارات 

مـــن   %100 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 

اإلجراء الثانـــي: إتاحة البيانـــات والمعلومات عن 
اســـتراتيجيات وخطط الجهاز اإلداري للدولة فيما 

ال يضـــر باألمن القومي

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء إتاحـــة   )1(
اســـتراتيجيات  عـــن  والمعلومـــات  البيانـــات 
يضـــر  ال  فيمـــا  للدولـــة  اإلداري  الجهـــاز  وخطـــط 
باألمـــن القومـــي مـــن خـــال نشـــر اســـتراتيجيات 
الجهـــات الحكوميـــة بعـــدد 84 جهـــة علـــى المواقع 
مـــدار  علـــى  ســـنوًيا  الجهـــات  لتلـــك  االلكترونيـــة 
االســـتراتيجية، حيث تم التنفيذ بنســـبة نجاح %100 
مـــن المســـتهدف تمثـــل نســـبة 1% مـــن إجمالـــي 

االســـتراتيجية.

مرفق	)٨(	المواقع	االلكترونية	للوزارات	
والمحافظات	والجامعات.

اســـتهدف الشـــق الثاني مـــن اإلجـــراء إصدار   )2(
قانـــون إتاحـــة وحريـــة تـــداول المعلومـــات، ولكـــن 
تعـــذر صدوره الســـتمرار المناقشـــات حول أفضل 
الجهـــات  فـــي  صـــدوره  عقـــب  تطبيقـــه  آليـــات 

المعنيـــة.

مـــن   %50 الثانـــي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الثالـــث: إتاحـــة تقاريـــر الجهـــات الرقابية 
وفًقا لدســـتور 2014 والقوانيـــن المنظمة لذلك

 – المتاحـــة  الرقابيـــة  الجهـــات  تقاريـــر  عـــدد   )1(
الرقابـــة  هيئـــة  تقاريـــر  نشـــر  الخطـــة  اســـتهدفت 
اإلداريـــة والجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات، وقـــد تم 
نشـــر تقارير لهيئـــة الرقابة اإلداريـــة على صفحتها 
االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى  الرســـمية 
https://ar-ar.facebook.com/( بـــوك«  »فيـــس 

.)/ACAEgypt

مـــن   %50 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الرابع: اســـتمرار نشـــر ميزانيـــة وموازنة 
المواطـــن لتتضمـــن المصروفـــات واإليـــرادات 

الجديدة التوجهـــات  وأهـــم 

معـــدل نشـــر ميزانيـــة المواطن : اســـتهدفت   )1(
الخطـــة نشـــر ميزانيـــة المواطـــن خـــال ســـنوات 
االســـتراتيجية وقـــد تـــم تنفيـــذ ذلك بنســـبة %100  

بمـــا يمثـــل 1% مـــن االســـتراتيجية حيث تم النشـــر 
علـــى الموقـــع االلكتروني لـــوزارة الماليـــة كما تم 

النشـــر بالوحـــدات المحليـــة المختلفـــة. 

معـــدل نشـــر موازنـــة المواطن – اســـتهدفت   )2(
الخطة نشـــر موازنة المواطن )تبســـيطًا للحســـاب 
الختامـــي يتـــم نشـــره فـــي نفـــس وثيقـــة ميزانية 
المواطـــن( خـــال ســـنوات االســـتراتيجية وقد تم 
ذلك بنســـبة 100% بما يمثل 1% من االســـتراتيجية 

على الموقـــع االلكترونـــي لـــوزارة المالية. 

)http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Miza-
nia%20mowten.aspx(

مـــن   %100 الرابـــع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خال االســـتراتيجية وبما يمثل نسبة 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2(

المواقـــع  وتحديـــث  إنشـــاء  الخامـــس:  اإلجـــراء 
الحكوميـــة بالجهـــات  الخاصـــة  االلكترونيـــة 

يشـــمل إنشـــاء وتحديث المواقـــع االلكترونية   )1(
الخاصـــة بالجهـــات الحكوميـــة وعددهـــا )84( جهـــة 
على مـــدار ســـنوات االســـتراتيجية، واســـتهدفت 
ســـنوات  خـــال   )84( بعـــدد  التنفيـــذ  الخطـــة 
االســـتراتيجية حيـــث تـــم التنفيـــذ بكافـــة الـــوزارات 

الحكوميـــة. والجامعـــات  والمحافظـــات 

مـــن   %100 الخامـــس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة  يمثـــل 
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اإلجـــراء الســـادس: تفعيـــل منظومـــة الخطـــوط 
الســـاخنة وتطويـــر منظومـــة الشـــكاوى المعنية 

الفســـاد بمكافحة 

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تفعيل   )1(
منظومـــة الخطـــوط الســـاخنة وتطويـــر منظومـــة 
الشـــكاوى المعنيـــة بمكافحـــة الفســـاد لعـــدد )3( 
والنيابـــة  اإلداريـــة  الرقابـــة  هـــى هيئتـــى  جهـــات 
اإلداريـــة ومنظومة الشـــكاوى الحكوميـــة الموحدة 
بمركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار بمجلـــس 
الوزراء على مدار ســـنوات االســـتراتيجية، حيث تم 
التنفيـــذ بنســـبة نجاح 100% من المســـتهدف تمثل 

نســـبة )1%( مـــن االســـتراتيجية.

نســـب  احتســـاب  الثانـــي  الشـــق  اســـتهدف   )2(
تلقـــي  منظومـــات  فـــي  للشـــكاوى  االســـتجابة 
الشـــكاوى – اســـتهدفت الخطـــة احتســـاب معـــدل 
الشـــكاوى  بمنظومـــة  للشـــكاوى  االســـتجابة 
اإلداريـــة  الرقابـــة  وبهيئـــة  الموحـــدة  الحكوميـــة 
وهيئـــة النيابـــة اإلدارية وقد تم ذلك بنســـبة %100 
بمـــا يمثـــل نســـبة (1%) مـــن االســـتراتيجية حيـــث 
اســـتقبلت منظومة الشـــكاوى الحكومية الموحدة

إجمالـــي   ،2020-2019 المالـــي  العـــام  خـــال   •
عـــدد 1.08 مليـــون شـــكوى وبلغـــت نســـبة اإلنجاز 

العـــام. العـــام للشـــكاوى 87% هـــذا 

إجمالـــي   ،2021-2020 المالـــي  العـــام  خـــال   •
عـــدد 1.22 مليـــون شـــكوى وبلغـــت نســـبة اإلنجاز 

العـــام. العـــام للشـــكاوى 98% هـــذا 

إجمالـــي   ،2022-2021 المالـــي  العـــام  خـــال   •
عـــدد 1.19 مليـــون شـــكوى وبلغـــت نســـبة اإلنجاز 

العـــام. العـــام للشـــكاوى 95% هـــذا 

مـــن   %100 الســـادس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خال االســـتراتيجية وبما يمثل نسبة 

)2%( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.

اإلجراء السابع: نشر خطة المشتريات الحكومية

اســـتهدف اإلجـــراء نشـــر تقريـــر ســـنوي عـــن   )1(
المشـــتريات الحكوميـــة وإتاحتـــه للـــرأي العام وقد 
حققـــت بوابـــة التعاقـــدات العامـــة الغـــرض مـــن 
اإلجـــراء وتـــم تنفيـــذ ذلك بنســـبة 100% بمـــا يمثل 
1% مـــن االســـتراتيجية حيث يتم نشـــر المشـــتريات 

الحكوميـــة بشـــكل دائـــم علـــى البوابة.

/https://etenders.gov.eg

مـــن   %100 الســـابع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الثامن: نشـــر تقاريـــر عن التقـــدم المحرز 
في تنفيـــذ أهداف االســـتراتيجية

فـــي  المحـــرز  التقـــدم  تقاريـــر  نشـــر  معـــدل   )1(
 – الفســـاد  لمكافحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
اســـتهدفت الخطـــة نشـــر عـــدد 3 تقاريـــر متابعـــة 
لاســـتراتيجية، وقـــد تم نشـــر تقريـــر مختصر على 
الصفحـــة الرســـمية لهيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة على 
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي فيســـبوك عن عام 
2019، كما تم نشـــر تقرير تفصيلـــي على الموقع 
االلكترونـــي لهيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة وقـــد ُترجـــم 
للغتيـــن الفرنســـية واإلنجليزية عام 2020، وبنشـــر 
اإلنجليزيـــة  للغتيـــن  وترجماتـــه  الختامـــي  التقريـــر 
والفرنســـية يكـــون قـــد تحقـــق المســـتهدف مـــن 

اإلجراء.

مـــن   %100 الثامـــن  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
الرابـــع نســـبة 11% مـــن االســـتراتيجية، تـــم تنفيـــذ 
6.75% مـــن االســـتراتيجية بنســـبة نجـــاح %61.364، 

وفيمـــا يلـــي توضيـــح مـــا تـــم تنفيذه مـــن الهدف 
الرابـــع خال ســـنوات االســـتراتيجية.

الهدف الرابع:
تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد:

اإلجـــراء األول: تحديـــث البنية التشـــريعية للجهاز 
اإلداري للدولـــة بمـــا يضمن جـــودة أدائه

اســـتهدف اإلجـــراء تحديـــث البنية التشـــريعية   )1(
وتعديـــل  اســـتحداث  خـــال  مـــن  اإلداري  للجهـــاز 
القوانين بما يخدم مكافحة الفســـاد، واستهدفت 
ســـنوات  خـــال  تشـــريع   2 صدورعـــدد  الخطـــة 
االســـتراتيجية وقـــد صـــدر القانون رقم 15 لســـنة 
2019 بتعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم 
95 لســـنة 1945 الخـــاص بشـــئون التموين وبعض 
أحكام قانون حماية المنافســـة ومنع الممارســـات 
االحتكاريـــة الصـــادر بالقانـــون رقم 3 لســـنة 2015، 
والقانـــون رقـــم 18 لســـنة 2019 بإصـــدار قانـــون 

تنظيـــم اســـتخدام وســـائل الدفـــع االلكتروني.

مـــن   %100 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الثانـــي: تحديـــث التشـــريعات واللوائـــح 
المنظمة للصناديق والحســـابات الخاصة تضمن 

مزيد من الشـــفافية والمحاســـبة

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تنفيـــذ   )1(
دراســـة لتحديث تشـــريعات الصناديق والحسابات 
الخاصـــة لضمـــان مزيد من الشـــفافية وتـــم تنفيذ 
مـــن   %1 نســـبة  يمثـــل  بمـــا   %100 بنســـبة  ذلـــك 
االســـتراتيجية حيث خلصت الدراســـة إلـــى ضرورة 
تطبيـــق نـــص المـــادة 32 مـــن القانون 127 لســـنة 

وبموجبهـــا  الحكوميـــة  المحاســـبة  بشـــأن   1981
فـــإن على جميـــع الحســـابات والصناديـــق الخاصة 
مراجعـــة واعتمـــاد لوائحها المالية مـــن لجنة اللوائح 
الخاصـــة بـــوزارة المالية وهو ما ال يتـــم االلتزام به 

فـــي أغلـــب الصناديـــق والحســـابات الخاصة.

اإلجـــراء  مـــن  الثانـــي  الشـــق  اســـتهدف   )2(
تحديـــث واعتماد عـــدد 84 الئحـــة ماليـــة للصناديق 
والحســـابات الخاصة وتم تنفيذ ذلك بنســـبة %100 

بمـــا يمثـــل )1%( مـــن االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الثانـــي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الثالـــث: تحديـــث التشـــريعات المنظمة 
الفســـاد  بمكافحـــة  المعنيـــة  األجهـــزة  لعمـــل 
لضمـــان االســـتقاللية والشـــفافية فـــي ذلـــك 

ل لمجا ا

اســـتهدف اإلجـــراء تحديـــث عدد 4 تشـــريعات   )1(
منظمـــة لعمل األجهزة  الرقابيـــة المعنية بمكافحة 
الفســـاد، وقد صـــدر القانون رقم 17 لســـنة 2020 
غســـل  مكافحـــة  قانـــون  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل 
األمـــوال الصـــادر بالقانـــون رقم 80 لســـنة 2002، 
كمـــا صـــدر القانون رقـــم 194 لســـنة 2020 بإصدار 
قانـــون البنـــك المركـــزي والجهـــاز المصرفـــي، كما 
صدر القانون رقم 154 لســـنة 2022 بتعديل بعض 
أحـــكام قانـــون مكافحـــة غســـل األمـــوال ، وجـــاري 
االنتهـــاء مـــن الدراســـات الخاصـــة بتحديـــث قانون 
قـــام قطـــاع  كمـــا  للمحاســـبات،  المركـــزي  الجهـــاز 
التشـــريع بـــوزارة العـــدل بإعـــداد مشـــروع قانـــون 
بشـــأن التعديـــات المقترحـــة علـــى القانـــون رقم 
117 لســـنة 1958 بإعـــادة تنظيـــم النيابـــة اإلداريـــة 

والمحاكـــم التأديبيـــة ومذكرتـــه اإليضاحيـــة.

مـــن   %75 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )0.75%( مـــن إجمالي االســـتراتيجية.

اإلجـــراء الرابـــع: ســـن قوانيـــن )حماية الشـــهود 
والمبلغيـــن والضحايـــا والخبراء، قانـــون التعاون 
الدولـــي فـــي المســـائل الجنائية، قانـــون إتاحة 

وحريـــة تـــداول المعلومات(

حمايـــة  قانـــون  صـــدور  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
الشـــهود والمبلغيـــن والضحايا والخبـــراء، وقانون 
مـــن  وهـــي  المعلومـــات،  تـــداول  وحريـــة  اتاحـــة 
تحديـــات تنفيـــذ المرحلـــة األولـــى لاســـتراتيجية.

فيمـــا يخـــص إصـــدار قانـــون لحمايـــة الشـــهود 	 
اآلتـــي: تـــم  والخبـــراء  والمبلغيـــن والضحايـــا 

تـــم تشـــكيل لجنة فنيـــة بقطاع التشـــريع بـــوزارة 	 
مناقشـــة  وجـــاري  الموضـــوع  لدراســـة  العـــدل 
الجهـــات المعنية للوصول إلـــى الصيغة المثلى 

القانون. لمشـــروع 

فيمـــا يخـــص إصـــدار قانـــون إتاحة وحريـــة تداول 	 
المعلومات:

تـــم تشـــكيل لجنة فنيـــة بقطاع التشـــريع بـــوزارة 	 
مناقشـــة  وجـــاري  الموضـــوع  لدراســـة  العـــدل 
الجهـــات المعنية للوصول إلـــى الصيغة المثلى 

القانون. لمشـــروع 

فـــي 	  الدولـــي  التعـــاون  قانـــون  يخـــص  فيمـــا 
الجنائيـــة: المســـائل 

تـــم االنتهـــاء من إعداد مشـــروع القانون وإرســـاله 
إلـــى كافـــة الـــوزارات إلبـــداء الـــرأي حيالـــه تمهيدًا 

الـــوزراء. لمناقشـــته بمجلس 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7

فدهتسملل اقفو عبارلا فدهلا تاءارجإ ذيفنت بسن

 تارخأتم فدهتسملا نم حاجنلا

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

٢١ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧



3839 تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

نســـبة تنفيذ اإلجراء الرابع 0% من المستهدف   )2(
خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبمـــا يمثل نســـبة 

)0%( مـــن إجمالي االســـتراتيجية.

اإلجـــراء الخامس: دراســـة ميكنة إقـــرارات الذمة 
الماليـــة وإصـــدار التشـــريع الخاص بها

القانـــون  وثيقـــة  صـــدور  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
وآليات تنفيذه، اســـتهدفت الخطة تعديل القانون 
رقم 62 لســـنة 1975 بشـــأن الكسب غير المشروع، 
وقـــد صـــدرت فتوى قانونيـــة بأن القانـــون الحالي 
يســـمح بميكنـــة إقـــرارات الذمة الماليـــة وتقديمها 
الكترونيـــا. وقد تم تنفيذ مشـــروع رقمنـــة إقرارات 
الذمـــة الماليـــة للمنتقليـــن إلى العاصمـــة اإلدارية 
بالكامـــل، حيـــث أطلقتهـــا وزارة العـــدل في األول 
مـــن يناير 2022، إذ بلغ عـــدد الموظفين الملتزمين 
بتقديـــم اإلقرارات في هذه الســـنة حوالي 4.100 
موظفـــًا، تم ربط مقر إدارة الكســـب غير المشـــروع 
بـــوزارة العـــدل مـــع مقـــر مجلـــس الـــوزراء، وكـــذا 
مقـــرات كافـــة الـــوزارات المنتقلـــة إلـــى العاصمة 
اإلداريـــة، وذلـــك مـــن خال شـــبكات مؤمّنـــة تتيح 
نقـــل بيانـــات إقـــرارات الذمـــة الماليـــة للموظفين 
عـــن ُبعـــد دون حاجـــة لنقل تلـــك اإلقـــرارات؛ التي 
كانـــت تحـــرر ورقًيا؛ مـــن جهـــات عملهم إلـــى إدارة 
الكســـب، وقـــد جرى إدخـــال بيانـــات الذمـــة المالية 
علـــى المنظومـــة الجديـــدة لعـــدد )2162( موظفًا، 

تاريـــخ 2022/5/31. حتى 

مـــن   %100 الخامـــس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الســـادس: تفعيـــل قانون حظـــر تعارض 
لح   لمصا ا

صـــدور الائحـــة التنفيذيـــة للقانـــون أو إلغائه   )1(
ودمـــج محتواه بقانون آخـــر – لم يتم اصدار الائحة 
التنفيذيـــة للقانـــون رقم 106 لســـنة 2013 بشـــأن 
حظـــر تعـــارض مصالـــح المســـئولين فـــي الدولـــة 
حيـــث قامـــت هيئـــة مستشـــاري مجلـــس الـــوزراء 
بعقـــد عـــدد مـــن اللقـــاءات مـــع الجهـــات المعنيـــة 

للوقـــوف علـــى أفضـــل ســـبل تطبيـــق القانون.

مـــن   %0 الســـادس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%0( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الســـابع: تعديـــل وتحديـــث التشـــريعات 
)تعديـــل  الفســـاد ومنهـــا  بمكافحـــة  المتعلقـــة 
قانون اإلجـــراءات الجنائية، وقانـــون المرافعات( 
وذلـــك بغرض تســـهيل اإلجـــراءات وتحقيق مبدأ 

الناجزة العدالـــة 

عـــدد وثائـــق القوانيـــن المعدلة : اســـتهدفت   )1(
الخطـــة تعديل قانـــون اإلجراءات الجنائيـــة وقانون 
المرافعـــات وقـــد صـــدر القانـــون رقم 177 لســـنة 
اإلجـــراءات  أحـــكام قانـــون  بعـــض  بتعديـــل   2020
الجنائيـــة الصـــادر بالقانون رقم 150 لســـنة 1950، 
كـــذا القانـــون رقم 191 لســـنة 2020 بتعديل بعض 
والتجاريـــة  المدنيـــة  المرافعـــات  قانـــون  أحـــكام 
الصـــادر بالقانون رقـــم 13 لســـنة ، باإلضافة إلى 
أكثـــر مـــن 30  قانونـــًا آخـــر مرتبطـــًا ارتباًطـــا وثيًقـــا 

الفســـاد. بمكافحة 

مرفـــق	)٩(	القوانيـــن	المتعلقة	بمكافحة	الفســـاد	
الصادرة	خالل	ســـنوات	االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الســـابع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة  يمثـــل 
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
الخامـــس نســـبة 6% من االســـتراتيجية، تـــم تنفيذ 
5.858% من االســـتراتيجية بنســـبة نجـــاح %97.633، 

وفيمـــا يلـــي توضيـــح مـــا تـــم تنفيذه مـــن الهدف 
الرابـــع خال ســـنوات االســـتراتيجية.

الهدف الخامس:
تحديث اإلجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة

اإلجـــراء األول: تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للنظـــام 
القضائـــي

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء إنشـــاء   )1(
العـــدل  لـــوزارة  تابعـــًا  مبنـــى   124 عـــدد  وترميـــم 
خال ســـنوات االســـتراتيجية، وتم تنفيذه بنســـبة 
100% بمـــا يمثـــل نســـبة 0.5% مـــن االســـتراتيجية 
حيث شـــهدت أعوام اســـتراتيجية مكافحة الفســـاد 
2019- 2022 إنشـــاء وتحديـــث ورفع كفـــاءة العديد 
مـــن المحاكـــم، تم ذلـــك على ثـــاث مراحـــل لرفع 
كفـــاءة أبنيـــة المحاكم، وجاءت المراحـــل على النحو 

اآلتي:

المرحلة األولى:  أ- 

بـــدأت بتاريـــخ 15 /1 /2020 وانتهـــت فـــي 31 /3 / 
2020، تضمنـــت 12 محـكمــــة ابتدائيـــة بإجمالي 91 
محكمة جزئيـــة تم رفع كفاءتها، بنســـبة إنجاز %100

المرحلة الثانية:   ب- 

بـــدأت بتاريـــخ 1 / 3 / 2020 وانتهـــت فـــي 30 / 9 
/ 2020، تضمنـــت 13 محـكمــــة ابتدائيـــة بإجمالـــي  
116 محكمـــة جزئيـــة تم رفـــع كفاءتها، بنســـبة إنجاز 

.%100

المرحلة الثالثة:   ج- 

بـــدأت فـــي 1 / 10 / 2020 وانتهـــت فـــي 31 / 3 
/ 2021، تضــــم 13 مـحـكمــــة ابتدائية بإجمالي 130 
محكمـــة ُجزئية تم رفع كفاءتها، بنســـبة إنجاز %100 
ليكون اإلجمالي عـــدد 38 محكمة ابتدائية بإجمالي 
عـــدد 337 محكمـــة جزئيـــة التـــي تـــم رفـــع كفاءتها، 
هذا باإلضافة إلى إنشـــاء محكمة شـــمال دمنهور 
االبتدائيـــة بنظـــام المبانـــي ســـابقة التجهيـــز وتم 
افتتاحهـــا فـــي 2021/9/21 ، ومحكمـــة بنـــي عبيـــد 
الجزئيـــة بالدقهلية وتم افتتاحها فـــي 2021/12/2.

اســـتهدف الشـــق الثانـــى مـــن اإلجراء إنشـــاء   )2(
وترميـــم عـــدد 279 مبنـــى تابعـــًا للنيابـــة اإلداريـــة 
خال ســـنوات االســـتراتيجية، تم تطويـــر عدد 200 
مبنى خـــال ســـنوات االســـتراتيجية بنســـبة نجاح 
72% مـــن المســـتهدف بالشـــق الثاني مـــن اإلجراء 

تمثـــل نســـبة )0.358%( مـــن االســـتراتيجية.

مـــن   %85.8 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )0.858%( من إجمالي االســـتراتيجية.

االتصـــاالت  بنيـــة  تطويـــر  الثانـــي:  اإلجـــراء 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات والميكنـــة بمنظومـــة 

القضائـــي العمـــل 

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء ميكنـــة   )1(
نظـــم العمـــل الداخليـــة بالجهـــات القضائيـــة، وقد 
تـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 100% مـــن المســـتهدف 
خـــال ســـنوات االســـتراتيجية تمثـــل نســـبة )%1( 
مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية باتخـــاذ وزارة العـــدل 
العديـــد من اإلجـــراءات في ســـبيل تحقيق التحول 
الرقمـــي لمنظومـــة العمـــل القضائـــي وإلنشـــاء 
منظومـــة تحليليـــة إحصائيـــة يمكـــن مـــن خالهـــا 

تحديـــد متوســـط الوقـــت المســـتغرق فـــي نظـــر 
القضايـــا، وقـــد تنوعـــت اإلجـــراءات التـــي اتخذتها 

وزارة العـــدل فـــي مضمـــار التحـــول الرقمـــي.

بالجهـــات	 العمـــل	 نظـــم	 ميكنـــة	 	)١٠( مرفـــق	
. ئيـــة لقضا ا

نظـــام  تطويـــر  الثانـــي  اإلجـــراء  اســـتهدف   )2(
لخفـــض الوقـــت المســـتهلك فـــي إعـــداد ونظـــر 
القضايـــا وإصـــدار تقاريـــر تفيـــد تخفيـــض الوقـــت 
وقـــد تـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 100% بمـــا يمثـــل 
1% مـــن االســـتراتيجية  حيـــث تـــم تنفيـــذ »برنامـــج 
تحليـــل إحصائـــي ألداء المحاكـــم«، يتـــم من خاله 
إجـــراء الدراســـات اإلحصائيـــة. وقـــد أصدر الســـيد 
المستشـــار/ وزيـــر العـــدل القـــرار رقـــم 241 لســـنة 
مـــن  اإلحصائيـــة  التقاريـــر  إصـــدار  بشـــأن   2021
المحاكـــم، ويهدف نظام جمع البيانـــات اإلحصائية 
بالمحاكـــم االبتدائيـــة واالقتصاديـــة إلى تحســـين 
تلـــك المحاكـــم ودعم الشـــفافية من خـــال إصدار 
تقاريـــر إحصائيـــة دورية وســـنوية، وتحليل البيانات 
المســـتخرجة وعمـــل ملخصات وأشـــكال ورســـوم 
بيانيـــة تســـهل االســـتفادة منهـــا، وتـــزود متخـــذ 
القـــرار بكافة البيانات والتقاريـــر اإلحصائية وصواًل 
لتحديـــد نقاط القـــوة والضعف بالعمـــل القضائي 
بنـــص  وورد  الســـلبيات.  تافـــي  علـــى  للعمـــل 
القـــرار أن ينشـــر علـــى الموقع االلكترونـــي لوزارة 
العـــدل تقاريـــر إحصائيـــة دوريـــة وفًقـــا لضوابـــط 
للفصـــل  المســـتغرق  بالوقـــت  وتقاريـــر  محـــددة، 
فـــي الدعـــاوى بإختـــاف أنواعها وبمعـــدالت إنجاز 
الدعـــاوى وبمـــدد القضايا التي ما زالـــت متداولة، 
وغيرهـــا من اإلحصـــاءات التي ُيرى لزوم نشـــرها، 
ويمكن اإلطـــاع على تقاريـــر وإحصائيات المحاكم 
التـــي تحتـــوي علـــى تقاريـــر بالوقـــت المســـتغرق 
بحكـــم  فيهـــا  الفصـــل  تـــم  التـــي  القضايـــا  فـــي 
منهي للخصومة ونســـب الخفـــض المحققة في 
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المحاكـــم المختلفـــة، مـــن خـــال الرابـــط التالي: 

https://moj.gov.eg/ar/CourtsStatistics/Pages/
NewsListing.aspx

تـــم تنفيـــذ نســـبة 100% من المســـتهدف من   )3(
اإلجـــراء الثانـــي خال ســـنوات االســـتراتيجية، بما 

يمثـــل )2%( مـــن إجمالي االســـتراتيجية.

اإلجـــراء الثالث: اســـتخدام التطبيقات الذكية في 
القضائية الخدمات  تقديم 

اســـتهدف الشـــق األول من اإلجراء استخدام   )1(
التطبيقـــات في تقديم الخدمـــات القضائية – كان 
مـــن المســـتهدف تقديم عـــدد 25 خدمـــة قضائية 
مـــن خال تطبيقات الهاتـــف المحمول، وتم تنفيذ 
ذلـــك بنســـبة 100 %  حيـــث تـــم اســـتحداث تقديم 
عـــدد 39 خدمـــة بمـــا يمثـــل 1% مـــن االســـتراتيجية 
وذلـــك عـــن طريـــق إتاحـــة الخدمـــات عبـــر منصـــة 

مشـــروع مصـــر الرقمية.

مرفق	)١١(	الخدمات	القضائية	االلكرتونية.

اســـتهدف الشـــق الثانـــي مـــن اإلجـــراء رضاء   )2(
 – الذكيـــة  القضائيـــة  الخدمـــات  عـــن  المواطنيـــن 
اســـتهدفت الخطـــة إجراء عـــدد 3 دراســـات لقياس 
رضـــاء المواطنيـــن عـــن الخدمات القضائيـــة الذكية 
وقـــد تـــم تنفيذ ذلـــك بنســـبة 100% بمـــا يمثل %1 
من االســـتراتيجية من خال اجراء عدد 3 اســـتطاع 
رأي للمواطنيـــن عن الخدمـــات المقدمـــة الكترونًيا 
المقدمـــة  القضائيـــة  الخدمـــات  ضمنهـــا  ومـــن 

الكترونيـــًا مـــن خـــال منصـــة مصـــر الرقمية.

مـــن   %100 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الرابـــع: دعم قدرات األعضـــاء والعاملين 
القضائي  بالجهاز 

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تنفيـــذ   )1(
عـــدد 200 دورة تدريبيـــة وتـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 
100% بمـــا يمثـــل )0.5%( مـــن االســـتراتيجية حيـــث 
عقـــد المركـــز القومـــي للدراســـات القضائيـــة عدد 
 9359 عـــدد  إجمالـــي  تدريبيـــة حضرهـــا  دورة   436
متدربـــًا، كمـــا قامت هيئـــة النيابة اإلداريـــة بتنظيم 
عـــدد 34 دورة تدريبيـــة شـــارك فيهـــا عـــدد 874 من 
الســـيدات والســـادة أعضـــاء النيابـــة اإلدارية وعدد 
212 مـــن معاونـــي النيابـــة اإلداريـــة الجـــدد، حيث 
تـــم تدريبهـــم علـــى أصـــول التحقيـــق القضائـــي 
اإلداريـــة  بالنيابـــة  للعمـــل  المنظمـــة  والقواعـــد 
وضوابـــط اإلشـــراف القضائـــي علـــى األنتخابات.

مـــن ورش  العديـــد  العامـــة  النيابـــة  عقـــدت  كمـــا 
العمل والـــدورات التدريبية ألعضـــاء النيابة العامة 
فـــي مجـــال جرائـــم العـــدوان علـــى المـــال العـــام 
وغســـل األمـــوال وذلـــك بمعهـــد النيابـــة العامـــة 
للبحـــوث الجنائيـــة والتدريب من أجـــل التغلب على 
المشـــكات العمليـــة التـــي تواجـــه أعضـــاء النيابة 
العامـــة أثنـــاء التحقيقـــات وتوحيد اإلجـــراءات التي 
تباشـــرها أعضـــاء النيابة العامة في كافـــة النيابات 
الســـيد  الوقائـــع، وقـــد أصـــدر  فـــي مثـــل هـــذه 
المستشـــار النائـــب العـــام الكتـــاب الـــدوري رقم 3 
لســـنة 2022 بتاريخ ســـنة 2022 بشـــأن التحقيقات 
غســـل  بجرائـــم  الصلـــة  ذات  الموازيـــة  الماليـــة 
األمـــوال والجرائـــم األصلية المرتبطة بهـــا وجرائم 
تمويـــل اإلرهـــاب تنفيـــذًا للتعديـــات التشـــريعية 
علـــى قانـــون مكافحـــة غســـل األمـــوال  الـــواردة 
والـــذي اســـتحدث نـــص المـــادة 17 مكـــرر )1( التي 
أوجبـــت علـــى جهـــات إنفـــاذ القانـــون وســـلطات 

التحقيـــق في الجرائم المـــار بيانها إجراء التحقيقات 
الماليـــة الموازية بنفســـها أو باالســـتعانة بما تراه 
مـــن الجهـــات األخـــرى المختصـــة، لتحديـــد مصـــدر 
هذه األموال أو األصـــول إن وجدت، وذلك لتعزيز 
أهميـــة تلـــك التحقيقـــات باعتبارهـــا مـــن األهداف 

الفســـاد. لمكافحة  الرئيســـية 

كمـــا قامـــت النيابـــة العامـــة بالعديد مـــن الزيارات 
مـــع  تفاهـــم  وإبـــرام مذكـــرات  الصديقـــة  للـــدول 
الجهـــات النظيـــرة لهـــا فـــي تلـــك الدول مـــن أجل 
تســـهيل التواصل المباشـــر والتعـــرف على األطر 
القانونيـــة المختلفـــة فـــي تلـــك الـــدول وكان مـــن 
أبرزهـــا توقيـــع مذكـــرات تفاهـــم مؤخـــرا مـــع دولة 

ليبيا. الســـودان،  أرمينيـــا، 

اســـتهدف الشـــق الثانـــى من اإلجـــراء حضور   )2(
عـــدد 4 نـــدوات أو مؤتمـــرات للجهـــات القضائيـــة  
خال ســـنوات االســـتراتيجية، وهو ما تـــم تنفيذه 
إجمالـــي  مـــن   )%0.5( يمثـــل  بمـــا   %100 بنســـبة 

االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الرابـــع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( يمثـــل 
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
السادس نســـبة 11% من االســـتراتيجية، تم تنفيذ 
8.47% من االســـتراتيجية بنســـبة نجـــاح 77% وفيما 

يلـــي توضيح ما تـــم تنفيذه من الهدف الســـادس 
خال سنوات االســـتراتيجية.

الهدف السادس:
دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.

اإلجـــراء األول: اســـتكمال تطوير هيـــاكل األجهزة 
الرقابية

اســـتهدف اإلجراء تطويـــر الهيـــكل التنظيمي   )1(
لهيئـــة الرقابـــة اإلدارية والهيـــكل التنظيمي للجهاز 
المركزي للمحاسبات خال ســـنوات االستراتيجية، 

وقـــد تم تطويـــر الهيكليـــن التنظيميين.

مـــن   %100 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الثانـــي: إبـــرام اتفاقيـــات بيـــن األجهزة 
الرقابيـــة لتفعيـــل تبـــادل المعلومـــات

اســـتهدف اإلجراء إبرام بروتوكـــول تعاون بين   )1(
األجهـــزة الرقابيـــة وجهات إنفـــاذ القانـــون لتفعيل 
وتطويـــر عمليـــة تبـــادل المعلومـــات علـــى مـــدار 
ســـنوات االســـتراتيجية، وقـــد قامت هيئـــة النيابة 
اإلداريـــة بإعداد مســـودة أوليـــة لهـــذا البروتوكول 
و تـــم عرضـــه على كل مـــن )هيئة الرقابـــة اإلدارية 
– هيئـــة النيابـــة اإلداريـــة – النيابـــة العامـــة – وزارة 
الداخليـــة – وزارة العـــدل - وحـــدة مكافحـــة غســـل 
المركـــزي  الجهـــاز   – اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال 
عـــن  الجهـــات  تلـــك  عبـــرت  حيـــث  للمحاســـبات( 
اســـتعدادها البـــرام البروتوكـــول وجاري مناقشـــة 

المســـودة المقترحـــة.

مـــن   %50 الثانـــي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )0.5%( مـــن إجمالـــي االســـتراتيجية.

المعلوماتيـــة  البنيـــة  تحديـــث  الثالـــث:  اإلجـــراء 
الرقابيـــة لألجهـــزة 

عـــدد الجهـــات التـــي حَدثـــت قواعـــد بياناتها –   )1(
اســـتهدفت الخطة تحديـــث قواعد البيانـــات بهيئة 
للمحاســـبات  المركـــزي  والجهـــاز  اإلداريـــة  الرقابـــة 

خـــال ســـنوات االســـتراتيجية وتـــم التحديـــث.

مـــن   %100 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة  يمثـــل 

اإلجـــراء الرابع: تطوير مهارات وقـــدرات العاملين 
الرقابية باألجهزة 

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تقديـــم   )1(
عـــدد 432 دورة تدريبيـــة لاجهـــزة الرقابيـــة )هيئـــة 
الرقابـــة اإلداريـــة والجهاز المركزي للمحاســـبات( تم 
تنفيذ عـــدد 223 دورة تدريبيـــة باألكاديمية الوطنية 
لمكافحـــة الفســـاد لألعضـــاء والعامليـــن والجنـــود 
وكـــوادر جهات إنفـــاذ القانون باإلضافـــة إلى عدد 
287 دورة تدريبيـــة تـــم تنفيذهـــا بالجهـــاز المركـــزي 
للمحاســـبات مما يمثل نســـبة 100%  بما يمثل %1 

االســـتراتيجية. من 

اســـتهدف الشـــق الثاني مـــن اإلجـــراء تدريب   )2(
عـــدد 16400 متدربـــًا مـــن األجهـــزة الرقابيـــة خـــال 
 3264 عـــدد  تدريـــب  تـــم  االســـتراتيجية،  ســـنوات 
باألكاديمية الوطنية لمكافحة الفســـاد وعدد 8543 

تـــم تدريبهـــم بالجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات، تـــم 
تنفيذ المســـتهدف بإجمالـــي عـــدد 11807 متدربًاًا 

بنســـبة 71.994%  بمـــا يمثـــل %0.72.

مـــن   %86 الرابـــع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
المســـتهدف خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وبما 
يمثـــل نســـبة )1,72%( مـــن إجمالي االســـتراتيجية.

اإلجـــراء الخامـــس: وضـــع خطـــط خاصـــة إلدارة 
مخاطـــر الفســـاد بكافـــة جهـــات إنفـــاذ القانـــون

عـــدد خطـــط مخاطـــر الفســـاد بجهـــات إنفـــاذ   )1(
القانون – تم اســـتهداف وضع عدد 4 خطط الدارة 
مخاطـــر بهيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة والجهـــاز المركزي 
للمحاســـبات ووزارة العـــدل ووحدة مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، تم اســـتحداث خطة 
اإلداريـــة  الرقابـــة  بهيئـــة  الفســـاد  مخاطـــر  إلدارة 

والجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات وبـــوزارة العـــدل.

مـــن   %75 الخامـــس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%0.75( نســـبة 

اإلجـــراء الســـادس: تطويـــر المؤشـــرات الوطنية 
الخاصـــة بمدركات الفســـاد لتكـــون بمثابة مصدر 
تغذيـــة عكســـية ألولويـــات الوقاية من الفســـاد 

فحته مكا و

تقاريـــر   4 عـــدد  إصـــدار  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
لمؤشـــر إدراك الفســـاد المحلـــي خـــال ســـنوات 
االســـتراتيجية، وتـــم صـــدور التقريـــر أعـــوام 2019 
و2020 و2022 حيـــث تعـــذر صدوره عام 2021 نتيجة 
ظـــروف جائحة كوفيد 19، وقد تم تطوير المؤشـــر 
عام  2020 ليشـــمل مؤشـــرين فرعيين هما مؤشر 
إدراك الفســـاد اإلداري، ومؤشـــر إدراك جهود منع 
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ومكافحـــة الفســـاد اإلداري وهـــو مـــا يتغلب على 
أحـــد أهم عيوب مؤشـــرات الفســـاد المذكورة في 
مراجـــع األمـــم المتحـــدة وهـــو تحديـــد مـــا اذا كان 
ارتفـــاع اإلدراك عامـــة ســـلبية أم ايجابيـــة. وقـــد 
ســـجل المؤشـــر العـــام )عـــن عـــام 2021( للفســـاد 
اإلداري وجهـــود مكافحتـــه  62.4 درجـــة حيـــث ارتفع 
المؤشـــر بحوالـــى 2.9 درجـــة مقارنـــة بعـــام 2019 
ويـــرى الخبراء أن الفســـاد اإلدارى منتشـــر بشـــكل 
أقـــل مقارنـــة بالمواطنيـــن ومســـئولى الشـــركات 
عـــام 2021 وتصـــدر »المرور« التقريـــر كأكثر الجهات 
الحكوميـــة مـــن حيـــث إدراك المواطنيـــن بوجـــود 
الجامعـــات  وســـجلت  وانتشـــاره  اإلدارى  الفســـاد 
الحكوميـــة اقـــل الجهات الحكومية مـــن حيث إدراك 
وانتشـــاره،  االدارى  الفســـاد  بوجـــود  المواطنيـــن 
محافظـــات  كأكثـــر  القليوبيـــة  محافظـــة  وســـجلت 
الجمهوريـــة مـــن حيـــث إدراك المواطنيـــن بوجـــود 
الفســـاد االدارى و محافظـــة بنـــي ســـويف كأقـــل 
محافظـــات الجمهورية من حيـــث ادراك المواطنين 
ان  المواطنـــون  ويـــرى  اإلدارى.  الفســـاد  بوجـــود 
المعـــارف  علـــى  واالعتمـــاد  األقـــارب  مجاملـــة 
لتســـهيل اإلجـــراءات الحكوميـــة هـــي أكثـــر مظاهر 

الفســـاد إدراكًا وانتشـــارا خـــال عـــام 2021.

مـــن   %75 الســـادس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1.5( نســـبة 

اإلجـــراء الســـابع: إعداد البحوث والدراســـات في 
المجاالت المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفســـاد

اســـتهدف اإلجـــراء اســـتحداث وحـــدة للبحوث   )1(
والدراســـات المتخصصـــة بمكافحـــة الفســـاد في 
كل مـــن هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة والجهـــاز المركـــزي 
للمحاســـبات وإصـــدار عـــدد 6 دراســـات متخصصة 
تنفيـــذ  تـــم  خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، وقـــد 

والدراســـات  البحـــوث  مركـــز  بقيـــام  المســـتهدف 
باالكاديمية الوطنية لمكافحة الفســـاد المستحدث 
بهيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة باصـــدار عدد 57 دراســـة. 

مرفق	)١٢(	الدراســـات	الصادرة	عـــن	مركز	البحوث	
لمكافحـــة	 الوطنيـــة	 باألكاديميـــة	 والدراســـات	

. د لفسا ا

مـــن   %100 الســـابع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
الســـابع نســـبة 15% من االســـتراتيجية، تـــم تنفيذ 
15% من االســـتراتيجية بنســـبة نجـــاح 100%، وفيما 

يلـــي توضيـــح ما تـــم تنفيذه مـــن الهدف الســـابع 
خال ســـنوات االســـتراتيجية.

الهدف السابع:
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد 

ومكافحته

اإلجـــراء األول: تطويـــر برامـــج توعويـــة بخطـــورة 
الفســـاد ودور المواطـــن فـــي مكافحتـــه

اســـتهدف الشـــق األول من اإلجراء رصد عدد   )1(
الـــدورات التدريبية والمســـتفيدين منها فى مجال 
التوعيـــة بمخاطـــر الفســـاد بواقـــع عـــدد )60( دورة 
تدريبيـــة لعـــدد )900( متدربـــًا علـــى مـــدار ســـنوات 
االســـتراتيجية، عدد الـــدورات التدريبية، تم تخطي 
العـــدد المســـتهدف بشـــكل كبيـــر نظـــًرا لتوســـع 
دور األكاديميـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد حيث 
قامـــت بتنفيذ 1201 نشـــاط تدريبـــي لرفع الوعي 
المجتمعـــي بمخاطـــر الفســـاد على مدار ســـنوات 
االســـتراتيجية شـــارك فيهـــا 49397 متدربـــًا، وهـــو 

مـــا يمثـــل نســـبة تنفيـــذ 100% بما يمثـــل )1%( من 
االستراتيجية.

اســـتهدف الشـــق الثانـــى مـــن اإلجـــراء تنفيذ   )2(
هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة عـــدد )4( حمـــات إعامية 
للتوعيـــة بمخاطـــر الفســـاد علـــى مـــدار ســـنوات 
االســـتراتيجية، وقـــد تـــم تنفيذ ذلك بنســـبة %100 
بمـــا يمثـــل )1%( مـــن االســـتراتيجية حيث قـــد قام 
المركـــز اإلعامي بهيئـــة الرقابة اإلداريـــة بتنفيذ 5 

كاآلتي: توعويـــة  حمـــات 

اعادة إخراج حملة المرايا بنظام اإلنفوجراف.  أ- 

إطـــاق حملة بعنـــوان »اعرف حقـــك« مكونة   ب- 
عـــن   voice over  2 وعـــدد  انفوجـــراف   11 مـــن 
التعريـــف بالجرائـــم التـــي قـــد يرتكبهـــا المواطـــن 
التزويـــر،  التربـــح،  )الرشـــوة،  العـــام  والموظـــف 
االتجـــار فـــي النقـــد األجنبي، غســـل األمـــوال 1، 
باإلضافـــة  الصفـــة(  انتحـــال   ،2 األمـــوال  غســـل 
إلـــى التعريـــف باختصاصات هيئـــة الرقابة اإلدارية 
ومشـــروع  الشـــكاوى  تقديـــم  واســـلوب  وطـــرق 

المصريـــة. للدولـــة  المعلوماتيـــة  البنيـــة 

توعيـــة  الكســـبان«  ميـــن  تـــرى  »يـــا  حملـــة   ج- 
المواطنيـــن بمخاطـــر الفســـاد مـــن خـــال مخاطبة 
الضميـــر )الحفـــاظ على الدعـــم التمويني، ســـداد 
الخدمـــات  اســـتخدام  الضريبيـــة،  المســـتحقات 
االلكرتونية، دمج االقتصاد غير الرســـمي وظاهرة 

األمـــوال(. توظيـــف 

حملـــة »متســـكتش علـــى الفســـاد« بهـــدف   د- 
الفســـاد  حـــاالت  عـــن  لإلبـــاغ  المواطنيـــن  حـــث 
)الهـــدف مـــن البـــاغ عـــن الفســـاد، كيفيـــة تقديم 
الباغات، أســـلوب كتابة الشـــكاوى، كيفية متابعة 
الشـــكاوى، إجـــراءات فحص الباغات والشـــكاوى، 

المواطنيـــن(. رأي  واســـتطاعات 

حملة لحث المســـتثمرين علـــى االتصال بهيئة   ه- 
الرقابـــة اإلداريـــة حال تواجـــد مشـــكات تواجههم 
إلصـــدار التراخيـــص أو الحصول علـــى الموافقات 

لمختلفة. ا

كمـــا تم إطـــاق قنـــاة لهيئـــة الرقابـــة اإلدارية   و- 
كافـــة  علـــى  تحتـــوي  يوتيـــوب  موقـــع  علـــى 
التوعيـــة والحمـــات الســـابقة، كمـــا  فيديوهـــات 
تـــم إطاق حســـاب للهيئـــة على موقـــع التواصل 
االجتماعـــي انســـتجرام باالضافـــة إلـــى الصفحـــة 
علـــى  إنشـــاؤها  الســـابق  للهيئـــة  الرســـمية 

. ك فيســـبو

مـــن   %100 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

اإلجـــراء الثاني: تنفيذ مبـــادرات توعوية لمكافحة 
الفســـاد في المدارس والجامعات

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء تنفيـــذ   )1(
 / رياضيـــًا   / فنيـــًا   / ثقافيـــًا  نشـــاطًا   )464( عـــدد 
نـــدوات بالجامعات والمدارس على مدار ســـنوات 
االســـتراتيجية، وقـــد تـــم تنفيذ ذلك بنســـبة %100 

بمـــا يمثـــل )1%( مـــن االســـتراتيجية كاآلتـــي: 

الثقافيـــة  لألنشـــطة  العامـــة  اإلدارة  قامـــت   أ- 
والتعليـــم  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  والفنيـــة 
الفنـــي بتنفيـــذ عـــروض مســـرحية لجميـــع مدارس 
بـــاإلدارة  الخاصـــة  المســـابقات  فـــي  الجمهوريـــة 
التكنولوجـــي  التطـــور  بأهميـــة  الطـــاب  لتوعيـــة 

الفســـاد. ومكافحـــة  الرقمنـــة  لتفعيـــل 

قامـــت الصحافـــة المدرســـية بتنفيـــذ فقـــرات   ب- 
لجميـــع  الرقمـــي  التحـــول  أهميـــة  عـــن  إذاعيـــة 
مؤسســـات ودور ذلـــك فـــي الحـــد مـــن الفســـاد. 

مبـــادرة  بتنفيـــذ  المرشـــدات  إدارة  قامـــت   ج- 
»مرشـــدات ضد الفســـاد« والتي تم تفعيلها في 
جميـــع المحافظـــات وإقامـــة ندوات ومعســـكرات 
والفتات توعوية في األماكن العامة والســـياحية.

تـــم إدراج موضـــوع مكافحـــة الفســـاد ضمـــن   د- 
خطـــة اإلدارة العامـــة للتربيـــة االجتماعيـــة والتـــي 
يتـــم تنفيذهـــا علـــى مســـتوى الجمهوريـــة للعـــام 
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األخالقـــي  الميثـــاق  تفعيـــل  الرابـــع:  اإلجـــراء 
الجامعـــي للطالـــب 

اســـتهدف اإلجـــراء رصـــد معدل نشـــر الميثاق   )1(
األخاقـــى للطالـــب الجامعـــى بعـــدد )28( جامعـــة 
بكافـــة  تـــم  حيـــث  االســـتراتيجية  ســـنوات  خـــال 

المســـتهدفة. الحكوميـــة  الجامعـــات 

مـــن   %100 الرابـــع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 

اإلجـــراء الخامس: إعـــداد ميثـــاق أخالقي لعضو 
هيئـــة التدريس

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء إعـــداد   )1(
التدريـــس  هيئـــة  لعضـــو  األخاقـــى  الميثـــاق 
قامـــت  حيـــث  المصريـــة،  بالجامعـــات  ومعاونيـــه 
جامعـــة القاهـــرة بتطويـــر الميثـــاق بالتعـــاون مـــع 
هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة ليصبح الميثـــاق األخاقي 
للمجتمع الجامعي ليشـــمل عضـــو هيئة التدريس 
والطالـــب الجامعـــي وهـــو مـــا يمثـــل 100%  مـــن 

االســـتراتيجية.  مـــن   )%1( و  المســـتهدف 

اســـتهدف الشـــق الثانـــى مـــن اإلجـــراء نشـــر   )2(
التدريـــس  هيئـــة  لعضـــو  األخاقـــى  الميثـــاق 
ومعاونيـــه بالجامعـــات المصريـــة بواقع عـــدد )28( 
جامعـــة، وقـــد تـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 100% بما 

االســـتراتيجية.  مـــن   )%1( يمثـــل 

مـــن   %100 الخامـــس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

اإلعالمييـــن  إكســـاب  الســـادس:  اإلجـــراء 
والصحفييـــن المعـــارف الخاصـــة بالوقايـــة مـــن 

ومكافحتـــه الفســـاد 

اإلعامييـــن  إكســـاب  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
مـــن  بالوقايـــة  الخاصـــة  المعـــارف  والصحفييـــن 
الفســـاد ومكافحته – اســـتهدفت الخطة مشـــاركة 
الصحفييـــن في عـــدد 4 فعاليـــات متخصصة في 
مجـــاالت مكافحة الفســـاد وقد تم اشـــراكهم في 

العديـــد مـــن الفعاليـــات أبرزهـــا اآلتـــي:

تم مشـــاركة عدد مـــن الصحفيين واإلعاميين   أ- 
األول  األفريقـــي  المنتـــدى  فعاليـــات  لحضـــور 
لمكافحة الفســـاد الذي نظمته مصر بمدينة شـــرم 

الشـــيخ عـــام 2019.

تـــم مشـــاركة عـــدد مـــن اإلعامييـــن ورؤســـاء   ب- 
تحريـــر الصحـــف المصريـــة وعـــدد مـــن الصحفيين 
العمـــل  بورشـــة  الرياضـــي  بالشـــأن  المعنييـــن 
المعنيـــة بمكافحـــة الفســـاد فـــي مجـــال الرياضـــة 
التـــي نظمتهـــا هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة بالتعـــاون 
مـــع مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخدرات 
والجريمـــة عام 2020 وشـــاركوا بمقترحـــات لتطوير 

عمليـــة حمايـــة النزاهـــة الرياضيـــة.

تـــم مشـــاركة عـــدد مـــن اإلعامييـــن ورؤســـاء   ج- 
تحريـــر الصحـــف المصريـــة باحتفالية هيئـــة الرقابة 
اإلداريـــة باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة الفســـاد عام 
الـــوزراء والســـيد/  رئيـــس  الســـيد/  2021 بحضـــور 
رئيـــس هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة حيـــث تـــم تكريـــم 
االســـتراتيجية  تنفيـــذ  منســـقي  مـــن  المتميزيـــن 

الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد. 

تم مشـــاركة عدد مـــن اإلعاميين والصحفيين   د- 
أكتوبـــر  شـــهر  خـــال  عمـــل  ورشـــة  لحضـــور 

تنفيـــذ اإلدارة العامـــة للمكتبات بـــوزارة التربية   ه- 
بحثيـــة  لمســـابقة  الفنـــي  والتعليـــم  والتعليـــم 
بعنـــوان »األمانة واإلخاص فـــي العمل لمكافحة 

الفساد«.

تنفيذ وزارة التعليـــم  العالي والبحث العلمي   و- 
لبرنامـــج تدريبـــي لتعزيـــز التثقيـــف والتوعيـــة في 
مجال مكافحة الفســـاد وتيســـير البحوث المتعلقة 
بها، واســـتهدف البرنامـــج )أعضاء هيئـــة التدريس 
ومديريـــن العمـــوم ومديـــري اإلدارات بالجامعـــات 
المصريـــة والطـــاب، خال الفترة مـــن 2021/9/21 

.2022/8/4 حتى 

هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  القاهـــرة  جامعـــة  تنفيـــذ   ز- 
الرقابـــة اإلداريـــة ومشـــروع الحوكمـــة االقتصادية 
لنموذج محـــاكاة مؤتمـــر الدول األطـــراف باتفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة الفســـاد بمشـــاركة طاب 
الكليـــات المختلفـــة بالجامعـــة حيث عـــرض الطاب 
أبـــرز الممارســـات الناجحـــة للـــدول المختلفـــة في 
مجـــال مكافحـــة الفســـاد كمـــا شـــارك عـــدد مـــن 
المتميزيـــن ببرنامج تدريبي بهيئـــة الرقابة اإلدارية 
شـــمل حضورهم فـــي االجتمـــاع التاســـع لمؤتمر 
الـــدول األطـــراف والذي اســـتضافته مدينة شـــرم 
الشـــيخ خال الفتـــرة مـــن 13-17 ديســـمبر 2021.

هيئـــة  أعضـــاء  قـــدرات  تنميـــة  مركـــز  قيـــام   ح- 
التدريـــس بجامعـــة القاهـــرة بإجـــراء مجموعـــة مـــن 
البرامـــج التدريبيـــة المتعلقـــة بالحوكمـــة ومكافحـــة 
الفســـاد وذلـــك ضمـــن خطـــة الجامعـــة للتدريـــب 

القـــدرات. وبنـــاء 

قامـــت جميـــع الجامعـــات الحكوميـــة بتنظيـــم   ط- 
احتفاليـــات باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة الفســـاد 9 

ديســـمبر.

مـــن  العديـــد  بتنظيـــم  حلـــوان  قيـــام جامعـــة   ي- 
أهميـــة   إلبـــراز  والثقافيـــة  الفنيـــة  المســـابقات 

الجامعـــة.  طـــاب  بيـــن  الفســـاد  مكافحـــة 

اســـتهدف الشـــق الثانـــى مـــن اإلجـــراء حصر   )2(
نســـبة الجامعـــات المفعلة لمقرر حقوق اإلنســـان 
ومكافحة الفســـاد والبالـــغ عددها )28( جامعة على 
مدار ســـنوات االســـتراتيجية، وقد تـــم تنفيذ ذلك 
بنســـبة 100% بمـــا يمثـــل )1%( مـــن االســـتراتيجية 
حيـــث صدر قـــرار مـــن المجلس األعلـــى للجامعات 
بتدريـــس المقـــرر في كافـــة الجامعـــات الحكومية. 

مـــن   %100 الثانـــي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

النزاهـــة  قيـــم  تضميـــن  الثالـــث:  اإلجـــراء 
والشـــفافية بالمناهج الدراســـية لمراحل التعليم 

الجامعـــي قبـــل 

عـــدد المناهج الدراســـية المعدلـــة والمتضمنة   )1(
قيـــم النزاهـــة والشـــفافية بمراحـــل التعليـــم قبل 
الجامعي – اســـتهدفت الخطـــة حصر كافة المناهج 
الدراســـية التـــي تتضمن قيم النزاهة والشـــفافية 
بمراحـــل التعليم قبل الجامعي وتـــم إفادة األمانة 
الفنيـــة للجنـــة الوطنيـــة التنســـيقية للوقايـــة مـــن 
الفســـاد ومكافحته بتقرير شـــامل بتلـــك المناهج.

مـــن   %100 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 
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مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة  مســـودة  لمناقشـــة   2022
االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد 2023-
2030، وذلـــك لتضميـــن ماحظاتهـــم ومقترحاتهم 
مـــع  بالتزامـــن  إطاقهـــا  قبـــل  المســـودة  فـــي 
الفســـاد  لمكافحـــة  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 

.2022 /12 /9

مـــن   %100 الســـادس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 

اإلجراء الســـابع: تفعيـــل دور األكاديمية الوطنية 
لمكافحة الفساد لنشـــر قيم النزاهة والشفافية

اســـتهدف الشـــق األول من اإلجراء التوســـع   )1(
فـــي تقديم دورات نشـــر قيم النزاهـــة للمواطنين 
)التدريـــب الحـــر( وتنفيـــذ عـــدد 160 دورة تدريبيـــة 
حـــر  تدريـــب  دورة   371 تنفيـــذ  تـــم  للمواطنيـــن 
للمواطنين وللجهات برســـوم باألكاديمية الوطنية 
لمكافحـــة الفســـاد بنســـبة 100% بمـــا يمثـــل )%1( 
مـــن االســـتراتيجية حيـــث تـــم تنفيـــذ باقـــي العدد 

المســـتهدف عـــن طريـــق الـــدورات االلكترونيـــة.

اســـتهدف الشـــق الثاني مـــن اإلجـــراء تدريب   )2(
عـــدد 6400 مـــن المواطنيـــن بـــدورات التدريب الحر 
خـــال ســـنوات االســـتراتيجية، تـــم تدريـــب 12920 
وللجهـــات  للمواطنيـــن  الحـــر  بالتدريـــب  متدربـــًا 
برســـوم باألكاديميـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد 
بنســـبة 100% من المســـتهدف بما يمثل  )1%( من 

االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الســـابع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

اإلجـــراء الثامن: تفعيل دور المؤسســـات الدينية 
وآثـــاره  الفســـاد  بخطـــورة  الوعـــي  نشـــر  فـــي 

لسلبية ا

المؤسســـات  تشـــجيع  اإلجـــراء  اســـتهدف   )1(
الدينية علـــي  تقديم خطب دينيـــة معنية بالتوعية 
بمخاطـــر الفســـاد حيث تـــم اســـتهداف تقديم عدد 
16 خطبـــة دينية خال ســـنوات االســـتراتيجية وقد 
تـــم تنفيـــذ ذلـــك مـــن خـــال التنســـيق مـــع وزارة 

األوقـــاف والكنيســـة المصريـــة.

مـــن   %100 الثامـــن  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

اإلجراء التاســـع: حـــث الجهـــات األكاديمية ومراكز 
البحوث علـــى إجراء الدراســـات المتخصصة في 
مجاالت منع ومكافحة الفســـاد ودراســـة التجارب 

الدوليـــة واإلقليمية الناجحة.

دراســـات  عـــدد 7  اإلجـــراء صـــدور  اســـتهدف   )1(
متخصصـــة في مجـــال مكافحـــة الفســـاد وقد تم 
عـــدد 64 أطروحـــة ماجســـتير ودكتـــوراه  مناقشـــة 
الجامعـــات  فـــي  المجـــال  هـــذا  فـــي  متخصصـــة 
الحكوميـــة، كمـــا قـــام المجلس األعلـــى للجامعات 
بمخاطبـــة الجامعـــات الحكومية المختلفـــة لموافاة 
المجلـــس باألبحـــاث التـــي قامت بها فيمـــا يتعلق 
بمكافحـــة الفســـاد، تمهيًدا إلطاق مســـابقة بين 

الجامعـــات فـــي هذا الشـــأن. 

والدكتـــوراه	 الماجســـتير	 أطروحـــة	 	)١٣( مرفـــق	
خـــالل	 المجـــازة	 الفســـاد	 بمكافحـــة	 المتعلقـــة	

االســـتراتيجية. ســـنوات	

مـــن   %100 التاســـع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
الثامـــن نســـبة 10% مـــن االســـتراتيجية، تـــم تنفيذ  
10% من االســـتراتيجية بنســـبة نجـــاح 100%، وفيما 

يلـــي توضيـــح مـــا تـــم تنفيذه مـــن الهـــدف الثامن 
خـــال ســـنوات االســـتراتيجية 2022-2019.

الهدف الثامن:
تفعيل التعاون الدولي واإلقليمي في منع ومكافحة 

الفساد

اإلقليمـــي  التعـــاون  تطويـــر  األول:  اإلجـــراء 
والدولي في مجال مكافحة الفســـاد واســـترداد 

الموجـــودات

الوطنيـــة  الجهـــات  بيـــن  المبـــادرات  عـــدد   )1(
الخطـــة  اســـتهدفت   – والدوليـــة  واإلقليميـــة 
االســـتراتيجية تنفيـــذ عـــدد 4 مبـــادرات دولية خال 
األربـــع ســـنوات وقـــد تـــم تنفيـــذ 4 مبـــادرة خـــال 

كاآلتـــي:  االســـتراتيجية  ســـنوات 

قامـــت هيئـــة الرقابة اإلدارية بتنفيـــذ المنتدى   أ- 
األفريقـــي األول لمكافحة الفســـاد بمدينة شـــرم 

. لشيخ ا

قيـــام وحدة مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل   ب- 
اإلرهـــاب بالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم المتحـــدة 
دورة  بتنظيـــم  والجريمـــة  بالمخـــدرات  المعنـــي 
تدريبيـــة موجهـــة لوحدة التحريـــات الماليـــة الليبية.

قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة بالتعـــاون مـــع   ج- 
بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب 
والجريمة بتنفيذ ورشـــة عمل عن مكافحة الفســـاد 
األولمبيـــة  اللجنـــة  بمشـــاركة  الرياضـــي  بالمجـــال 
القـــدم وهيئـــة  لكـــرة  الدولـــي  الدوليـــة واالتحـــاد 
الخبـــراء الوطنين وعدد 60 من الشـــخصيات الهامة 

فـــي مجـــال الرياضـــة المصريـــة.
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فدهتسملل اقفو نماثلا فدهلا تاءارجإ ذيفنت بسن

 تارخأتم فدهتسملا نم حاجنلا

تنفيـــذ هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة لورشـــة عمـــل   د- 
فـــي مجـــال »مكافحـــة غســـل األمـــوال ومصادرة 
األمـــوال الناتجـــة عـــن تلـــك الجرائم«بالتعـــاون مع 

جهـــات إنفـــاذ القانـــون الفرنســـية.

مـــن   %100 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

لتبـــادل  تدريبيـــة  دورات  الثاني:عقـــد  اإلجـــراء 
الخبـــرات بيـــن جهـــات إنفـــاذ القانـــون ونظرائها 

والدوليـــة اإلقليميـــة 

عـــدد الدورات ومؤتمـــرات تبـــادل الخبرات بين   )1(
اســـتهدفت   – ونظرائهـــا  القانـــون  إنفـــاذ  جهـــات 
الخطـــة تنفيذ عدد 4 دورات تدريبية خال ســـنوات 
االســـتراتيجية حيث تم المشـــاركة فـــي العديد من 
الـــدورات التدريبيـــة مـــع جهـــات مناظـــرة أو جهات 
دوليـــة كمـــا تـــم تنفيذ عدد مـــن الـــدورات التدريبية 
العـــرب واألفارقـــة فـــي مجـــاالت  مـــع األشـــقاء 

مكافحـــة الفســـاد كاآلتي:

مشـــاركة هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة فـــى العديد   أ- 
مـــن الـــدورات التدريبـــة للوقـــوف علـــى أفضـــل 
الممارســـات الناجحـــة فـــي مجـــال منـــع ومكافحـــة 

الفســـاد ومـــن أبرزهـــا اآلتـــي:

دورة تدريبيـــة فـــي مجال الوقاية من الفســـاد   .1
المنعقـــدة  الفســـاد«  مخاطـــر  »تقييـــم  بعنـــوان 
بتونـــس بالتنســـيق مـــع برنامـــج األمـــم المتحـــدة 

.UNDP اإلنمائـــي 

عـــدد )3( دورات تدريبيـــة بعنـــوان » مكافحـــة   .2
الفساد« بالمدرســـة الوطنية إلدارة ENA بفرنسا.

دورة تدريبيـــة فـــى مجـــال التحريـــات القائمـــة   .3
علـــى العمـــل الســـري تنظمهـــا أكاديميـــة مكافحة 

الفســـاد الماليزيـــة بدولـــة ماليزيـــا.

برنامـــج »دبلوم اإلدارة العامـــة« بجامعة كينجز   .4
بلندن. البريطانيـــة 

دورة تدريبيـــة فـــى مجـــال تحقيقـــات الجرائـــم   .5
للتحقيقـــات  اإلقليمـــي  بالمركـــز  االلكترونيـــة 
االلكترونية التابع لـــوزارة األمن الداخلي األمريكي 

بدولـــة قبـــرص.

»الحوكمـــة  بعنـــوان  إقليميـــة  عمـــل  ورشـــة   .6
الرشـــيدة ومكافحـــة الفســـاد فـــى القطـــاع العـــام 
والخـــاص ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــى« باألردن 
بالتنســـيق مـــع البنك اإلســـامى للتنميـــة بمدينة 

جـــدة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية

برنامج اإلدارة االســـتراتيجية لمكافحة الفســـاد   .7
بدولـــة  الماليزيـــة  الفســـاد  مكافحـــة  بأكاديميـــة 

ماليزيـــا.

برنامج »تطوير القيـــادات الحكومية« بالتعاون   .8
مع جامعة ميـــزورى بالواليات المتحـــدة األمريكية.

برنامج حـــول المعايير الدولية لمكافحة غســـل   .9
األموال وتمويـــل اإلرهاب بمدينة بوســـان بكوريا 

الجنوبية.

ورشـــة عمـــل اقليمية حـــول التعـــاون الدولى   .10
القانونيـــة  الجنائيـــة والمســـاعدة  المســـائل  فـــى 
المتبادلـــة فـــى جرائم تهريـــب المهاجريـــن واالتجار 

بالبشـــر بمدينـــة الـــدار البيضـــاء بالمغرب.

دورة تدريبيـــة فـــي مجال الوقاية من الفســـاد   .11
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الفســـاد والعمـــل االجتماعـــى  بعنـــوان »قيـــاس 
بدولـــة  أدوات مبتكـــرة«  للوقايـــة منـــه بواســـطة 

لمغرب. ا

البرنامـــج الدولـــي لمكافحة الفســـاد المنعقد   .12
. بإندونيسيا

انتشـــار  مكافحـــة  مجـــال  فـــى  تدريبيـــة  دورة   .13
مالطـــا. بدولـــة  التهريـــب 

برنامـــج تدريبـــي فـــي مجـــال تأميـــن الحـــدود   .14
األمريكيـــة.  المتحـــدة  بالواليـــات  والمطـــارات 

ورشـــة عمـــل فـــى مجـــال االســـتجابة إلعـــادة   .15
الفتـــح االقتصادي فـــى ظل انتشـــار جائحة كوفيد 
للرقابـــة  الوطنيـــة  المفوضيـــة  تســـتضيفها   19  -

الصينيـــة بالعاصمـــة بكيـــن.

ورشـــة عمل إقليمية حول »مخاطر اســـتغال   .16
خدمـــات شـــركات تحويـــل األمـــوال فـــي عمليـــات 
غســـل األموال وتمويل اإلرهـــاب« والتي نظمها 
بالمخـــدرات  المعنـــى  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب 
والجريمـــة UNODC باإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة.

نـــدوة تحـــت عنـــوان »مكافحـــة الفســـاد طريق   .17
النزاهـــة  هيئـــة  تنظيـــم  المســـتدامة«  التنميـــة 
ومكافحـــة الفســـاد األردنيـــة بمناســـبة االحتفـــال 

الفســـاد. لمكافحـــة  العالمـــي  باليـــوم 

باللجنـــة  الوطنييـــن  الخبـــراء  هيئـــة  مشـــاركة   .18
الفســـاد  مـــن  للوقايـــة  التنســـيقية  الوطنيـــة 
بالواليـــات  تدريبيـــة  دورة  فـــي  ومكافحتـــه 
المتحـــدة األمريكيـــة بهـــدف رفع قـــدرات التخطيط 
االســـتراتيجي والمتابعـــة إلعـــداد المرحلـــة الثالثـــة 
الفســـاد  لمكافحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتجية  مـــن 

2023-2030 وذلـــك بالتعاون مـــع الوكالة األمريكية 
. للتنميـــة

فـــى  العـــام  القطـــاع  دور  »تحســـين  دورة   .19
بلـــدان  فـــى  عنـــه  واإلبـــاغ  الفســـاد  اكتشـــاف 
ومجلـــس  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
التعـــاون الخليجى« بمقـــر صندوق النقـــد الدولى 
 )CEF( لاقتصاد والتمويل فى الشـــرق األوســـط

الكويـــت.  بدولـــة 

بالواليـــات  تدريبيـــة  دورة  فـــي  المشـــاركة   .20
صياغـــة  أســـاليب  علـــى  األمريكيـــة  المتحـــدة 
االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد خـــال 

.2022/5/27-16 مـــن  الفتـــرة 

مشـــاركة الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات فـــي   ب- 
العديد مـــن االجتماعـــات أبرزها اجتمـــاع افتراضي 
مـــع البنـــك الدولي حـــول موضوع »تحليـــل بيانات 
مكافحة الفســـاد في اإلدارة العامـــة«، واجتماعان 
افتراضيـــان مع البنـــك الدولي من خـــال عضوية 
الجهـــاز باألمانة الفنية لمجموعة عمل االنتوســـاي 

المعنيـــة بمكافحة الفســـاد وغســـل األموال.

تنفيـــذ األكاديميـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد   ج- 
عـــدد 45 دورة تدريبية لألشـــقاء العـــرب واألفارقة، 
وافريقيـــًا  عربيـــًا  كادرًا   1043 عـــدد  منهـــا  اســـتفاد 

متخصصـــًا فـــي مجـــاالت مكافحـــة الفســـاد.

للبحـــوث  العامـــة  النيابـــة  معهـــد  اســـتضافة   د- 
الجنائيـــة والتدريـــب متدربًايـــن مـــن أعضـــاء النيابة 
العامـــة فـــي الـــدول العربيـــة الشـــقيقة كالمملكة 
العربيـــة الســـعودية وليبيا وســـلطنة عمان تضمن 
البرنامـــج التدريبـــي موضوعـــات متعلقـــة بجرائـــم 

. د لفسا ا

مـــن   %100 الثانـــي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

اإلجـــراء الثالث: إبرام مذكـــرات تفاهم بين جهات 
إنفـــاذ القانـــون ونظرائهـــا اإلقليميـــة والدوليـــة 

منها القائم  وتفعيـــل 

عـــدد مذكـــرات التفاهـــم المبرمـــة بيـــن جهات   )1(
عـــدد  إبـــرام  الخطـــة  القانـــون: اســـتهدفت  إنفـــاذ 
4 مذكـــرات تفاهـــم خـــال ســـنوات االســـتراتيجية 
وتـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 100% بما يمثـــل 1% من 
االســـتراتيجية حيث تم توقيـــع العديد من مذكرات 
التفاهـــم بين الجهـــات الوطنيـــة ونظيرتها األجنبية 

كاآلتي: 

أواًل عام 2019:

قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة بتوقيـــع مذكرة   أ- 
تفاهـــم مع هيئـــــة مكافحـــــة الفســـــاد الفرنسيـــــة 
فـــــى مجـــــال الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه.

قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة بتوقيـــع مذكرة   ب- 
الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة  الهيئـــة  مـــع  تفاهـــم 

الكويـــت. بدولـــة  )نزاهـــة( 

المركـــزي للمحاســـبات بتجديـــد  الجهـــاز  قيـــام   ج- 
الســـعودي. نظيـــره  مـــع  التفاهـــم  مذكـــرة 

قيـــام الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات بتوقيـــع   د- 
الكويتـــي. نظيـــره  مـــع  التفاهـــم  مذكـــرة 

ثانيًا عام 2020:

قيـــام هيئـــة الرقابة اإلدارية بتوقيـــع مذكرة تفاهم 

مـــع اللجنـــة المســـتقلة لمكافحـــة الفســـاد بدولـــة 
موريشـــيوس فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن الفســـاد 

فحته.  ومكا

ثالثًا عام 2021 :

 أ-  قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلدارية بتوقيع مذكـــــرة 
التفاهـــم مع هيئـــــة الرقابـــــة ومكافحـــــة الفســـــاد 

بالمملكـــــة العربيـــــة الســـعودية.

قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة بتوقيع مذكـــــرة   ب- 
التفاهـــــم مع هيئـــــة النزاهـــــة ومكافحـــــة الفســاد 

بالمملكـــــة األردنيـــة الهاشـــمية.

رابعًا عام 2022:

قيـــام هيئـــة الرقابة اإلدارية بتوقيـــع مذكرة تفاهم 
مـــع مفوضية مكافحة الفســـاد ومصادرة األصول 

غير المشـــروعة بدولة بلغاريا.

عـــدد مذكـــرات التفاهـــم المفعلـــة بيـــن جهات   )2(
إنفـــاذ القانـــون – اســـتهدفت الخطـــة تفعيـــل عدد 
4 مذكـــرات تفاهـــم خـــال ســـنوات االســـتراتيجية 
 %1 يمثـــل  بمـــا   %100 بنســـبة  ذلـــك  تنفيـــذ  وتـــم 
مـــن االســـتراتيجية حيـــث قامـــت بتنفيـــذ عـــدد من 
الفعاليـــات تنفيـــًذا لمذكـــرات التفاهـــم الموقعـــة 

آلتي:  كا

قيـــام هيئـــة الرقابة اإلداريـــة باســـتقبال وفد   أ- 
مـــن هيئـــــة مكافحـــــة الفســـــاد الفرنسيـــــة لتبادل 

المنفـــذة.  الناجحـــة  والممارســـات  الخبـــرات 

قيام رئيســـي هيئة الرقابـــة اإلدارية المصرية   ب- 
وهيئـــة نزاهة الكويتية بتنظيم لقاء مشـــترك على 
هامـــش اجتمـــاع مؤتمر الـــدول األطـــراف باتفاقية 
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األمـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد تنفيـــًذا لمذكرة 
التفاهـــم المبرمة بيـــن الجانبين. 

قيـــام الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات ونظيـــره   ج- 
المبرمـــة  التفاهـــم  مذكـــرة  بتفعيـــل  الســـعودي 
بينهمـــا عن طريـــق تنفيـــذ زيارتيـــن متبادلتين على 
فـــي  العـــام  والديـــوان  الجهـــاز  رئاســـة  مســـتوى 

والريـــاض. القاهـــرة 

قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة بتنظيم ورشـــة   د- 
عمـــل افتراضيـــة مـــع نظيرتها في موروشـــيوس 
لتبـــادل الخبـــرات وأبـــرز الممارســـات الناجحـــة في 

مجـــال مكافحـــة الفســـاد. 

قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلدارية بايفـــاد وفد من   ه- 
لعقـــد دورة  الســـعودية  نزاهـــة  لهيئـــة  المدربيـــن 

تدريبيـــة فـــي مدينـــة الريـــاض.

قيـــام هيئـــة الرقابـــة اإلدارية بالمشـــاركة في   و- 
فعاليـــات ورشـــة العمـــل اإلقليمية بعنـــوان »نحو 
نظـــم أكثـــر فاعليـــة للتصريـــح عـــن الذمـــة الماليـــة 
والمصالـــح« تحـــت رعايـــة مكتـــب األمـــم المتحـــدة 
االنمائـــى UNDP بالتعـــاون مـــع الهيئـــة الوطنيـــة 

لمكافحـــة الفســـاد اللبنانيـــة بمدينـــة بيـــروت.

مـــن   %100 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 

فـــي  المشـــاركة  والخامـــس:  الرابـــع  اإلجـــراءان 
الفعاليـــات اإلقليميـــة والدولية فـــي مجال منع 

الفســـاد ومكافحة 

قامـــت الخطـــة التنفيذيـــة بضـــم اإلجراءيـــن الرابع 
والخامـــس نظـــًرا لتطابـــق مؤشـــرات قياســـهما.

اســـتهدف اإلجـــراء المشـــاركة فـــي عـــدد 36   )1(
خـــال  الفســـاد  بمكافحـــة  معنيـــًا  دوليـــًا  مؤتمـــرًا 
ســـنوات االســـتراتيجية وتـــم تنفيـــذ ذلـــك بنســـبة 
100% بمـــا يمثـــل 2% مـــن االســـتراتيجية حيـــث تـــم 
حضـــور العديـــد مـــن المؤتمـــرات الدوليـــة ســـواء 

االفتراضـــي. أو  الفعلـــي  بالحضـــور 

مرفـــق )14( المشـــاركة فـــي الفعاليـــات اإلقليمية 
والدوليـــة المعنيـــة بمكافحة الفســـاد.

نســـبة تنفيذ اإلجرائين الرابـــع والخامس %100   )2(
من المســـتهدف خـــال االســـتراتيجية، وبما يمثل 

نســـبة )2%( من إجمالي االســـتراتيجية.

وحـــدات  انضمـــام  دراســـة  الســـادس:  اإلجـــراء 
إنفـــاذ القانون إلـــى بعض المجموعـــات الدولية 
الفســـاد  بمكافحـــة  الصلـــة  ذات  واإلقليميـــة 

الموجـــودات وغســـل األمـــوال واســـترداد 

 4 إلـــى  االنضمـــام  الخطـــة  اســـتهدفت   )1(
مجموعات دولية أو اقليميـــة ذات الصلة بمكافحة 
الفســـاد واســـترداد الموجـــودات وغســـل األموال 
خـــال ســـنوات االســـتراتيجية وقد تـــم تنفيذ ذلك 
بنســـبة 100% بما يمثل 2% من االســـتراتيجية حيث 

تـــم االنضمـــام إلـــى 4 مجموعـــات كاآلتي: 

انضمـــام هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة إلى شـــبكة   أ- 
 Network of Corruption(  سلطات منع الفســـاد
دوليـــة  شـــبكة  وهـــي   )Prevention Authorities
جمـــع  لتحســـين  الجهـــود  توحيـــد  إلـــى  تهـــدف 
المعلومـــات وإدارتهـــا وتبادلهـــا بشـــكل منهجـــي 
بيـــن ســـلطات مكافحـــة الفســـاد، بمـــا فـــي ذلك 
تجاربها وممارســـاتها الجيدة، دعـــم األعضاء لتعزيز 
القدرات وتعزيز االســـتقال التشغيلي، االعتراف 
وتعزيزهـــا،   الفســـاد  لمنـــع  الدوليـــة  بالمعاييـــر 

التحفيز والشـــراكة مع أصحـــاب المصلحة الدوليين 
النزاهة. لتعزيـــز  اآلخريـــن 

للشـــبكة  اإلداريـــة  الرقابـــة  هيئـــة  انضمـــام   ب- 
العالميـــة لســـلطات إنفاذ قانـــون وهيئات مكافحة 

.Globe الفســـاد 

العالميـــة  للشـــبكة  العامـــة  النيابـــة  انضمـــام   ج- 
لســـلطات إنفاذ قانـــون وهيئات مكافحة الفســـاد 

.Globe

األمـــوال  غســـل  مكافحـــة  وحـــدة  انضمـــام   د- 
وتمويـــل اإلرهـــاب للشـــبكة العالميـــة لســـلطات 
.Globe إنفـــاذ قانـــون وهيئـــات مكافحـــة الفســـاد

مـــن   %100 الســـادس  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 
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يمثـــل تنفيـــذ اإلجراءات المســـتهدفة مـــن الهدف 
التاســـع نســـبة 7% من االســـتراتيجية، تم تنفيذ %6 
مـــن االســـتراتيجية بنســـبة نجـــاح 85.714%، وفيما 

يلـــي توضيـــح ما تـــم تنفيذه مـــن الهدف التاســـع 
خال ســـنوات االســـتراتيجية. 

الهدف التاسع:
مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في 

منع الفساد ومكافحته

اإلجراء األول: تفعيل مدونات الســـلوك للقطاع 
الخـــاص والمجتمع المدني

نشـــر  اإلجـــراء  مـــن  األول  الشـــق  اســـتهدف   )1(
المدونة بعـــدد 3000 منظمة مجتمـــع مدني خال 
ســـنوات االســـتراتيجية، وتـــم تنفيـــذ ذلك بنســـبة 
100% بمـــا يمثـــل 1% مـــن االســـتراتيجية حيـــث تـــم 
تعميـــم المدونـــة علـــى االتحـــاد العـــام للجمعيات 
اإلقليميـــة  واالتحـــادات  األهليـــة  والمؤسســـات 
كمـــا تـــم تدريب عـــدد 27 اتحـــاد إقليمـــي و27 لجنة 
إقليميـــة لمكافحة الفســـاد  علـــى المدونة وبتاريخ 
2020/1/6 تـــم عقـــد اجتماع للجنة العليـــا لمنظمات 
العمـــل األهلي لمناقشـــة تصـــورات المطبوعات 

الخاصـــة بمدونـــة الســـلوك المهنـــي للجمعيـــات 
القانـــون  مـــواد  وكتيـــب  األهليـــة  والمؤسســـات 
الخاصـــة بمكافحـــة الفســـاد والملصقـــات الخاصة 

بتوعيـــة المواطنيـــن بمكافحة الفســـاد.

اســـتهدف الشـــق الثانـــي مـــن اإلجـــراء نشـــر   )2(
مدونة الســـلوك الوظيفي االسترشـــادية للقطاع 
الخـــاص  بعـــدد 28 غرفـــة تجاريـــة خـــال ســـنوات 
االســـتراتيجية وقـــد تـــم ذلـــك بنســـبة 100% بمـــا 
يمثـــل 1% مـــن االســـتراتيجية حيث تم نشـــر مدونة 
عـــام  التجاريـــة  الغـــرف  اتحـــادات  علـــى  الســـلوك 

.2019

مـــن   %100 األول  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

اإلجـــراء الثانـــي: دعـــم قـــدرات القطـــاع الخاص 
والمجتمـــع المدني في مجاالت منـــع ومكافحة 

د لفسا ا

دعـــم  اإلجـــراء  مـــن  األول  الشـــق  اســـتهدف   )1(
المجتمـــع المدنـــى فـــى منـــع ومكافحـــة الفســـاد 
مـــن خـــال عقـــد عـــدد )10( نـــدوات / مؤتمـــرات / 
ورش عمـــل على مدار ســـنوات االســـتراتيجية، تم 
تنفيذ 29 نشـــاطًا بنســـبة 100% بما يمثل )1%( من 

االســـتراتيجية.

المجتمـــع	 قـــدرات	 دعـــم	 أنشـــطة	 	)١٥( مرفـــق	
المدنـــي	والقطـــاع	الخـــاص	فـــي	منـــع	ومكافحة	

الفســـاد.

اســـتهدف الشـــق الثانـــى مـــن اإلجـــراء دعـــم   )2(
القطـــاع الخـــاص فى منـــع ومكافحة الفســـاد من 
خـــال عقد عدد )4( ندوات / مؤتمرات / ورش عمل 
على مدار ســـنوات االســـتراتيجية،  تم تنفيذ ذلك 

بنســـبة 100% بما يمثـــل )1%( من االســـتراتيجية.

مـــن   %100 الثانـــي  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%2( نســـبة 

اإلجـــراء الثالث: إطـــالق مبادرات لمنـــع ومكافحة 
الفســـاد بالتعاون مع القطاع الخـــاص والمجتمع 

المدني

اســـتهدف الشـــق األول مـــن اإلجـــراء إطـــاق   )1(
عـــدد )4( مبادرات لمنع ومكافحة الفســـاد بالتعاون 

مع القطـــاع الخاص والمجتمـــع المدنى على مدار 
ســـنوات االســـتراتيجية وقد تم ذلك بنســـبة %100 

بما يمثـــل )1%( كاآلتي:

مـــن  مبـــادرة  تنفيـــذ  تـــم   2019 عـــام  خـــال   ه- 
القطـــاع الخاص تحت شـــعار “الحـــق حقك” لتوعية 
المواطنين والعاملين بالقطـــاع الخاص بحقوقهم 
التـــى كفلها لهم القانون والدســـتور وتم تنفيذها 
من مؤسســـة ســـوإلين للتنمية القانونيـــة )قطاع 

خاص(.

خـــال عـــام 2019 تم تنفيذ مبـــادرة من االتحاد   و- 
العـــام للجمعيـــات والمؤسســـات اآلهليـــة وهـــي 
إطـــاق تشـــكيل اللجنـــة العليـــا لمنظمـــات العمل 

الفســـاد. األهلـــي لمكافحة 

مشـــاركة عدد مـــن المنظمـــات فـــي احتفالية   ز- 
هيئـــة الرقابـــة اإلدارية باليـــوم العالمـــي لمكافحة 

الفســـاد  يـــوم 2020/12/9.

مشـــاركة عدد من منظمـــات المجتمع المدني   ح- 
بورشـــة العمـــل المعنيـــة بمكافحـــة الفســـاد فـــي 
مجـــال الرياضـــة خال الفتـــرة مـــن 2020/12/10-9.

اســـتهدف الشـــق الثانـــى من اإلجـــراء إضافة   )2(
 )500( بعـــدد  الفســـاد  ومكافحـــة  منـــع  نشـــاط 
جمعيـــة ومؤسســـة أهليـــة علـــى مـــدار ســـنوات 
رئيـــس  الســـيد  قـــرار  وقـــد صـــدر  االســـتراتيجية، 
مجلـــس الـــوزراء رقـــم 104 لســـنة 2021 بالائحـــة 
التنفيذيـــة لقانون تنظيم ممارســـة العمل األهلي 
رقم 149 لســـنة 2019 بتاريـــخ 11 يناير 2021 وجاري 
إدراج  أهميـــة  علـــى  األهليـــة  الجمعيـــات  تدريـــب 

أنشـــطة مكافحـــة الفســـاد ضمـــن انشـــطتهم.
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مـــن   %50 الثالـــث  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )3(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 

اإلجراء الرابع: تيســـيير حصول منظمات المجتمع 
المدنـــي والقطـــاع الخـــاص علـــى المعلومـــات 
المتاحـــة بما ال يمس األمـــن القومي أو الصالح 

لعام ا

عـــدد الجهـــات التـــي توفـــر معلومـــات محدثة   )1(
عبـــر مواقعهـــا االلكترونيـــة – اســـتهدفت الخطـــة 
اتاحـــة عـــدد 85 جهـــة لمعلوماتهـــا بصـــورة محدثـــة 
علـــى المواقـــع االلكترونيـــة وقـــد تـــم ذلـــك بهيئة 
الرقابـــة اإلداريـــة وكافـــة الـــوزارات والمحافظـــات 

الحكوميـــة. والجامعـــات 

مـــن   %100 الرابـــع  اإلجـــراء  تنفيـــذ  نســـبة   )2(
يمثـــل  وبمـــا  االســـتراتيجية،  خـــال  المســـتهدف 

االســـتراتيجية. إجمالـــي  مـــن   )%1( نســـبة 
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مرفق	١	الهياكل	التنظيمية	المحدثة

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات- 1

والمجتمعـــات - 2 والمرافـــق  االســـكان  وزارة 
الجديـــدة العمرانيـــة 

وزارة األوقاف- 3

وزارة البترول والثروة المعدنية- 4

وزارة البيئة- 5

وزارة التجارة والصناعة- 6

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية- 7

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- 8

وزارة التضامن االجتماعي- 9

وزارة التعاون الدولي- 10

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- 11

وزارة التموين والتجارة الداخلية- 12

وزارة التنمية المحلية- 13

وزارة الثقافة- 14

 وزارة الدولة لإلعام- 15

وزارة الدولة لإلنتاج الحربي- 16

وزارة الدولة للهجرة وشئون المد بالخارج- 17

دواويين المحافظات

دیوان عام محافظة أسوان- 1

ديوان عام محافظة أسيوط- 2

دیوان عام محافظة األسكندرية- 3

ديوان عام محافظة االسماعيلية- 4

ديوان عام محافظة البحر االحمر- 5

ديوان عام محافظة البحيرة- 6

دیوان عام محافظة الدقهلية- 7

ديوان عام محافظة السويس- 8

ديوان عام محافظة الشرقية- 9

دیوان عام محافظة الغربية- 10

دیوان عام محافظة القاهرة- 11

ديوان عام محافظة المنوفية- 12

ديوان عام محافظة الوادي الجديد- 13

ديوان عام محافظة بني سويف- 14

ديوان عام محافظة بورسعيد- 15

ديوان عام محافظة جنوب سيناء- 16

وزارة الزراعة واستصاح األراضي- 18

وزارة السياحة واآلثار- 19

وزارة الشباب والرياضة- 20

وزارة الصحة والسكان- 21

وزارة الطيران المدني- 22

وزارة القوى العاملة- 23

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- 24

وزارة المالية- 25

وزارة الموارد المائية والري- 26

وزارة النقل- 27

وزارة شئون المجالس النيابية- 28

وزارة قطاع األعمال العام- 29

ديوان عام محافظة دمياط- 17

ديوان عام محافظة سوهاج- 18

ديوان عام محافظة شمال سيناء- 19

الجامعات الحكومية

أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية- 1

جامعة أسوان- 2

جامعة أسيوط- 3

 جامعة األزهر- 4

جامعة األسكندرية- 5

 جامعة األقصر- 6

جامعة الزقازيق- 7

جامعة السويس- 8

جامعة العريش- 9

جامعة الفيوم- 10

جامعة القاهرة- 11

جامعة المنصورة- 12

جامعة المنوفية- 13

الملحقات:
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جامعة المنيا- 14

جامعة الوادي الجديد- 15

جامعة بنها- 16

جامعة بني سويف- 17

جامعة بورسعيد- 18

جامعة جنوب الوادي- 19

جامعة حلوان- 20

جامعة دمنهور- 21

جامعة دمياط- 22

جامعة سوهاج- 23

جامعة عين شمس- 24

جامعة قناة السويس- 25

 جامعة كفر الشيخ- 26

جامعة مدينة السادات- 27

جامعة مطروح- 28

الوحدة اإلدارية المستحدث بها وحدة للمراجعة 
الداخلية 

الوزارات

األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء- 1

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات- 2

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات - 3
العمرانية الجديدة

وزارة األوقاف- 4

وزارة البترول والثروة المعدنية- 5

وزارة البيئة- 6

وزارة التجارة والصناعة- 7

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية- 8

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- 9

وزارة التضامن اإلجتماعي- 10

وزارة التعاون الدولي- 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- 12

وزارة التموين والتجارة الداخلية- 13

وزارة التنمية المحلية- 14

وزارة الثقافة- 15

وزارة الدولة لإلعام- 16

وزارة الدولة لإلنتاج الحربي- 17

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين - 18
بالخارج

وزارة الزراعة واستصاح األراضي- 19

وزارة السياحة واآلثار- 20

وزارة الشباب والرياضة- 21

وزارة الصحة والسكان- 22

وزارة الطيران المدني- 23

وزارة القوى العاملة- 24

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- 25

وزارة المالية- 26

وزارة الموارد المائية والري- 27

وزارة النقل- 28

وزارة شئون المجالس النيابية- 29

وزارة قطاع األعمال العام- 30

مرفق	٢	الجهات	الحكومية	المستحدث	بها	وحدة	
للمراجعة	الداخلية

الجامعات الحكومية

جامعة أسوان

 جامعة أسيوط

جامعة األزهر

جامعة األسكندرية

جامعة األقصر

جامعة الزقازيق

 جامعة السويس

جامعة العريش

جامعة الفيوم

جامعة القاهرة

جامعة المنصورة

جامعة المنوفية

جامعة المنيا

جامعة الوادي الجديد

جامعة بنها

جامعة بني سويف
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جامعة بورسعيد

جامعة جنوب الوادي بقنا

جامعة دمنهور

 جامعة دمياط

جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس

جامعة كفر الشيخ

جامعة مدينة السادات

جامعة مطروح

دواوين المحافظات

ديوان عام محافظة أسيوط- 1

ديوان عام محافظة األسكندرية- 2

ديوان عام محافظة االسماعيلية- 3

ديوان عام محافظة األقصر- 4

ديوان عام محافظة البحر األحمر- 5

ديوان عام محافظة البحيرة- 6

ديوان عام محافظة السويس- 7

ديوان عام محافظة الشرقية- 8

ديوان عام محافظة الغربية- 9

ديوان عام محافظة القاهرة- 10

ديوان عام محافظة القليوبية- 11

ديوان عام محافظة المنوفية- 12

ديوان عام محافظة الوادي الجديد- 13

دیوان عام محافظة بني سويف- 14

ديوان عام محافظة بورسعيد- 15

ديوان عام محافظة جنوب سيناء- 16

دیوان عام محافظة دمياط- 17

دیوان عام محافظة سوهاج- 18

ديوان عام محافظة شمال سيناء- 19

مرفق	٣	قواعد	البيانات	بمنظومة	البنية	
المعلوماتية	للدولة	المصرية

 اسم الجهةاسم قاعدة البياناتم

مصلحة األحوال المدنية1
وزارة الداخلية

المرور2

النيابة العامةالزواج والطاق )الحالة الشخصية(3

وزارة العدلممتلكات التوثيق4

الصندوق االجتماعي )المشروعات الصغيرة 5
مجلس الوزراءوالمتوسطة(

6)Send & Receive( التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية 7)White List( التموين - مشتركين

السجل التجارى8

االسر البديلة9

وزارة التضامن االجتماعى

اإلعاقة10

التأمينات االجتماعية - حكومي11

التأمينات االجتماعية - عام / خاص12

المرأة المعيلة13

تكافل وكرامة )مستفيدين(14

الجمعيات االهلية15

سكن كريم16

العمالة غير المنتظمه17

مستفيدو معاش الضمان االجتماعي18

تمويل عقارى19
وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية

المجتمعات العمرانية الجديدة20

الرقابة على الصادرات والواردات21
وزارة التجارة والصناعة

هيئة التنمية الصناعية22
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 اسم الجهةاسم قاعدة البياناتم

وزارة التربية والتعليمقاعدة بيانات التعليم )المدارس(23

محو األمية24

)شركة إيجاس للغاز الطبيعى )كبار العماء25

وزارة البترول والثروة المعدنية

شركة إيجاس للغاز الطبيعى )مشتركين(26

شركة بتروتريد للغاز الطبيعى27
)مشتركين - استهاك( 

شركة نات جاز للغاز الطبيعى28
 )مشتركين - استهاك(

شركة طاقة للغاز الطبيعى29
 )مشتركين - استهاك(

شركة أوفر سيز للغاز الطبيعى30
 )مشتركين - استهاك(

وزارة الزراعةالحيازة الزارعية31

المواليد و الوفيات32

 وزارة الصحة والسكان

فيروس سى33

التأمين الصحى - الملف الطبي34

)Outbound( التأمين الصحى - المنتفعيين35

)Link( التأمين الصحى - المنتفعيين36

شركة األسكندرية لتوزيع الكهرباء37

وزارة الكهرباء والطاقة

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء38

شركة القناة لتوزيع الكهرباء 39

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء40

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء41

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء42

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء43

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء44

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء45

 اسم الجهةاسم قاعدة البياناتم

الضرائب العامة / المهن الحرة46

وزارة المالية
ضريبة القيمة المضافة47

مصلحة الجمارك48

المدفوعات الحكومية49

 طاب وأعضاء هيئة تدريس الجامعات50
وزارة التعليم العالىالحكومية

51TE - DATA
وزارة االتصاالت

المصرية لاتصاالت52

الهيئة العامة لاستثماراالستثمار53

العاج على نفقة الدولة54
المجالس الطبية المتخصصة

قوائم االنتظار55

 طاب وأعضاء هيئة تدريس المعاهد56
مشيخة األزهراألزهرية

المرتبات الحكومية57
e - Finance شركة

تكافل وكرامة - صرف58

WE استهاكات 59
WE شركة

60WE مشتركين 

اتصاالت - إستهاكات61
Etisalat شركة

اتصاالت - مشتركين62

فودافون - إستهاكات63
Vodafone شركة

فودافون - مشتركين64

اورانج - إستهاكات65
Orange شركة

اورانج - مشتركين66
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مرفق	٤	خدمات	مصر	الرقمية

الخدمةالجهةم

1

التموين

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين2

إصدار بطاقة تموين جديدة3

نقل من محافظة إلى أخرى4

فصل اجتماعي5

ضم أفراد أسرتي6

االستعام عن صرف7

إضافة األبناء غير المقيدين تموينًيا8

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط9

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينًيا10

11

التوثيق

استعام عن سريان محرر مميكن

تحرير توكيل عام قضايا )بنفسه(12

تحرير إقرار بالشطب )بنفسه(13

تحرير إقرار بعدم وجود تعديات على البيانات المساحية )بنفسه(14

تحرير إقرار رسمي )بنفسه(15

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق )بنفسه(16

تحرير توكيل عام رسمي )بنفسه(17

تحرير توكيل رسمي شامل )بنوك – عام( )بنفسه(18

تحرير توكيل في األمور الزوجية )بنفسه(19

اكتب محررك20

حجز ميعاد21

معاماتي المميكنة22

الخدمةالجهةم

24

التوثيق

توكيل عام قضايا )بصفة(

توكيل عام رسمي )بصفة(25

تحرير توكيل رسمي شامل )بنوك – عام( )بصفة(26

تحرير توكيل في األمور الزوجية )بصفة(27

إقرار بالشطب )بصفة(28

إقرار تصحيح محرر موثق )بصفة(29

إقرار بعدم وجود تعديات على البيانات المساحية )بصفة(30

إقرار رسمي )بصفة(31

32

 الحالة
الشخصية

مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج

مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج )صورة رسمية مصدق عليها(33

مستخرج صورة رسمية من وثيقة طاق )صورة رسمية مصدق عليها(34

مستخرج صورة رسمية من وثيقة طاق35

مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج غير مسلمين36

مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق37

مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة38

مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة )صورة رسمية مصدق عليها(39

مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق )صورة رسمية مصدق عليها(40

مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج غير مسلمين )صورة رسمية مصدق 41
عليها(

42

مركباتي

مركباتي

تظلم على مخالفات رخص المركبات43

سداد المخالفات44

تجديد رخصة مركبة45
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الخدمةالجهةم

46

مركباتي

بدل فاقد رخصة مركبة

بدل تالف رخصة مركبة47

تحرير توثيق عقد بيع مركبة48

تحرير توكيل بيع مركبة49

تحرير توكيل إدارة مركبة50

استعام عن مخالفات رخصة مركبة51

 التأكد من صحة بيانات مركبة52

سداد مخالفات مركبة لمالك آخر53

توثيق عقد بيع دراجة نارية54

توكيل بيع دراجة نارية55

توكيل إدارة دراجة نارية56

57

الشهر العقاري

استخراج صورة من عقد مشهر

استخراج صورة من كتاب دوري58

استخراج صورة من منشور مالي59

استخراج صورة من منشور فني60

استخراج شهادة تصرفات عقارية61

ترجمة عقد مشهر62

63

 االسكان
االجتماعي

إنشاء طلب دعم لوحدة سكنية

تعديل طلب الدعم64

االستعام عن بيان مدفوعات65

احسب دعمك66

الخدمةالجهةم

67

رخصي

رخصي

استعام عن مخالفات رخص القيادة68

تظلم على مخالفات رخص القيادة69

سداد مخالفات رخص القيادة70

إصدار بدل تالف رخص القيادة71

إصدار بدل فاقد رخص القيادة72

سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر73

74

السجل التجاري

شركاتي

طلب مستخرج سجل تجاري75

استعام عن سجل تجاري76

طلب تجديد سجل تجاري77

طلب شهادة بيانات78

تحديث بيانات79

إضافة منشأة مسجلة )غير مدرجة داخل شركاتي(80

طلب استدالل81

االستعام عن المكاتب82

حجز ميعاد83

طلب مستخرج سجل تجاري لاعتماد من وزارة الخارجية84

حجوزاتي85

86

المحاكم

عرض كل الدعاوى الخاصة بالمواطن

إقامة دعوى مدنية87

تسجيل محامي88
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الخدمةالجهةم

89

المحاكم

تحديث بيانات كارنيه النقابة الخاص بالمحامي

االستعام عن رول دعوى90

االستعام عن بيانات دعوى91

االستعام عن حدوث استئناف92

االستعام عن المطالبات93

 الضرائب94
العقارية

عقاراتي

تقديم إقرار وحدات سكنية95

96

 األحوال
المدنية

بدل تالف بطاقة الرقم القومي

بدل فاقد بطاقة الرقم القومي97

إصدار شهادة مياد مميكنة مطبوعة مسبًقا98

إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبًقا99

إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبًقا100

إصدار وثيقة طاق مميكنة مطبوعة مسبًقا101

إصدار شهادة مياد مميكنة ألول مرة102

103

 التأمين
االجتماعي

االستعام  عن البيانات األساسية للمنشأة

عرض رصيد المنشأة104

االستعام عن أوعية األجور105

االستعام عن العمالة المستمرة106

االستعام عن كشف حساب منشأة107

استعام عن العمالة المنتهية في منشأة108

استعام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول109

استعام عن االستقطاعات للقائمين بالصرف110

الخدمةالجهةم

111

التأمين 
االجتماعي

استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد

االستعام عن بيانات السيارة112

استعراض كشف حساب سيارة113

االستعام عن رصيد العاملين بالخارج114

استعام سدادات العاملين بالخارج115

استعام سيارات منشأة116

االستعام عن الرقم التأميني117

االستعام عن آخر مدة تأمينية118

 االستعام عن مدد االشتراك في التأمين االجتماعي واألجور الخاصة بكل119
مدة

االستعام عن االستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه120

استعام عن البيانات األساسية لملف المعاش121

استعام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف122

االستعام عن مقاوالت المنشأة123

طلب فتوىدار االفتاء124

التأمين 125
الصحي 
الشامل

تسجيل أسرة تأمينية جديدة

استخراج موافقة فنية لمشروع ثروة حيوانيةالزراعة126

طلب ترخيص صوب إلنتاج شتات الخضر127

طلب إصدار تراخيص تشغيل مزارع الدواجن ومعامل التفريخ128

طلب استخراج تراخيص تشغيل مزارع اإلنتاج الحيواني129

إصدار ترخيص تشغيل مراكز إنتاج األلبان130

طلب موافقة إحال وتجديد مشروع الدواجن131
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الخدمةالجهةم

طلب استخراج تراخيص مناحل ومنتجاتها132

طلب ترخيص مشتل النتاج شتات الخضر133

طلب ترخيص مشتل إلنتاج شتات الفراولة134

طلب ترخيص انشاء حديقة فاكهة استهاك شخصي135

136

 الخدمات
االستباقية

تسجيل مخالفات على رخصة مركبة

تسجيل مخالفات على رخصة قيادة137

موعد انتهاء رخصة القيادة138

انتهاء رخصة السجل التجاري للمواطن139

موعد انتهاء رخصة المركبة140

مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء- 17

مشيخة األزهر الشريف- 18

النيابة العامة )نيابة األسرة(- 19

النيابة العامة )نيابة المرور(- 20

الهيئة العامة لتعليم الكبار- 21

وزارة االتصاالت )الهيئة العامة للبريد(- 22

وزارة االستثمار )هيئة االستثمار(- 23

وزارة البيئة )جهاز شئون البيئة(- 24

وزارة التجارة والصناعة )الهيئة العامة للتنمية - 25
الصناعية(

وزارة التجارة والصناعة )هيئة الرقابة على - 26
الصادرات(

وزارة التربية والتعليم- 27

وزارة التربية والتعليم )هيئة األبنية - 28
التعليمية(

وزارة التضامن االجتماعي )تكافل وكرامة(- 29

وزارة التضامن االجتماعي )معاش الضمان - 30
االجتماعي(

وزارة التموين والتجارة الداخلية )السجل - 31
التجاري(

البنك المركزي المصري- 1

بنك ناصر االجتماعي- 2

3 -G2G تطبيق خدمات مصر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء- 4

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة- 5

ديوان عام محافظة االسماعيلية- 6

ديوان عام محافظة أسوان- 7

ديوان عام محافظة البحيرة- 8

ديوان عام محافظة القاهرة- 9

ديوان عام محافظة المنيا- 10

ديوان عام محافظة الوادي الجديد- 11

ديوان عام محافظة بورسعيد- 12

ديوان عام محافظة مطروح- 13

صندوق التأمين الحكومي- 14

صنوق التأمين العام والخاص- 15

المجلس القومي للطفولة واألمومة- 16

وزارة التموين والتجارة الداخلية )قاعدة بيانات - 32
التموين(

وزارة التنمية المحلية )ميكنة المحليات(- 33

وزارة الداخلية )اإلدارة العامة لتكنولوجيا - 34
المعلومات(

وزارة الزراعة )الهيئة العامة للخدمات - 35
البيطرية(

وزارة الصحة )المجالس الطبية المتخصصة(- 36

وزارة الصحة )الهيئة العامة للتأمين الصحي(- 37

وزارة الصحة )منظومة فيروس سي(- 38

وزارة الصحة )منظومة مسح وعاج التقزم - 39
والسمنة واألنيميا(

وزارة الصحة )منظومة ميكنة صرف ألبان - 40
األطفال(

وزارة الصحة )منظومة ميكنة مكاتب الصحة(- 41

وزارة المالية )سلطة التصديق االلكتروني - 42
الحكومية(

وزارة المالية )مصلحة الضرائب العامة(- 43

وزارة النقل – الديوان العام- 44

وزارة النقل )قطاع النقل البحري(- 45

G2G	بمنظومة	ربطها	تم	التي	الجهات		٥	مرفق
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وزارة النقل )هيئة مواني البحر األحمر(- 46

وزارة النقل )هيئة ميناء األسكندرية(- 47

وزارة النقل )هيئة ميناء دمياط(- 48

مرفق	٦	الخدمات	التي	تم	ميكنتها

مرفق	٧	المراكز	التكنولوجية

عدد الخدمات المميكنةالجهة

140مشروع مصر الرقمية

 المحليات  )خدمات الديوان العام + خدمات األحياء / المراكز /
211)المدن

1الطب الشرعي

2اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية

4اإلدارة العامة لتصاريح العمل

30خدمات بوابة وزارة الصحة

2)مكاتب الصحة )تسجيل مواليد ووفيات

1)الوحدات الصحية )النظام المركزي للتطعيمات

137أقسام الرعايات والحضانات

2تسجيل دخول وخروج المرضى

10اإلسكان

11بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

9بوابة وزارة التموين والتجارة الداخلية

4بوابة وزارة النقل

7بوابة وزارة الطيران المدني

19بوابة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

12بوابة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

923اإلجمالي

المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

القاهرة1

المعادي1

مصر الجديدة2

مصر القديمة3

الزيتون4

غرب مدينة نصر5

السيدة زينب6

الخليفة7

المعصرة8

البساتين9

الساحل10

روض الفرج11

الشرابية12

شبرا13

وسط14

غرب15

باب الشعرية16

السام أول17

الزاوية الحمراء18

المطرية19

النزهة20

حلوان21

األزبكية22
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المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

القاهرة1

منشأة ناصر23

السام ثان24

ش م نصر25

المقطم26

المرج27

عين شمس28

عابدين29

حدائق القبة30

األميرية31

31إجمالي

الجيزة2

الدقي32

أطفيح33

البدرشين34

الصف35

العمرانية36

الواحات البحرية37

الهرم38

الوراق39

بوالق الدكرور40

حي شمال41

أبو النمرس42

العجوزة43

المحافظةم
القاهرة

المركز التكنولوجي المطورم

الجيزة2

الطالبية44

جنوب الجيزة45

كرداسة46

أوسيم47

منشأة القناطر48

17إجمالي

القليوبية3

غ شبرا الخيمة49

بنها50

طوخ51

ش شبرا الخيمة52

كفر شكر53

قها54

الخانكة 55

القناطر الخيرية56

قليوب57

الخصوص58

10إجمالي

األسكندرية4

وسط59

المنتزه أول60

شرق61

المنتزه ثان62
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المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

األسكندرية4

برج العرب63
الجمرك64
العجمي65

7إجمالي

السويس5

فيصل66

السويس67

األربعين68

الجناين69

عتاقة70

5إجمالي

االسماعيلية6

أول اسماعيلية71

ثاني اسماعيلية72

ثالث اسماعيلية73

القنطرة شرق74

القنطرة غرب75

التل الكبير76

القصاصين77

أبوصوير78

فاير79

9إجمالي

المنيا7

ملوي80

المنيا81

مغاغة82

المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

المنيا7

بني مزار83
سمالوط84
دير مواس85
العدوة86

مطاي87

أبو قرقاص88

9إجمالي

البحر األحمر8

سفاجا89

القصير90

الغردقة91

رأس غارب92

شمال93

الشاتين94

مرسى علم95

جنوب96

8إجمالي

بورسعيد9

الشرق97

الزهور98

الضواحي99

المناخ100

حي جنوب101

بورفؤاد102

العرب103

7إجمالي
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المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

األقصر10

الطود104

البياضية105

القرنة106

الزينية107

ارمنت108

إسنا109

مدينة القصر110

7إجمالي

جنوب سيناء11

نويبع111

دهب112

سانت كاترين113

أبورديس114

أبو زنيمة115

شرم الشيخ116

طابا117

رأس سدر118

الطور119

9إجمالي

قنا12

دشنا120

فقط121

أبو تشت122

فرشوط123

المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

قنا12

قنا124

الوقف125

نجع حمادي126

قوص127

نقادة128

9إجمالي

أسيوط13

ساحل سليم129

الغنايم130

ديروط131

القوصية132

صطفا133

الفتح134

شرق135

غرب136

م. مدينة اسيوط137

أبنوب138

البداري139

منفلوط140

أبو تيج141

13إجمالي

الفيوم14
إطسا142

سنورس143
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المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

الفيوم14

طامية144

يوسف الصديق145

الفيوم146

5إجمالي

سوهاج15

شرق سوهاج147

طما148

البللينا149

غرب سوهاج150

المراغة151

ساقلته152

دار السام153

الكوثر154

جهينة155

سوهاج156

طهطا157

أخميم158

المنشأة159

جرجا160

14إجمالي

الوادي الجديد16

الخارجة161

الداخلة162

الفرافرة163

المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

الوادي الجديد16
باريس164

باط165

5إجمالي

البحيرة17

وادي النطرون166

كفر الدوار167

الدلنجات168

شبرا خيت169

أبو حمص170

دمنهور171

إيتاي البارود172

ادكو173

الرحمانية174

رشيد175

حوش عيسى176

أبو المطامير177

المحمودية178

كوم حمادة179

14إجمالي

أسوان18

أسوان180

نصر النوبة181

كوم امبو182

إدفو183
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المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

أسوان18

دراو184

الرديسية185

كابشة186

البصيلية187

أبو سمبل188

السباعية189

10إجمالي

بني سويف19

ناصر190

بيا191

سمسطا192

الفشن193

الواسطي194

مدينة بني سويف195

أهناسيا196

7إجمالي

المنوفية20

أشمون197

تا198

غرب شبين الكوم199

شرق شبين الكوم200

شبين الكوم 201

قويسنا202

الشهداء203

المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

المنوفية20

الباجور204

منوف205

سرس الليان206

بركة السبع207

11إجمالي

العريش208شمال سيناء21

1إجمالي

الغربية22

كفر الزيات209

قطور210

سمنود211

السنطة212

بسيون213

ثان المحلة214

أول طنطا215

ثاني طنطا216

زفتى217

أول المحلة218

10إجمالي

مطروح23

مرسى مطروح219

السلوم220

النجيلة221
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مطروح23

الضبعة222

العلمين223

سيدي براني224

سيوة225

الحمام226

8إجمالي

الدقهلية24

غرب المنصورة227

طلخا228

ميت غمر229

بلقاس230

المنزلة231

شرق المنصورة232

أجا233

دكرنس234

الكردي235

بني عبيد236

محلة الدمنة237

نبروه238

شربين239

المطرية240

ميت سلسيل241

المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

الدقهلية24

منية النصر242

السنباوين243

الجمالية244

المنصورة245

جمصة246

تمي األمديد247

21إجمالي

الشرقية25

الزقازيق248

القنايات249

القرين250

ديرب نجم251

فاقوس252

اإلبراهيمية253

أوالد صقر254

الحسينية255

صان الحجر256

كفر صقر257

أبو كبير258

منية القمح259

أبوحماد260

ههيا261
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المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

الشرقية25

منشية أبو عمر262

ثاني الزقازيق263

بلبيس264

أول الزقازيق265

مشتول السوق266

19إجمالي

دمياط26

فارسكور267
الزرقا268
كفر البطيخ269
راس البر270
أبو غالب271
كفر سعد272
الروضة273

7إجمالي

كفر الشيخ27

بيا274

الحامول275

دسوق276

بلطيم277

الرياض278

قلين279

فوه280

المركز التكنولوجي المطورمالمحافظةم

سيدي سالم281

كفر الشيخ282

برج البرلس283

سيدي غازي284

مطوبس285

مصيف بلطيم286

13إجمالي
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مرفق	٨	المواقع	االلكترونية	للوزارات	والمحافظات	والجامعات.

الوزارات

الموقع االلكترونيالجهةم

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا1
https://mcit.gov.eg/arالمعلومات

/http://www.mhuc.gov.egوزارة اإلسكان2

/https://www.momp.gov.egوزارة اإلنتاج الحربي3

/http://ar.awkafonline.comوزارة األوقاف4

.https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/Pages/HomePageوزارة البترول والثروة المعدنية5
aspx

/http://www.eeaa.gov.egوزارة البيئة6

http://www.mti.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspxوزارة التجارة والصناعة7

/https://mped.gov.egوزارة التخطيط8

http://moe.gov.eg/Pages/moe-homepage.aspxوزارة التربية والتعليم9

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspxوزارة التضامن االجتماعي10

/https://www.moic.gov.egوزارة التعاون الدولي11

http://www.moe.gov.eg/Pages/moe-homepage.aspxوزارة التعليم العالي12

/http://www.msit.gov.egوزارة التموين والتجارة الداخلية13

/https://www.mld.gov.egوزارة التنمية المحلية14

/http://www.moc.gov.eg/ar/homeوزارة الثقافة15

/http://www.mfa.gov.egوزارة الخارجية16

https://moi.gov.eg/home/contactوزارة الداخلية17

 وزارة الدولة للهجرة وشئون18
المصريين بالخارج

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/
default.aspx

.http://www.antiquities.gov.eg/DefaultAr/Pages/defaultوزارة السياحة واآلثار19
aspx

/https://www.emys.gov.eg/introوزارة الشباب والرياضة20

الوزارات

الموقع االلكترونيالجهةم

/http://www.mohp.gov.egوزارة الصحة والسكان21

/http://www.civilaviation.gov.egوزارة الطيران المدني22

/http://www.jp.gov.egوزارة العدل23

/http://www.manpower.gov.egوزارة القوى العاملة24

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspxوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة25

http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspxوزارة المالية26

https://www.mwri.gov.eg/وزارة الموارد المائية والري27

http://www.mpbs.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspxوزارة قطاع األعمال العام28

المحافظات

http://www.alexandria.gov.eg/mainhome.aspxاألسكندرية1

http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspxاإلسماعيلية2

http://aswan.gov.eg/default.aspxأسوان3

/http://assiut.gov.egأسيوط4

http://luxor.gov.eg/default.aspxاألقصر5

http://www.redsea.gov.eg/Default.aspxالبحر األحمر6

http://www.behera.gov.egالبحيرة7

http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspxبني سويف8

http://www.portsaid.gov.eg/default.aspxبورسعيد9

http://www.southsinai.gov.eg/default.aspxجنوب سيناء10

http://www.giza.gov.eg/Default.aspxالجيزة11

/http://www.dakahliya.gov.eg/SitePagesالدقهلية12
CitizensHomePage.aspx
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المحافظات

/http://www.domyat.gov.egدمياط13

http://www.sohag.gov.eg/default.aspxسوهاج14

http://www.suez.gov.eg/Pages/default.aspxالسويس15

http://www.sharkia.gov.eg/default.aspx الشرقية16

http://www.northsinai.gov.eg/home.aspxشمال سيناء17

http://gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspxالغربية18

http://www.fayoum.gov.eg/default.aspxالفيوم19

http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/default.aspxالقاهرة20

/http://www.qaliobia.gov.eg/SitePagesالقليوبية21
CitizensHomePage.aspx

http://www.qena.gov.eg/Default.aspxقنا22

http://www.kafrelsheikh.gov.eg/SitePages/default.aspxكفر الشيخ23

/http://www.matrouh.gov.egمطروح24

http://www.monofeya.gov.eg/default.aspxالمنوفية25

http://www.minia.gov.eg/default.aspx#gsc.tab=0المنيا26

http://newvalley.gov.eg/Pages/default.aspxالوادي الجديد27

الجامعات

/http://sams.edu.egأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية1

/https://aswu.edu.egجامعة أسوان2

/http://www.aun.edu.eg/arabicجامعة أسيوط3

/http://www.azhar.edu.egجامعة األزهر4

/https://alexu.edu.eg/index.php/arجامعة األسكندرية5

الجامعات

/http://www.luxor.edu.egجامعة األقصر6

/http://www.zu.edu.egجامعة الزقازيق7

/http://suezuni.edu.eg/su/index.php/arجامعة السويس8

/http://www.fayoum.edu.egجامعة الفيوم9

https://cu.edu.eg/ar/Homeجامعة القاهرة10

/https://www.mans.edu.egجامعة المنصورة11

https://www.menofia.edu.eg/Home/arجامعة المنوفية12

/https://www.minia.edu.eg/Miniaجامعة المنيا13

/http://www.nv.aun.edu.egجامعة الوادي الجديد14

/https://bu.edu.egجامعة بنها15

/https://www.bsu.edu.egجامعة بني سويف16

/http://psu.edu.egجامعة بورسعيد17

/http://www.helwan.edu.egجامعة حلوان18

http://www.damanhour.edu.eg/pages/default.aspxجامعة دمنهور19

/http://www.du.edu.egجامعة دمياط20

/https://www.sohag-univ.edu.egجامعة سوهاج21

/https://www.tanta.edu.egجامعة طنطا22

http://www.asu.edu.eg/arجامعة عين شمس23

/http://suez.edu.eg/arجامعة قناة السويس24



100101 تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الجامعات

/http://www.kfs.edu.egجامعة كفر الشيخ27

/http://www.usc.edu.eg جامعة مدينة السادات28

/#/http://www.mau.edu.egجامعة مطروح29

مرفق	٩	القوانين	المتعلقة	بمكافحة	الفساد	الصادرة	خالل	سنوات	االستراتيجية

القانـــون رقـــم 146 لســـنة 2019 بتعديـــل بعـــض أحكام قانـــون إنشـــاء المحاكم االقتصاديـــة الصادر - 1
بالقانـــون رقم 120 لســـنة 2008

القانـــون رقـــم 1 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحكام القانون رقم 17 لســـنة 2019 في شـــأن التصالح - 2
في بعـــض مخالفات البناء وتقنيـــن أوضاعها.

القانـــون رقـــم 3 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحكام القانون رقم 144 لســـنة 2006 في شـــأن تنظيم - 3
هـــدم المباني والمنشـــآت غير اآليلة للســـقوط والحفاظ على التـــراث المعماري.

القانـــون رقـــم 4 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحكام قانون في شـــأن هيئـــة القطاع العام وشـــركاته - 4
الصـــادر بالقانون رقم 97 لســـنة 1983.

القانـــون رقـــم 16 لســـنة 2020 بتجديـــد العمـــل بالقانـــون رقـــم 79 لســـنة 2016 فـــي شـــأن إنهـــاء - 5
المنازعـــات الضريبيـــة وتعديـــل بعض أحـــكام قانون الضريبة علـــى الدخل الصـــادر بالقانون رقم 91 

لســـنة 2005 .

القانـــون رقـــم 17 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غســـل األمـــوال الصادر بالقانون - 6
رقـــم 80 لســـنة 2002. )اســـتبدال المـــادة 1/بنـــد أ(، والمادتيـــن 14، 16 مكـــرًرا التوســـع في تعريف 
األمـــوال لتتوافـــق مـــع المعاييـــر الدوليـــة، والقانـــون رقـــم 154 لســـنة 2022 بتعديل بعـــض أحكام 

قانـــون مكافحة غســـل األموال.

القانـــون رقـــم 20 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحكام قانـــون حماية اآلثـــار الصادر القانـــون رقم 117 - 7
لســـنة 1983)تقريـــر حمايـــة إضافية لآلثار وتغليـــظ عقوبات(.

القانـــون رقم 143 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحـــكام قانون اإليداع والقيد المركـــزي لألوراق المالية - 8
والقانـــون الصادر به رقم 93 لســـنة 2000

القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح واإلجازات.- 9

القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.- 10

القانـــون رقـــم 152 لســـنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشـــروعات المتوســـطة والصغيرة ومتناهية - 11
الصغر.

القانـــون رقـــم 171 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحـــكام القانون رقم 1 لســـنة 2019 بإنشـــاء صندوق - 12
رعاية المبتكريـــن والنوابغ.

القانـــون رقـــم 177 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحـــكام قانـــون اإلجـــراءات الجنائية الصـــادر بالقانون - 13
رقـــم 150 لســـنة 1950 )إضافة مادة 113 مكـــرًرا والمتضمنة عدم جواز الكشـــف عن بيانات المجني 

عليـــه في جرائـــم العرض(.

القانـــون رقـــم 185 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحكام قانون شـــركات قطـــاع األعمال العـــام الصادر - 14
بالقانـــون رقم 203 لســـنة 1991.

القانـــون رقـــم 186 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لســـنة 1946 بتنظيم الشـــهر - 15
العقـــاري )إضافـــة مـــادة 35 مكـــرًرا لاســـتفادة بحجية األحـــكام النهائيـــة وتنظيم أثرها في الشـــهر 

والقيد(.

القانـــون رقـــم 187 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية - 16
العقـــارات للمنفعة العامة.

القانـــون رقم 188 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحـــكام قانون تنظيم التعاقدات التـــي تبرمها الجهات - 17
العامـــة الصادر بالقانون رقم 182 لســـنة 2018.

القانـــون رقـــم 191 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحـــكام قانون المرافعـــات المدنيـــة والتجارية الصادر - 18
بالقانـــون رقم 13 لســـنة 1968 )اســـتبدال نص المـــادة 42 فقرة ثانية وبعض العبـــارات أينما وردت 

فـــي بعض المواد برفـــع نصاب اختصـــاص المحاكم(.

القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.- 19
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القانون رقم 197 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لســـنة 2017 بإنشـــاء صندوق - 20
مصر )صندوق مصر الســـيادي لاســـتثمار والتنمية(.

القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة اإلخال باالمتحانات.- 21

القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون اإلجراءات الضريبية الموحد.- 22

القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك.- 23

القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصرية.- 24

القانون رقم 24 لســـنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لســـنة 1989 في شـــأن ســـامة - 25
السفن.

القانون رقم 197 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لســـنة 2018 بإنشـــاء صندوق - 26
. مصر

القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. - 27

لقانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري.- 28

القانـــون رقـــم 5 لســـنة 2022 تنظيـــم وتنميـــة اســـتخدام التكنولوجيـــا المالية في األنشـــطة المالية - 29
غيـــر المصرفية.

لقانـــون رقم 6 لســـنة 2022 باصـــدار قانون المالية العـــام الموحد، والذي ألزم جميـــع الجهات العامة - 30
بالتطبيـــق الكامـــل لموازنة البرامج واألداء في غضون 4 ســـنوات من ســـريان القانون. 

القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة واألثار.- 31

القانـــون رقـــم 22 لســـنة 2022 بتعديـــل بعـــض أحكام قانـــون مكافحة الهجـــرة غير الشـــرعية وتهريب - 32
المهاجريـــن الصـــادر بالقانون رقم 82 لســـنة 2016.

إنفاذ القانون )التقاضي الجنائي االلكتروني(:   -1

الهـــدف مـــن هـــذا التطبيـــق هو حوكمـــة إجـــراءات التقاضـــي الجنائي مع ســـرعة إنجـــاز القضايـــا وتنفيذ 
األحكام.

إنفاذ	القانون	في	محاكم	الجنح:		 

- بـــدأ تطبيـــق النظام فـــى يونيو2020في محافظة بورســـعيد وتوالى تفعيل التطبيـــق حتى تم االنتهاء 
حاليـــًا من تشـــغيله في باقي محافظات المرحلتين األولى والثانيـــة وهي 7 محافظات )القاهرة )محكمة 
القاهـــرة الجديـــدة( – الجيزة )محكمة شـــمال الجيزة( – اإلســـكندرية )محكمتي شـــرق وغرب اإلســـكندرية( - 

مرســـى مطروح – اإلســـماعيلية – السويس – بورسعيد(.

- تشـــمل عدد )8( محاكم ابتدائية )100( دائـــــــــــرة محكمة جنح جزئية وجنح مســـتأنفة وتعقــــد 209 جلســـة 
أسبوعيًا.

- تم تدريب )167( قاِض – )194( ُمدخل بيانات – )24( مدير نظام محكمة في هذه المحافظات.

- بلغ عدد القضايا المتداولة على المنظومة )709.282( قضية.

- وســـيتم العمـــل فـــى باقـــي المحافظـــات فور االنتهـــاء من أعمـــال البنيـــة المعلوماتية بمعرفـــة وزارة 
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات وفقا لخطـــة الدولة. 

- تم إطاق عدد 25 نســـخة رئيســـية للتطبيق، تشـــمل إضافات وتحســـينات لرفع كفاءة المنظومة، منذ 
التشغيل. بداية 

- تـــم تفعيـــل منظومـــة التوقيـــع االلكترونـــي بالتطبيـــق وتعمـــل حاليـــًا عـــدد 26 دائـــرة بنظـــام التوقيـــع 
االلكترونـــي فـــي عـــدد 3 محاكـــم ابتدائيـــة )الســـويس وشـــرق األســـكندرية ومطـــروح االبتدائيـــة(.

- تم تشـــغيل عدد 3 مكاتب أمامية لخدمة المتقاضين بالدعاوى الجنائية بمحاكم بورســـعيد واإلسماعيلية 
والسويس االبتدائية.

مرفق	١٠	ميكنة	نظم	العمل	بالجهات	القضائية
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هـــدف أمنـــي: يتمثـــل في الحـــد من خطـــورة نقل المحبوســـين من أماكن حبســـهم؛ إلـــى المحاكم - 2
لمختصة. ا

هـــدف اقتصـــادي: يتمثـــــل فـــي توفيـــر كــــبير لنفقــــــــات نقـــل المتهميـــن مـــن مقار حبســـهم إلى - 3
المحكمـــــــة، حيث كــــان يتـــــــم يوميًا نقل المحبوســـين احتياطيًا من )236( سجــــنًا عمومــــيًا ومركزيًا 
وأماكـــن الحبـــس إلى مقـــرات المحاكم الُمختصــــــة في عموم الجمهوريــــة، لــــنظر إجراءات تجــــديد 

حبســـهم؛ وذلـــك بمتوســـط حوالي ألـــف مأموريـــة ترحيـــل يوميًا.

هـــدف صحـــي ووقائـــي: في ظـــل الموجة الثانيـــة لجائحـــة كورونا، والحـــد من تعرض المحبوســـين - 4
احتياطيـــًا للمخالطـــة مع الغيــــر أثنـــاء نقلهم إلـــى المحكمة والعـــودة إلى أماكـــن الحبس.

- تـــم االنتهـــاء مـــن تشـــغيل الخدمة بكافـــة المحاكـــم االبتدائية فـــي جميع محافظـــات الجمهوريـــة و )6( 
اســـتئناف. محاكم 

- عدد القضايا التي نظرت من خال المنظومة أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة )179.658قضية( 

 -عـــدد المتهميـــن الذيـــن تـــم عرضهـــم مـــن خـــال المنظومـــة أمـــام محاكـــم الجنـــح والجنـــح المســـتأنفة 
متهمـــًا(     209.415(

- تـــم اســـتخدام المنظومـــة أمـــام محاكـــم الجنايـــات بالقاهـــرة، واإلســـكندرية، وطنطـــا، والمنصـــورة، 
واإلســـماعيلية وبنـــي ســـويف، وأســـيوط، وقنـــا.

** تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر إجراءات تجديد الحبس عن ُبعد

اســـتكمااًل لخطـــة وزارة العـــدل فـــي االعتمـــاد علـــى الـــذكاء االصطناعـــي فـــي إدارة منظومـــة العدالة، 
وســـعيها لتكامـــل الحلـــول التقنيـــة التي اعتمدتها فـــي تطوير آليات العمـــل داخل المحاكم، بـــدأت وزارة 
العـــدل المرحلـــة التجريبيـــة لمشـــروع تنظيـــم وإدارة الجلســـات الخاصة بنظر إجـــراءات تجديـــد الحبس عن 
ُبعـــد؛ الُمَنفـــذ بالتعـــاون مـــع وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومـــات، حيث تم إطاق المشـــروع في 
جلســـات نظـــر تجديـــد الحبـــس عن ُبعـــد بمحاكم شـــمال القاهـــرة االبتدائيـــة، جنـــوب القاهـــرة االبتدائية، 
حلـــوان االبتدائيـــة، ومحكمـــة القاهرة الجديـــدة االبتدائية، وهو المشـــروع الذي يتم من خاله اســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي إدارة مواعيد نظر جلســـات تجديد الحبـــس عن ُبعد التي ُتَباَشـــر على نحو يمنع 
التداخـــل فـــي مواعيـــد نظر تلـــك الجلســـات، ويحقق الشـــمول االلكترونـــي لكافة عناصـــر منظومة نظر 

إجـــراءات تجديد الحبس عـــن ُبعد.

إنفاذ	القانون	في	محاكم	الجنايات:		 

- تـــم إعـــداد برنامج لميكنـــة محاكم الجنايات وتم التشـــغيل الفعلـــي تجريبيًا فـــى 2021/11/01 فى دائرة 
واحدة بمحكمة اســـتئناف اإلسماعيلية.

- تـــم النشـــر فـــي محكمة اســـتئناف االســـماعيلية )فـــي الدوائـــر 4،3،2،1 جنايـــات االســـماعيلية، و2،1 
جنايـــات بورســـعيد، و4،3 جنايـــات الســـويس( وفي محكمة اســـتئناف القاهـــرة ) في الدائـــرة 11 جنوب 
جنايـــات الشـــروق، و10 جنايـــات الجيـــزة( وفـــى محكمة اســـتئناف األســـكندرية )فـــى الدوائـــر 34 جنايات 

األســـكندرية، و2،1 جنايـــات مرســـى مطروح(.

- تم تدريب عدد )48( مستشارًا من السادة قضاة محاكم الجنايات، وعدد )44( موظفًا على البرنامج.

- بلغ عدد القضايا المتداولة على المنظومة )820( قضية.                      

- تمت مناقشـــة واســـتعراض ومتابعة أعمال الشـــركة المنفذة لمشـــروع إنفاذ القانون بمحاكم الجنايات 
)إجـــراء بعـــض التعديـــات عقب التشـــغيل التجريبـــي تســـجيل الطلبات والتظلمـــات – القضايـــا المعادة 
للجنايـــات – المعـــاد من محكمة النقض – ضم القضايا ونســـخها – تســـجيل القـــرارات واألحكام – تعديل 

شاشـــة إيداع الحكم(. 

نظر تجديد الحبس عن ُبعد:  -2

- وقـــد أطلقـــت وزارة العـــدل مشـــروع مثـــول المتهميـــن المحبوســـين احتياطيـــًا بالســـجون العموميـــة 
والمركزيـــة عـــن ُبعـــد أمـــام القضـــاء للنظـــر فـــي تجديد الحبـــس، وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، وبـــدأت بمحاكـــم الجنـــح والجنـــح الُمســـتأنفة الُمنعقـــدة في غرفة المشـــورة، 

اعتبـــاًرا مـــن 2020/10/18.

- وُينفذ المشـــروع من خال شـــبكات تليفزيونيـــة ُمغلقة وُمؤمنة بين المحاكم والســـجون، بحيث تتصل 
قاعات المحاكم التي ُينظر فيها إجراءات تجديد حــــبس المتهمين المحبوســـين احتياطيًا بقاعات ُمخصصة 

بالســـجون العمومية والمركزية واألماكن التي يــــــتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا.

المشروع يحقق عدة أهداف:

هـــدف قضائـــي: انتظـــام العمـــل في جلســـات نظر تجديـــد الحبس، دون تأخير بســـبب عـــدم حضور - 1
المحبوســـين في المواعيـــد المحددة.
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التقاضي عن ُبعد بالمحاكم االقتصادية:   -4

عملـــت وزارة العـــدل مـــن خـــال رؤيتهـــا الخاصـــة بالتحـــول الرقمـــي إلجـــراءات التقاضي، علـــى تفعيل 
التعديـــات التشـــريعية الخاصـــة بإجراءات رفع الدعوى ومباشـــرتها عـــن ُبعد أمام المحاكـــم االقتصادية، 
وهـــي منظومـــة مكتملـــة تشـــمل كافة إجـــراءات التقاضي منـــذ إقامة الدعـــوى وحتى صـــدور األحكام :

تـــم إطـــاق نظام التقاضي عـــن ُبعد )منذ إيـــداع الصحيفة حتى إصـــدار الحكم وكذا اســـتئنافه( في   -
.2021/10/2

عـــدد المحاكـــم التي انطلقت بهـــا المنظومة )8 محاكم اقتصادية تمثل جميع المحاكم على مســـتوى   -
الجمهورية(.

عدد القاعات التي تم تجهيزها بوسائل االتصال المرئي )26 قاعة(.  -

عدد القضاة الذين يستخدمون المنظومة وتم توفير توقيعات الكترونية لهم )272 قاضيًا(.  -

عدد الموظفين )787(.  -

تعمـــل المنظومـــة مـــن خـــال عـــدد )1050( جهاز حاســـب آلـــي، وعدد )300( حاســـب آلي شـــخصي،   -
فضـــًا عـــن الخـــوادم الازمـــة لتشـــغيل المنظومـــة.                                                             

ميكنة العمل االداري لملفات الدعاوى المدنية:   -5

هـــذا التطبيـــق ُيــــدار من خـــال مكاتـــب أمامية مـــزودة بنظام ُيمكـــن من خالـــه تحديد الدور والجلســـات 
ودوائـــر المحكمـــة بطريقـــة آليـــه، كمـــا يتـــم مـــن خالـــه تســـجيل بيانـــات القضايـــا والمســـح الضوئـــي 

للمســـتندات.

وبـــدأ العمـــل فـــي هـــذا النظـــام )النظـــام الموحد( منـــذ عـــام 2015 )إلـــى جانب النظـــم الســـابقة(، وقد 
تـــم نشـــر النظـــام الُمميكـــن حالًيـــا فـــي )226( محكمـــة )منهـــا 187 محكمـــة تعمـــل بالنظـــام الموحد و39 
محكمـــة تعمـــل بأنظمة ســـابقة( من إجمالـــي 402 محكمة مـــن محاكم االســـتئناف والمحاكـــم االبتدائية 
)والمأموريـــات والجزئيـــات التابعـــة لهما(، وهو يوفر خدمات االســـتعام، االطـــاع، الحصول على صور 

األحكام والشـــهادات مـــن القضايا.

تـــم معاينـــة المحاكـــم غيـــر المميكنـــة إلنشـــاء مكاتب أماميـــة بها في شـــهر مـــارس 2020 وتـــم مخاطبة 
صنـــدوق أبنيـــة المحاكـــم والمحاكم اإلبتدائية لبـــدء التنفيذ، وقد تـــم تنفيذ مكتب أمامـــي )أعمال مدنية( 

التقاضي المدني االلكتروني:   -3

المرحلة	األولـى:	إقامة	الدعوى	عن	ُبعد:		 

- بدأت في 2020/8/5 ومطبقة حاليًا في عدد )19( محكمة ومأمورية ابتدائية و )25( محكمة جزئية.

- متوقـــع االنتهاء من نشـــر الخدمـــة في باقي المحاكـــم االبتدائية ومحاكم االســـتئناف الُمميكنة بنهاية 
عـــام 2022، فى حالة اســـتكمال األعمال المدنية والشـــبكات للمحاكـــم الغير مميكنة.

	المرحلة	الثانية:	نظام	ُمتكامل	لميكنة	مراسالت	اإلعالن	بشأن	القضايا	المقامة	عن	ُبعد:	 

تم االنتهاء من إعداد اإلصدار األول للنسخة التجريبية للبرنامج.  -

تـــم نشـــر النســـخة التجريبيـــة من اإلصـــدار األول الخاصـــة بإعان صحف الدعـــاوي المقامـــة عن بُعد   -
بالمحاكـــم االبتدائيـــة التـــي يمكـــن ربطها بمركـــز المعلومـــات القضائي وعددهـــم )38( محكمـــة ابتدائية.

تم تدريب مسئولي النظام الُمميكن فى المحاكم االبتدائية وفى المحاكم الجزئية الُمميكنة.  -

المرحلة	الثالثة:	ميكنة	كافة	مراحل	تداول	الدعوى	أمام	المحكمة:		 

وذلـــك مـــن خـــال تطوير برنامـــج جديد لرقمنـــة المحاكـــم المدنية، بموجـــب البروتوكـــول الموقع مع   -
االتصـــاالت.  وزارة 

تـــم االنتهـــاء من الجزءيـــن األول والثانـــي من اإلصـــدار األول مـــن البرنامج وتعدياتهما وتشـــغيل   -
نســـخة تجريبيـــة اختباريـــة بمركـــز المعلومـــات القضائي.

تم تشـــغيل نســـخة تجريبيـــة من الجزءيـــن األول والثانـــي من اإلصـــدار األول من البرنامـــج بمحكمة   -
جنـــوب القاهـــرة االبتدائيـــة، واســـتمرار قيـــد القضايـــا الجديـــدة )كلية وجزئيـــة( علـــى البرنامج.

تـــم تنزيـــل النســـخة التجريبيـــة للجزء الثالـــث من اإلصـــدار االول )تـــداول الدعوى( بمركـــز المعلومات   -
القضائـــي، وتدريـــب القضاة وأمناء الســـر والموظفين عليها تمهيدًا لتشـــغيلها بمحكمة جنوب القاهرة.

تم إعداد مستند توصيف الجزء الرابع من اإلصدار االول )إصدار األحكام – الصور والشهادات(.  -

تم إصدار عدد 4 نسخة معدلة من الجزءين األول والثاني من اإلصدار األول من البرنامج.  -
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المحاكـــم وإجـــراء مقارنـــة بيـــن أداء المحاكـــم المختلفـــة حيث أصدر الســـيد المستشـــار وزير العـــدل القرار 
رقـــم 241 لســـنة 2021 بشـــأن جمـــع البيانـــات وإصـــدار التقاريـــر اإلحصائية مـــن المحاكم، وقـــد تضمنت 
أحـــكام القـــرار إنشـــاء »برنامـــج تحليل إحصـــاء إلكترونـــي ألداء المحاكـــم« يعتمد علـــى التقنيـــات الحديثة 
يمكـــن مـــن خاله جمـــع البيانات وإصـــدار التقاريـــر الدوريـــة ومنها تقارير عـــن خفض الوقت المســـتغرق 
للفصـــل فـــي القضايا، يتم نشـــر هـــذه التقارير علـــى الموقع االلكتروني لـــوزارة العـــدل تطبيًقا لمعايير 

والشـــفافية. واإلعان  اإلفصاح 

وقـــد جـــرى تشـــغيل البرنامج في عـــدد من المحكام االبتدائية، وأســـفر تشـــغيله عن صـــدور تقارير بيانية 
إحصائيـــة، وجـــاري تعميمـــه على جميـــع محاكم الجمهوريـــة بصورة مرحليـــة لتحقيق أهدافـــه، والتي من 

بينهـــا تخفيض الوقت المســـتغرق للفصل فـــي الدعاوى. 

وجديـــر بالذكـــر أن البرنامـــج كان مســـتخدمًا فـــي المحاكـــم االقتصادية أيضـــًا إلى ان اكتملـــت منظمومة 
التقاضـــي عنـــد بعـــد والتحول الرقمـــي بالمحـــكام االقتصادية فأصبحت تســـتخدم نظامـــًا وبرنامجًا أخر ، 
خـــاص بالمحاكـــم االقتصايـــة، ويصـــدر عن هـــذا النظام تقاريـــر خاصة بعملها، تنشـــر بشـــكل دوري أيضًا 

علـــى الموقـــع االلكتروني لـــوزارة العدل.

رقمنة إقرارات الذمة المالية للمنتقلين إلى العاصمة اإلدارية  -8

ُنفـــذ المشـــروع بالكامـــل، حيـــث أطلقـــت وزارة العدل فـــي األول من ينايـــر 2022، منظومـــة تقديم   -
إقـــرارات الذمـــة الماليـــة عـــن ُبعـــد للعامليـــن المنتقليـــن إلـــى العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة، إذ بلـــغ عدد 
الموظفيـــن الملتزميـــن بتقديـــم اإلقـــرارات في هذه الســـنة حوالـــي 4.100 موظف، تم ربـــط مقر إدارة 
الكســـب غير للمشـــروع بوزارة العـــدل مع مقر مجلس الـــوزراء، وكذا مقرات كافة الـــوزارات المنتقلة إلى 
العاصمـــة اإلدارية، وذلك من خال شـــبكات مؤمنة تتيـــح نقل بيانات إقرارات الذمـــة المالية للموظفين 
عـــن ُبعـــد دون حاجة لنقل تلـــك اإلقرارات؛ التي كانت تحـــرر ورقًيا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكســـب، 
وقـــد جـــرى إدخـــال بيانـــات الذمـــة الماليـــة علـــى المنظومـــة الجديـــدة لعـــدد )2162( موظف، حتـــى تاريخ 

.2022/5/31

مشروعات أخرى تمت بالتعاون مع ُمجمع اإلصدارات الُمؤمنة والذكية:  -9

وفـــي إطـــار عمليـــة التحـــول الرقمي لـــوزارة العدل والجهـــات التابعـــة لها والمحاكـــم وتعزيـــزًا للثقة في 
األوراق الصـــادرة عنهـــا والجهـــات التابعة لهـــا بحمايتها من محاوالت التزوير وتســـهيًا لحصـــول طالبيها 
عليهـــا، نفـــذت وزارة العـــدل عـــددًا مـــن المشـــروعات بالتعـــاون مـــع ُمجمع اإلصـــدارات المؤمنـــة تُصب 

بصـــورة مباشـــرة فـــي الجهـــود الرامية إلـــى مكافحة الفســـاد ومنها:- 

فـــي عـــدد 89 موقـــع )147 محكمـــة( منها عدد 39 موقع تم تركيب شـــبكة المعلومات بهـــا، وجاري العمل 
علـــى إنشـــاء مكتب أمامـــي في عدد 12 موقـــع وذلك بإشـــراف صندوق أبنيـــة دور المحاكم. 

األرشيف االلكتروني:   -6

يحقـــق هـــذا النظام عدة مميزات أهمها اســـترجاع البيان المطلوب بســـرعة ويســـر، ســـرعة تنفيذ قرارات 
المحاكـــم وطلب المعلومـــات، الحفاظ على ســـامة األوراق، وحفظ المعلومـــات بصفة دائمة. 

تـم أرشفة ملفات الدعاوى بجميع المحاكم المدنية كالتالي: 

- المحاكم االقتصادية تم االنتهاء من أرشفتها بواقع )خمسة مايين ورقة تقريبًا(.

- االنتهاء من أرشفة محكمة جنوب القاهرة االبتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها بنسبة%100.

- البـــدء فـــي أرشـــفة قضايـــا محكمـــة شـــمال القاهـــرة االبتدائية، حيـــث تم أرشـــفة عـــدد 184.366 ألف 
قضيـــة )18.7 مليـــون ورقـــة(، كمـــا تم أرشـــفة عـــدد 8000 قضيـــة جزئيـــة )466937 ورقة(.

- أرشـــفة القضايـــا الكلية بمحكمة حلوان االبتدائية بالكامل، وتم أرشـــفة عـــدد 1328 قضية جزئية )65361 
ورقة(.

- االنتهاء من أرشفة قضايا محكمة شمال سيناء االبتدائية.

- مســـتهدف أرشـــفة جميـــع القضايـــا المدنيـــة المحكـــوم فيهـــا على مســـتوى كافـــة محاكـــم الجمهورية 
وعددهـــا يتجـــاوز 2 مليـــار ورقة.

- بالنســـبة لمشـــروع أرشـــفة ملفـــات قطاعات الـــوزارة: فقد تمـــت عملية المســـح الضوئي لعـــدد 50.5 
مليـــون ورقة مـــن إجمالـــي متوقع 52 مليـــون ورقة )بنســـبة %97(.

نظام جمع البيانات من المحاكم االبتدائية واالقتصادية :   -7

وفيمـــا يتعلق بتحديد متوســـط الوقت المســـتغرق ألداء اإلجـــراءات القضائية وصـــواًل لتخفيض الوقت 
المســـتغرق فـــي نظر القضايا، قامت وزارة العدل بتنفيذ هذا المشـــروع ســـعيًا منهـــا نحو تطوير العمل 
القضائـــي واإلداري بالمحاكـــم االبتدائيـــة واالقتصادية ولتقديـــم خدماتها في أقل وقـــت وتكلفة وفقًا 
ألنظمـــة قيـــاس أداء حديثـــة تعتمـــد على وجـــود بيانات تفصيليـــة ودقيقة يتـــم جمعها بطريقـــة موحدة 
مـــن كافـــة المحاكـــم لمتابعـــة األداء، ممـــا يتيـــح لصانعـــي القـــرار الوقوف علـــى جـــودة أداء العمل في 
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واســـترجاعها ونقلهـــا؛ عـــدا فـــي حـــاالت اســـتصدار شـــهادات اإلفاس.

تـــم تركيـــب الشـــبكات الداخلية في )3( محاكم وتـــم اإلتفاق مع المجمع على تشـــغيل وحدات إصدار   -
الشـــهادات بهـــم فـــي نهاية شـــهر يونيو وهـــي محاكـــم )شـــمال المنصـــورة، الزقازيق، ههيهـــا( وهي 
المحاكـــم المؤجلـــة مـــن شـــهر مـــارس نظـــرًا لتوقـــف عملية االســـتيراد فـــي الفتـــرة األخيرة حســـبما قرر 

الســـادة مســـئولي المجمع 

المشروع	الثالث:	مشروع	تحويل	الصوت	إلى	نص	مكتوب:	 

- بـــدأت وزارة العـــدل بتاريـــخ 2021/9/4 المرحلـــة التجريبية من مشـــروع ميكنة محاضر الجلســـات، وتحويل 
الصـــوت إلـــى نص مكتوب، وهو المشـــروع الـــذي يتم تنفيـــذه بالتعاون مع مجمع اإلصـــدارات المؤمنة 
والذكيـــة، حيـــث تـــم إطاق مرحلتـــه التجريبية في جلســـات نظر تجديد الحبـــس عن ُبعد بمحكمـــة القاهرة 

الجديـــدة، تمهيدًا لتعميمه علـــى كافة المحاكم.

- يقـــوم المشـــروع علـــى اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي فـــي منظومـــة التقاضـــي، وذلـــك مـــن خال 
برامـــج تحـــول كافـــة ما يجـــري من حـــوار داخل قاعة الجلســـة كمرافعـــات المحاميـــن الشـــفوية وطلباتهم 
وقـــرارات القضـــاة؛ إلـــى محـــرر مكتـــوب يطبع في نهايـــة الجلســـة ليوقعه القاضي وســـكرتير الجلســـة 

للقانون.  وفقـــًا 

- صـــدر قـــرار معالـــي المستشـــار الجليـــل وزيـــر العـــدل رقـــم )8901( بتاريـــخ 2021/12/20، بشـــأن تنظيم 
اســـتخدام هـــذه المنظومـــة، اعتبـــارًا مـــن 2022/1/1.

- تـــم نشـــر المنظومـــة في قاعـــات تجديد الحبـــس عن ُبعد، بـــكل من محكمـــة القاهرة الجديـــدة، محكمة 
جنـــوب القاهـــرة، محكمـــة معهد أمناء الشـــرطة بطرة، محكمـــة القاهـــرة االقتصادية )قاعـــة واحدة( تنظر 

القضايا االقتصاديـــة والجنائية.

- تـــم نشـــر المنظومـــة فـــي قاعـــات تجديـــد الحبس عـــن ُبعـــد، داخل عـــدد )23( قاعـــة ملحقة بعـــدد )14( 
محكمـــة ابتدائيـــة وجزئية، حيث تـــم تحريـــر )17.695( محضرًا إلكترونيـــًا من خال المنظومـــة الجديدة حتى 
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تجديـــد بروتوكـــول التعـــاون بين هيئة النيابـــة اإلدارية ووزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات بهدف 
تنظيـــم العمل القضائـــي بالنيابة اإلدارية من ورود باغات وشـــكاوى مرورا بقيـــد القضية والتحقيق بها 

الكترونيـــا حتى صدور الحكم مـــن المحكمة التأديبيـــة بتاريخ 2020/4/15.

المشروع	األول:	مشروع	تأمين	ورقمنة	الوثائق	)ُمحررات	المحاكم	-	ُمحررات	الشهر	العقاري(	 

يســـتهدف المشـــروع تطويـــر الوثائـــق الصـــادرة مـــن وزارة العـــدل، وتحويلها إلـــى ُمحـــررات ُمؤمنة   -
وذكيـــة، وتحتـــوي الوثائـــق على 10 عامـــات تأمينية في كل ُمحرر تحـــول دون تقليـــده أو تصويره صورة 
طبـــق األصـــل، وقد تم إصـــدار كافة محررات الشـــهر العقـــاري والمحاكـــم االبتدائية والجزئيـــة في جميع 

الجمهورية. محافظـــات 

- وفـــي إطـــار الحرص علـــى تأميـــن المنظومة المســـتندية الخاصة بـــدورة العمل في جهاز الكســـب غير 
المشـــروع وأن تكون بمنأى عن التاعب أو أي تدخل غير مشـــروع بالتغيير أو التعديل أو االصطناع، فقد 
أبـــرم بروتوكـــول تعاون مع مركـــز اإلصدارات المؤمنة من أجل إمداد جهاز الكســـب غير المشـــروع بوثائق 
مؤمنـــة مـــن إصـــدارات المركـــز تكون مـــزودة بعامـــات مائيـــة وتأمينية ورقم مسلســـل وباركـــود. ويتم 
اســـتخدام هـــذه الوثائـــق في إصدار الشـــهادات واإلفـــادات التي تصدر عن جهاز الكســـب غير المشـــروع 
وكـــذا محاضـــر التصالـــح ســـواء في جرائم الكســـب غيـــر المشـــروع أو جرائم العـــدوان على المـــال العام، 
وذلـــك فضـــًا عن إقـــرارات الذمة المالية التي بـــدأت بالفعل طباعتهـــا على الوثائق المؤمنـــة وتداولها.

المشروع	الثاني:	مشروع	إصدار	شهادات	المحاكم	عن	ُبعد	 

- يتيـــح المشـــروع إمكانية الحصول على الشـــهادات الصادرة مـــن كافة المحاكم االبتدائيـــة واالقتصادية 
مـــن خـــال وحـــدات )ماكينـــات( تكنولوجيـــة يتم نشـــرها في )المحاكـــم – الـــوزارات – النقابـــات المهنية – 
األنديـــة الرياضيـــة ... وغيرهـــا مـــن أماكـــن التجمعـــات(، ويختصر زمـــن الحصـــول على الشـــهادة من 45 

دقيقة إلـــى 5 دقائق.

- عـــدد أنـــواع الشـــهادات التـــي تصدرهـــا الوحـــدات )67 نـــوع شـــهادة مـــن ثمانـــي محاكـــم االقتصادية، 
وشـــهادة واحـــدة من واقع جدول )15( محكمة ابتدائية )محكمة شـــمال القاهـــرة االبتدائيةـ  محكمة جنوب 
القاهـــرة االبتدائيـــة ـ محكمة شـــمال الجيـــزة االبتدائية ـ محكمة جنـــوب الجيزة االبتدائيـــة ـ محكمة القاهرة 
الجديـــدة االبتدائيـــة ـ محكمـــة االســـماعيلية االبتدائيـــة ـ محكمة بورســـعيد االبتدائية ـ محكمة الســـويس 
االبتدائيـــةـ  محكمـــة شـــرق اســـكندرية االبتدائيـــةـ  محكمة غرب اســـكندرية االبتدائيةـ  محكمـــة غرب طنطا 
االبتدائيـــةـ  محكمـــة بنـــى ســـويف االبتدائيـــةـ  محكمـــة شـــبين الكـــوم االبتدائيةـ محكمة شـــمال ســـيناء 

االبتدائيـــة ـ محكمة شـــمال الزقازيـــق االبتدائية(

تم نشـــر )23( ماكينة إلصدار الشـــهادات عـــن ُبعد في عدد )23( مقرًا )19( بمقـــرات المحاكم، وثاث   -
وحـــدات بفـــروع بنك مصـــر بالقاهرة واألقصـــر والغردقة، ووحدة بمول ســـيتي ســـتارز(.

إعتبـــارًا مـــن يـــوم 2021/12/19 أصبحـــت جميـــع الوحـــدات تعمـــل علـــى مـــدار 24ســـاعة، فضـــًا عن   -
إلغـــاء الـــدور البشـــري في عمـــل الوحدة، واالعتمـــاد على الـــذكاء االصطناعي فـــي البحث عـــن البيانات 
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دفـــع مقابـــل هـــذه الخدمـــة ببطاقات االئتمـــان البنكيـــة أو بطاقات ميـــزة الحكوميـــة، ويحظر مقدم 
العريضـــة برســـالة نصيـــة عبر هاتفه أو عبـــر بريده االلكترونـــي المرفقين بالعريضة بمـــا انتهى إليه 
فحصهـــا دون الحاجـــة للتوجـــه لمقار النيابـــة العامة، ويمكن لهـــم من خال خدمـــة متابعة العرائض 

االلكترونيـــة عبـــر الموقـــع الرســـمي للنيابة العامة االســـتعام عن حالة العريضـــة في أي وقت. 

خدمـــات	نيابـــات	المرور	االلكترونيـــة: اعتمد النائـــب العام يوم األربعـــاء الموافـــق2020/3/25 إطاق 	 
خدمـــات المـــرور االلكترونيـــة بنيابـــات المـــرور علـــى مســـتوى محافظـــات الجمهوريـــة عبـــر الموقع 
الرســـمي للنيابـــة العامـــةwww.ppo.gov.eg ؛ تلـــك الخدمـــات المقدمـــة الكترونيـــا عـــن بعد. وقد 

جـــاءت تلـــك الخدمـــات االلكترونيـــة على النحـــو اآلتي:

أوال : خدمـــة االســـتعام االلكترونـــي عـــن قيـــم المخالفـــات المروريـــة المســـتحقة علـــى رخـــص القيادة 
المطـــورة أو المركبـــات؛ والتـــي تتيـــح االســـتعام عنهـــا فـــي أي وقـــت على مـــدار اليوم. 

ثانًيـــا: خدمـــة التظلـــم مـــن قيم المخالفـــات المروريـــة والتي تتيـــح التظلم من تلـــك القيم عـــن بعد دون 
الحاجـــة للتوجـــه لمقار نيابـــات المرور الكلية ومـــن ثم إخطار المتظلـــم بالنتيجة حال االنتهـــاء من الفحص.

ثالًثا خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات.

رابعـــا: خدمـــة الدفـــع النقدي عند االســـتام؛ والتي تتيح طلب اســـتخراج شـــهادات المخالفـــات عن بعد؛ 
وذلـــك بطلـــب توصيلهـــا بمعرفة هيئة البريد المصـــري إلى محال اإلقامة؛ ودفع القيم المســـتحقة عنها 

نقدًا عند االســـتام. 

خامًســـا: خدمـــة الدفـــع االلكتروني ببطاقات االئتمـــان البنكي أو بطاقـــة »ميزة« الحكوميـــة؛ والتي تتيح 
إمكانيـــة اســـتخراج شـــهادات المخالفـــات ودفع القيم المســـتحقة عنها عـــن بعد بتلـــك البطاقات، وطلب 

توصيلهـــا بمعرفـــة هيئة البريـــد المصري إلى محـــال اإلقامة. 

المكاتـــب	الرقميـــة	االماميـــة	للنيابات: فـــي إطار تفعيـــل »النيابة العامة« سياســـة تحويـــل أعمالها 	 
رقميـــا وخاصـــة خدماتها المقدمـــة إلى جمهور المواطنين لتيســـيير عليهم، كان قد أمر المستشـــار 
حمـــاده الصـــاوي النائـــب العـــام منـــذ بـــدء العـــام القضائـــي 2019 بإنشـــاء مكاتـــب رقميـــة لتقديم 
خدمـــات النيابـــة بصفـــة عامة ومن بينهـــا الخدمات الخاصة بنيابات األســـرة الكترونًيا على مســـتوى 
الجمهورية تيســـييرًا لشـــئون المرأة واألســـرة في المجتمع، وصل عدد المكاتـــب الرقمية إلى 164 

مكتـــب رقمي.

والهـــدف مـــن هـــذه المكاتـــب ســـرعة إنجـــاز الخدمـــات بصـــورة غيـــر مركزيـــة وتســـهيل اإلجـــراءات علـــى 
المواطنيـــن ومكافحـــة الفســـاد بأشـــكاله المختلفـــة ودعـــم حقـــوق اإلنســـان.
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اعـــدت النيابـــة العامة اســـتراتيجية للتحول الرقمي والتي خصصت بها خمســـة مجـــاالت وجاءت مجاالت 
تحقيـــق الهدف االســـتراتيجي الرئيســـي كالتالي وهي )القيـــادة واإلدارة – الوعي -  القـــدرة واإلمكانات 

-  االبتكار واالبـــداع – التكنولوجيا(

كمـــا حـــددت النيابـــة العامـــة سياســـات وآليـــات العمـــل فـــي المجـــاالت الخمـــس وحـــددت جـــدوال زمنيا 
لتنفيـــذ تلك االســـتراتيجية أقصاه ثاث ســـنوات، على السياســـات العامة والخطط والبرامـــج التنفيذية 
علـــى مـــدار ثـــاث مدد زمنيـــة تبـــدأ جميعها منـــذ إطـــاق االســـتراتيجية، وينتهـــي المدى القريـــب فيها 
بنهايـــة ســـبتمبر 2022، وينتهي المدى المتوســـط بنهاية ســـبتمبر 2023، وينتهي المـــدى البعيد بنهاية 

سبتمبر.2024

ولعل أبرز نتائج ما تم في التحول الرقمي اآلتي:

برنامـــج	العدالـــة	الجنائية	االلكتروني: اعتمد الســـيد المستشـــار النائب العام يـــوم األربعاء الموافق 	 
11 مـــارس 2020م نشـــر برنامج العدالـــة الجنائية االلكتروني بكافة نيابـــات الجمهورية؛ ذلك البرنامج 
الـــذي يـــدرج فيـــه كافـــة التحقيقـــات التـــي تجريهـــا النيابـــة العامـــة والقـــرارات المتعلقة بهـــا ووجه 
التصـــرف فيهـــا، وكذا يتيـــح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة ســـير تلـــك التحقيقات بصورة 

فوريـــة، فضًا عن توفير نســـخ رســـمية منها لذوي الشـــأن.

كمـــا أمـــر النائب العام بإرســـال قضايا الجنايات لمحاكم االســـتئناف - كل حســـب اختصاصه - ومرفق بكل 
جنايـــة اســـطوانة مدمجة تحوي كافـــة أوراقها وأمر إحالتهـــا وقائمة مؤذى أقوال الشـــهود وأدلة اإلثبات 
فيهـــا؛ حتـــى يتـــاح لذوي الشـــأن الحصـــول على نســـخ الكترونيـــة عوضا عن إنفـــاق الكثير فـــي تصويرها 

ورقًيا.

والنيابـــة العامـــة – فـــي إطار تفعيلها سياســـة التحـــول الرقمي إلنفـــاذ القانون – في ســـبيلها العتماد 
عـــدد مـــن البرامـــج والتطبيقات والنظـــم االلكترونيـــة التي تقـــدم خدمـــات الكترونية ميّســـرة للمواطنين 
بصـــورة مؤمنـــة وناجـــزة. ومـــن ثـــم نجحت النيابـــة العامـــة في رقمنـــه العمـــل القضائي داخـــل النيابات 
مـــن خـــال التعامل علـــى المحاضـــر الشـــرطية وتحقيقـــات النيابة من خـــال منظومـــة العدالـــة الجنائية 

االلكترونيـــة فأصبـــح أعضـــاء النيابـــة العامـــة داخل النيابـــات ال يتعاملون مـــع أوراق …

منظومة	العرائض	االلكترونية: إن هذه الخدمات تتيح ألصحاب الشـــأن أو وكائهم تقديم العرائض 	 
الكترونًيـــا إلـــى المكتـــب الفنـــي للنائـــب العام داخل أو خـــارج جمهورية مصـــر العربية علمـــا بأنه يتم 
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وتقـــدم تلـــك المكاتـــب الرقميـــة أيضا خدمـــات المتعلقـــة بنيابات األســـرة مثـــل خدمـــات »الوالية على 
النفـــس« و«الواليـــة علـــى المـــال« المتمثلـــة فـــي قيد دعـــاوى الطـــاق والنفقـــات والحبـــس والوراثة 
وغيرها، وكذا اســـتخراج وثائق الحالة الشـــخصية بأنواعها الخمســـة -الزواج، الطاق، المراجعة، التصادق، 
الملي-، واســـتخراج الصور الرســـمية لألحكام وصيغها التنفيذية وإعامات الوراثة، وكذا اســـتخراج كافة 
قـــرارات الصرف المباشـــر الصـــادرة من »النيابـــة العامة« وقـــرارات الصرف لناقصـــي وعديمي األهلية 
الصـــادرة مـــن المحكمـــة، وكافة القـــرارات واألحكام الصـــادرة بتعيين األوصيـــاء والنـــواب القانونيين عن 
ناقصـــي وعديمـــي األهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشـــئون األســـرة، إذ تقـــدم تلك الخدمات 
بصـــورة ال مركزيـــة، بحيـــث يتـــاح للمواطـــن الحصـــول عليهـــا مـــن أي مكتب رقمـــي دون التقيـــد بمكاتب 

محددة. 

كمـــا قامـــت النيابـــة العامة مؤخرا بتجهيز ســـيارات لتقديـــم الخدمـــات االلكترونية الخاصـــة بالنيابة العامة 
بالتنســـيق مـــع وزارة التخطيـــط والتنمية االقتصادية للوصـــول إلى األماكن البعيدة وتســـهيل اإلجراءات 

المواطنين. على 

إدارة	البيـــان	والمرافعـــة	بالمكتب	الفني	للنائب	العام: أنشـــئت إدارة البيان بالمكتـــب الفني للنائب 	 
العـــام مـــن أجـــل التواصل مع منصـــات التواصـــل االجتماعي المختلفـــة للتعرف علـــى المواطنين 
والمشـــكات وكـــذا إصـــدار البيانات الصحفيـــة المختلفة الخاصـــة بالقضايا التي تهم الـــرأي العام.

إنشـــاء	نيابـــات	غســـل	األموال	بالنيابـــات	الكلية: اختصـــت بتحقيق وقائع غســـل األمـــوال المرتبطة 	 
بالجرائـــم األصلية وتتبـــع عائداتها.

تعديـــل	مســـمى	نيابة	الشـــئون	الماليـــة	والتجاريـــة	بمكتـــب	النائب	العـــام؛	لتصبح	نيابة	الشـــئون		 
االقتصاديـــة	وغســـل	األمـــوال:	وذلـــك لمواكبة التطـــورات التشـــريعية التي تعـــزز مكافحة الفســـاد.

مرفق	١١	الخدمات	القضائية	االلكترونية

 اسم الجهةاسم قاعدة البياناتم

1

التوثيق

استعام عن سريان محرر مميكن

تحرير توكيل عام قضايا )بنفسه(2

تحرير إقرار بالشطب )بنفسه(3

تحرير إقرار بعدم وجود تعديات على البيانات المساحية 4
)بنفسه(

تحرير إقرار رسمي )بنفسه(5

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق )بنفسه(6

تحرير توكيل عام رسمي )بنفسه(7

تحرير توكيل رسمي شامل )بنوك – عام( )بنفسه(8

تحرير توكيل في األمور الزوجية )بنفسه(9

اكتب محررك10

حجز ميعاد11

معاماتي المميكنة12

استعام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة13

توكيل عام قضايا )بصفة(14

توكيل عام رسمي )بصفة(15

تحرير توكيل رسمي شامل )بنوك – عام( )بصفة(16

تحرير توكيل في األمور الزوجية )بصفة(17

اقرار بالشطب )بصفة(18

اقرار تصحيح محرر موثق )بصفة(19

اقرار بعدم وجود تعديات على البيانات المساحية )بصفة(20

إقرار رسمي )بصفة(21
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 اسم الجهةاسم قاعدة البياناتم

22

الشهر العقاري

استخراج صورة من عقد مشهر

استخراج صورة من كتاب دوري23

استخراج صورة ن منشور مالي24

استخراج صورة من منشور فني25

استخراج شهادة تصرفات عقارية26

ترجمة عقد مشهر27

28

رخصي

استعام عن مخالفات رخص القيادة

تظلم على مخالفات رخص القيادة29

سداد مخالفات رخص القيادة30

سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر31

32

المحاكم

عرض كل الدعاوى الخاصة بالمواطن

إقامة دعوة مدنية33

تسجيل محامي34

تحديث بيانات كارنيه النقابة الخاص بالمحامي35

االستعام عن رول دعوى36

االستعام عن بيانات دعوى37

االستعام عن حدوث استئناف38

االستعام عن المطالبات39

عنوان الدراسةم

أثر إنفاذ القانون على تحقيق مبدأ الردع للموظفين العموميين1

إمكانية تحقيق التوازن في العاقة العقدية بالنسبة للوحدات المؤجرة من مالكيها لاشخاص 2
اإلعتبارية العامة

جريمة رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية )بين التجريم 3
والتطبيق(

األسلوب األمثل لتقييم العاملين بالمؤسسات من خال إدارة الموارد البشرية4

آليات الدمج بين االقتصاد الرسمي واالقتصاد غير الرسمي5

التداعيات االقتصادية للحرب الروسية األوكرانية عالميا ومحلًيا6

التحول للسياحة الخضراء مدخل هام لتحقيق السياحة المستدامة7

خدمـــات قضائيـــة  مـــن  تقـــدم  مـــا  جانـــب  وإلـــى 
باتـــت تقـــدم الكترونيـــًا عبـــر منصـــة مصـــر الرقمية 
خـــال  مـــن  تتيـــح  العـــدل  وزارة  فـــإن  ُبعـــد،  عـــن 
موقعهـــا االلكترونـــي خدمـــات للمواطنيـــن تخص 
وموقـــف  الجلســـات،  رول  عـــن  االســـتعام 
الدعـــاوى، واالســـتعام عـــن حصول االســـتئناف 
مـــن عدمـــه بالمحاكـــم المختلفـــة، كما تتيـــح الوزارة 
خدماتهـــا المقدمـــة للقضـــاة والعامليـــن بالـــوزارة 

وتطبيقـــات  االلكترونـــي  موقعهـــا  خـــال  مـــن 
الكشـــف  التحويـــات  إلصـــدار  الذكيـــة  الهواتـــف 
الطبـــي والتحاليـــل واألشـــعة عـــن بعـــد، وتقديم 
بعـــد  عـــن  القضائـــي  التفتيـــش  إدارة  خدمـــات 
)إصـــدار شـــهادات خبـــرة وتـــدرج وظيفـــي ورصيد 
اجـــازات...( بـــذات الوســـائل، وذلـــك ُبغيـــة حوكمة 
اإلجـــراءات والســـعي نحـــو التواصـــل االلكتروني 
وإنجـــاز المعامـــات بيـــن األعضاء طالبـــي الخدمة 

والقطاعـــات المعنيـــة بالـــوزارة، وتتيح قناة اتصـــال بين قطـــاع اإلدارات القانونية بـــوزارة العدل والجهات 
الخاضعـــة الختصاصـــه مـــن خـــال ذات الموقـــع.

كمـــا تـــم اتخـــاذ عـــدد مـــن اإلجـــراءات التي تســـهل عمليـــة الحصول علـــى الخدمـــات القضائيـــة وخدمات 
التوثيـــق بخـــاف تطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول كالتالي:

إطاق نظام الشباك الواحد في 2.9 فرع توثيق.	 

تم افتتاح فرع توثيق بالمركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة.	 

إنشاء فروع توثيق مميزة منها فرع توثيق سيتي ستارز بحي مدينة نصر.	 

إطـــاق ســـيارة توثيـــق متنقـــل، يمكـــن إجـــراء معاماتهـــا مـــن خـــال االتصـــال علـــى رقـــم الهاتف 	 
موعـــد. لحجـــز   01555559875

إطاق خدمة تطبيق »أرغب في عمل توكيل« عبر الهواتف الذكية في عدد 24 محافظة.	 

تقديـــم بعـــض خدمـــات الشـــهر العقـــاري والترجمة من خـــال الموقـــع االلكتروني لمصلحة الشـــهر 	 
www.rern.gov.eg العقـــاري

مرفق	١٢	الدراسات	الصادرة	عن	مركز	البحوث	والدراسات	باألكاديمية	الوطنية	لمكافحة	الفساد.
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عنوان الدراسةم

االستفادة من تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في منع ومكافحة الفساد للدولة المصرية8

األثر اإليجابي لبرامج الدمج المجتمعي على تحسن جودة الحياة لمتعافي اإلدمان9

الدوافع والحوافز وأثرها على رضا الموظف العام بالجهاز اإلداري بالدولة )دراسة حالة وزارة 10
األوقاف المصرية(

دراسة تحليلية عن تطوير األداء باإلدارة المركزية للشئون الهندسية بمشيخة األزهر11

المعوقات التي تواجه قيام المراكز البحثية بجامعة األزهر بالدور المنوط بها12

استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في تطوير العمل بهيئة الرقابة اإلدارية بين الواقع 13
والمأمول

دور التمويل األخضر في تمويل التنمية المستدامة والعادلة14

تأثير المخاطر الجيولوجية لسد النهضة على دول المصب والرؤية المقترحة للحفاظ على المصالح 15
المصرية في منطقة حوض النيل.

االختصاص القضائي للقانون السيبراني: دراسة مقارنة16

بحث عن األمن السيبراني17

دور أجهزة الدولة في تنمية ريادة األعمال18

تكوين واستخدام مصادر المعلومات ومقترح تطويرها19

برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في سوق األوراق المالية20

دور الدولة في مجال الخدمات الحكومية ودراسة األسلوب األمثل بين تقديم الخدمات واإلكتفاء 21
بالرقابة والحوكمة

العمات الرقمية والمشفرة وأثرها على االقتصاد22

دور التسويق االلكتروني في زيادة إيرادات البنوك التجارية23

أثر نجاح التحول الرقمي على تعظيم الموارد المالية ومنع الفساد للدولة المصرية24

25 GFMIS مقترح تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة العامة باستخدام إدارة المعلومات المالية الحكومية
بهدف تحقيق كفاءة إدارة المالية العامة

ضبط العاقة بين المواطن وشركات التطوير العقاري26

التهديدات السيبرانية وتأمين المعلومات والبنى التحتية الحرجة 27

التخطيط العمراني والمخططات االستراتيجية وتأثيرها على مبادرة حياة كريمة28

الرقابة اإلدارية ودورها في الرقابة الشاملة على المشروعات اإلنشائية بوزارة الثقافة29

عنوان الدراسةم

 أثر تطبيق نظم اللوجستيات المتكاملة، النقل متعدد الوسائط، الموانئ الجافة في تطوير30
وحوكمة دورة العمل بالموانئ البحرية المصرية

نظام البناء – التشغيل – نقل الملكية "BOT" لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية األساسية31

تفعيل الرقابة الشاملة على المشروعات اإلنشائية بوزارة الثقافة.32

دور وحدات المراجعة الداخلية في إدارة مخاطر الفساد بجهات الدولة المصرية33

رؤية على أبرز مامح قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات 148 لسنة 342019

الفساد وتكنولوجيا المعلومات "انفصال أم ارتباط"35

أوجه الفساد بمنظومة الجمارك وآثاره على االقتصاد المصري36

توعية الطاب بمخاطر الفساد بالمناهج التعليمية كخطوة أساسية لمنع الفساد ونشر قيم النزاهة 37
في مصر

دور التحول الرقمي في مكافحة الفساد38

دور اإلدارة االستراتيجية في تحسين أداء وحدات الرقابة الداخلية المنشأة حديًثا بالجهاز اإلداري 39
للدولة

تحديات فيروس كوفيد 19 وأنسب الطرق لمواجهتها من المنظور الطبي والمجتمعي40

تطوير منظومة استخراج تراخيص البناء للحد من ظاهرة الفساد بالمحليات41

التوسع العقاري الرأسي وتأثيره على التنمية المستدامة42

مسئوليات وواجبات القائم بالوظيفة العامة من منظور الشريعة االسامية 43

التزامات المكلف بالضريبة على القيمة المضافة وطرق الطعن عليها وما يترتب على إخال 44
المكلف بالتزاماته

جرائم غسل األموال وأثرها على اإلقتصاد المصري45

أهمية دور الميكنة في مكافحة الفساد باإلدارة المحلية46

دارسة أوجه االختاف بين قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وقوانين 47
التأمينات السابقة

دور صناديق الثروة السيادية في التنمية المستدامة والتطبيق على الحالة المصرية48

منظومة عمل الشكاوى بين ما تحققه من أهداف وبين أساليب تطويرها بهيئة الرقابة اإلدارية49

التحديات التي تواجه الجمارك المصرية في ظل الركود االقتصادي وزيادة حجم االعفاءات50

مفهوم الحوكمة ودورها في الحد من الفساد بالجهات الحكومية51
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عنوان الدراسةم

 دور اإلدارة االستراتيجية في تحسين أداء وحدات الرقابة الداخلية المنشأة حديًثا بالجهاز اإلداري52
للدولة

أوجه الفساد الناجمة عن عاقة شركات المقاوالت التابعة لقطاع األعمال العامة مع مقاولي 53
الباطن والحلول المقترحة

االستثمار األجنبي المباشر والدول النامية: حالة بحثية على جمهورية مصر العربية54

اإلطار العام لمكافحة الفساد وأثره على االقتصاد المصري55

تحليل العاقة بين ممارسات التسويق الداخلي والرضا الوظيفي وانعكاساتها على اداء الموارد 56
البشرية "بحث ميداني"

دور اختيار القيادات في الحد من الفساد في المنظمات العامة57

عنوان الدراسةم

 أطروحة )دكتوراه( - جامعة القاهرة. كلية الحقوق. قسم القانون العام، بعنوان استرداد األصول1
.المهربة للخارج فى ضوء أحكام القانون الدولى العام

أطروحة )دكتوراه( - جامعه بورسيعيد - كلية التجارة - قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة، 2
بعنوان آليات مكافحة الفساد اإلداري والسياسي في مصر - دراسة حالة لهيئتي سوق المال 

والرقابة المالية خال الفترة )2012-1979(.

أطروحة )دكتوراه(- جامعة األسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى، بعنوان الحماية 3
الجنائية للشهود والمبلغين والخبراء : فى القانون المصرى واالتفاقيات الدولية.

أطروحة )دكتوراه(- جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائي، المواجهة الجنائية 4
لجرائم االعتداء على المال العام: دراسة مقارنة.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة اإلسكندرية. كلية اآلداب. قسم االجتماع، بعنوان األبعاد االجتماعية 5
للحوكمة ومناهضة الفساد: دراسة مستقبلية إستطاعية للمحليات باإلسكندرية.

اطروحه )دكتوراه(-جامعة اسيوط.كلية الحقوق.قسم القانون العام، بعنوان الفساد فى عقود 6
مقاوالت األعمال.

أطروحة )ماجستير( جامعة السادات - كلية التجارة- بعنوان اطار مقترح لدور مراقب الحسابات فى 7
مجال مكافحة الفساد اإلدارى.

أطروحة )ماجستير( - جامعة بنها. كلية التجارة. قسم إدارة األعمال، بعنوان مدي توافر مقومات 8
القيادة األخاقية وأثرها علي الحد من الفساد اإلداري: دراسة تطبيقية علي وزارة التعليم العالي 

في العراق.

عنوان الدراسةم

 أطروحة )ماجستير( - جامعة حلوان. كلية اآلداب. قسم اإلعام، أطر معالجة قضايا الفساد فى9
.الصحف العراقية واتجاهات الجمهور نحوها: دراسة ميدانية وتحليلية

أطروحة )دكتوراه(- جامعة اإلسكندرية.كلية الزراعة.قسم تنمية ريفية، بعنوان تقييم حكومة 10
الخدمات العامة في قرية مصرية.

أطروحة )ماجستير( - جامعة المنيا. كلية دار العلوم. قسم الشريعة اإلسامية، بعنوان األحكام 11
الفقهية إلجراءات مكافحة الفساد المالي.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة طنطا. كلية التجاره. قسم االقتصاد. بعنوان تحليل أثر الفساد على 12
التنمية االجتماعيه واالقتصاديه فى الدول الناميه: دراسة مقارنة.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة اسيوط. كلية الحقوق. قسم المالية العامة واالقتصاد، بعنوان الفساد 13
االقتصادى واثره على الموازنة العامة للدولة: دراسة فى االقتصاد الوضعى واالقتصاد 

اإلسامى.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة بنها.كلية الحقوق .قسم القانون التجارى والبحرى، بعنوان دور مبدأ 14
الشفافية واإلفصاح في مكافحة الفساد المالي في سوق األوراق المالية.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة القاهرة - كلية اإلعام - قسم اإلذاعة والتليفزيون، بعنوان التغطية 15
التلفزيونية لسياسات الدولة المصرية فى مكافحة الفساد و عاقتها بالمواطنة المسئولة

أطروحة )ماجستير( - جامعة المنوفية. كلية الحقوق. قسم االقانون الدولى العام، بعنوان دراسة 16
حول آليات مكافحة الفساد فى ضوء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة تحليلية 

وتطبيقية

أطروحة )ماجستير(- جامعة بنها.كلية التربية.قسم أصول التربية، بعنوان دور مؤسسات التربية 17
في مواجهة ظاهرة الرشوة وإسهاماته في تحقيق اإلصاح المجتمعي.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة المنوفية.كلية الحقوق.قسم القانون الجنائي، بعنوان جرائم الفساد 18
المالي في الفقه اإلسامي والقانون الوضعي: دراسة مقارنة.

أطروحة )دكتوراه ( - جامعة بني سويف. كلية التربية الرياضية. قسم اإلدارة الرياضية والترويح، 19
بعنوان آليات مقترحة لمكافحة الفساد بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء مبادئ الحوكمة.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة عين شمس . كلية الحقوق . قسم القانون الجنائى، بعنوان المواجهة 20
الجنائية لتعارض المصالح: األحكام الموضوعية والجوانب اإلجرائية - دراسة مقارنة.

أطروحة )ماجيستير( - جامعة األسكندرية.كلية الحقوق.قسم القانون الجنائي، بعنوان جرائم غسل 21
االموال في القانون العراقي: دراسة مقارنة.

أطروحة  )دكتوراه( - جامعة اسيوط. كلية الحقوق. قسم القانون العام، بعنوان حق الحصول على 22
المعلومات: دراسة مقارنة.

أطروحة )ماجستير( - جامعة بورسعيد. كلية التجارة. قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة،  23
بعنوان آليات المحاسبة في إطار استراتيجية مكافحة الفساد لتطوير اإلدارة المحلية في مصرمن 

) 2011م الى 2016م (.

مرفق	١٣		أطروحات	الماجستير	والدكتوراه	المتعلقة	بمكافحة	الفساد	المجازة	خالل	سنوات	
االستراتيجية.
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عنوان الدراسةم

 أطروحة )دكتوراه(- جامعة المنوفية-كليه التربية-قسم أصول التربية، بعنوان تعزيز النزاهة40
.االكاديمية بالجامعات المصرية علي ضوء خبرات كل من نيوزلندا والدنمارك

أطروحة ) دكتوراه ( - جامعة دمياط. كلية التربية. قسم أصول التربية، بعنوان التخطيط لمكافحة 41
الفساد بالجامعات المصرية: فى ضوء المواصفة القياسية الدولية أيزو 37001.

أطروحة )ماجستير( - جامعة عين شمس. كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية. قسم العلوم 42
االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية، بعنوان دور األبداع فى مكافحة الفساد اإلداري لتحقيق 

أبعاد التنمية المستدامة بالمنظمات الحكومية : دراسة ميدانية على العاملين بديوان عام محافظة 
القاهرة.

أطروحة )ماجستير (- جامعة بنها. كلية التجاره .قسم المحاسبة، بعنوان إطار محاسبي مقترح لدعم 43
آليات حوكمه الشركات الكويتية في مواجهه الغش والفساد: دراسة ميدانيه.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة طنطا . كلية الحقوق. قسم االقتصاد والمالية العامة، بعنوان أثار 44
الفساد على األداء االقتصادى للدولة : دراسة تحليلية مقارنة

أطروحة )دكتوراه(جامعة اسيوط.كلية الخدمة االجتماعية.قسم تنظيم مجتمع، بعنوان تقنيات 45
طريقة تنظيم المجتمع فى تفعيل لجان مكافحة الفساد فى القطاع الحكومى فى مصر.

أطروحة )ماجستير( - جامعة عين شمس. كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم أصول 46
التربية، بعنوان الحوكمة الرشيدة مدخل لمواجهة الفساد األكاديمي في بعض الجامعات 

المصرية.

أطروحة )ماجستير(- جامعة األسكندرية.كلية الحقوق.قسم القانون الدستوري، بعنوان الفساد 47
االنتخابي وأثره على السياسة العامة للدولة : دراسة مقارنة.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة القاهرة - كلية االقتصاد و العلوم السياسية - قسم العلوم السياسية 48
ة: دراسة حالة العراق  بعنوان تأثير الفساد فى األمن اإلنسانى للمجتمعات فى المراحل االنتقاليَّ

منذ 2003.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة بنها.كلية الحقوق .قسم األقتصاد والمالية العامة بعنوان العاقــة بين 49
إشكاليـة الفسـاد والنمـو االقتصـادي: دراسة تطبيقية على االقتصاد المصري.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة بنها.كليةالحقوق .قسم األقتصاد والمالية العامة. بعنوان العاقــة بين 50
إشكاليـة الفسـاد والنمـو االقتصـادي : دراسة تطبيقيةعلى االقتصاد المصرى.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة حلوان. كلية اآلداب. قسم علم المعلومات بعنوان حرية تداول 51
المعلومات في مراكز المعلومات الحكومية.

أطروحة )ماجستير( - جامعة أسيوط. كلية اآلداب.قسم اإلعام بعنوان أطر معالجة الصحافة 52
االستقصائية لقضايا الفساد في المجتمع المصري ”دراسة تطبيقية”.

دور الصحافة 53 أطروحة )ماجستير( - جامعة المنصورة. كلية االداب. قسم االعام بعنوان  
االستقصائية فى تشكيل اتجاهات الجمهور االردنى نحو قضايا الفساد االقتصادى.

أطروحة )ماجستير( - جامعة المنصورة. كلية الحقوق. قسم القانون العام بعنوان دور االجهزة 54
الرقابية فى مكافحة الفساد: دراسة مقارنة.

أطروحة )ماجستير( - جامعة بنها.كلية التجارة.قسم المحاسبة بعنوان دراسة تحليلية ألهم اتجاهات 55
GFMIS تطوير نظام المحاسبة الحكومية في ضوء مبادىء الحوكمة باستخدام برنامج

عنوان الدراسةم

 أطروحة )ماجستير( - جامعة المنصورة. كلية التجارة. قسم المحاسبة، بعنوان إطار لزيادة فعالية24
 الرقابة الداخلية لمكافحة الفساد فى القطاع الحكومى فى ضوء معايير االنتوساى : دراسة

.ميدانية على جامعة المنصورة

أطروحة )ماجيستير(- جامعة األسكندرية.كلية الحقوق.قسم القانون الدستوري، بعنوان دور 25
البرلمان في مكافحة الفساد : دراسة مقارنة

أطروحة )دكتوراه( - جامعة اإلسكندرية. كلية اآلداب. قسم االجتماع، بعنوان آليات مكافحة 26
االقتصاد الخفى فى المجتمع المصرى : تحليل سوسيولوجى للفترة من 2000 - 2015 : االتجار 

بالبشر نموذجًا.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة عين شمس . كلية الحقوق . قسم القانون الجنائى، بعنوان جريمة 27
التربح األحكام الموضوعية واإلجرائية: دراسة مقارنة.

أطروحة )دكتوراه( - جامعةالقاهره. كلية االقتصاد والعلوم السياسيه. قسم العلوم السياسية، 28
بعنوان تأثير العوامل السياسية على نجاح سياسة مكافحة الفساد االقتصادى : دراسة الحالة 

المصرية )2011-2004(.

أطروحة )الدكتوراه(- جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائي، بعنوان السياسة 29
الجنائية في مواجهة ظاهرة الفساد : دراسة مقارنة.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة اسيوط. كلية اآلداب. قسم علم االجتماع، بعنوان مظاهر الفساد 30
وانعكساتها على التنمية االقتصادية : بحث اجتماعى ميدانى.

أطروحة )ماجستير( - جامعة القاهرة. كلية اإلعام. قسم اإلذاعة والتليفزيون، بعنوان العاقة بين 31
ة في مكافحة الفساد  استخدام اإلعام الرقمي واتجاه الشباب العراقي نحو دور الحكومة العراقيَّ

ة.  االقتصادي: دراسة ميدانيَّ

أطروحة )دكتوراه( - جامعة عين شمس . كلية الحقوق . قسم القانون الجنائى، بعنوان اإلجراءات 32
الجنائية السترداد األموال المنهوبة في الخارج.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة بنها. كليةالحقوق. قسم القانون التجارى، بعنوان دور حوكمة الشركات 33
فى مكافحة الفساد.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة المنوفية -كلية الحقوق -قسم القانون الجنائى، بعنوان الجوانب 34
اإلجرائية لمكافحة الفساد : )فى ضؤ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد(.

أطروحة ) دكتوراه ( - جامعة المنوفية. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى، بعنوان المواجهة 35
الجنائية لمكافحة غسل األموال فى ضوء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة مقارنة.

أطروحة )دكتوراه(- جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام، بعنوان سبل مكافحة 36
ظاهرة الفساد اإلداري في القانون المصري والكويتي : دراسة مقارنة. 

أطروحة )ماجستير(- جامعة األسكندرية.كلية الحقوق.قسم القانون اإلداري، بعنوان دور االجهزة 37
الرقابية في حماية االموال العامة للدولة : دراسة مقارنة.

أطروحة )ماجستير(- جامعة األسكندرية.كلية الحقوق.قسم االقتصاد والمالية العامة، بعنوان 38
انعكاسات الرشوة على التنمية االقتصادية واثارها االقتصادية في دولة الكويت.

أطروحة )دكتوراه(- جامعة األسكندرية.كلية الحقوق.قسم القانون الجنائي، بعنوان النظام 39
االجرائي لجرائم الموظف العام : في ظل تطورات السياسة الجنائية المعاصرة.
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عنوان الدراسةم

الدورة العاشرة لفريق منع الفساد باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا خال الفترة من 6
.2019/9/6-4

 الدورة الثالثة عشر لفريق استرداد الموجودات باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا خال7
.الفترة من 2019/5/30-29

الدورة الثامنة لفريق التعاون الدولي باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا بتاريخ 31 8
مايو 2019.

االجتماع الثالث لمؤتمر الدول األطراف باالتفاقية العربية لمكافحة الفساد – دولة المغرب خال 9
الفترة من 2020/1/8-7.

االجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول 10
األطراف في االتفاقية العربية لمكافحة الفساد افتراضًيا يوم 2020/12/21 

الدورة الحادية عشرة لمجموعة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد افتراضًيا 11
خال الفترة من 2020/8/18-16 .

المشاركة بأعمال المؤتمر الثالث للشبكة العالمية لمسئولى إنفاذ القانون فى جرائم الفساد 12
بمقر منظمة التعاون االقتصادى والتنمية OECD بمدينة باريس.

المشاركة بأعمال المؤتمر السنوى لشبكة نزاهة األعمال فى منطقة الشرق األوسط وشمال 13
افريقيا والمنتدى العالمى لمكافحة الفساد والنزاهة بمقر منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

OECD بمدينة باريس.

المشاركة باالجتماع األول لمجموعة عمل مكافحة الفساد ACWG التابعة لمجموعة دول العشرين 14
G20 باليابان.

المشاركة بفعاليات مؤتمر "طريق حرير نظيف" بالعاصمة الصينية بكين.15

المشاركة بالملتقى اإلقليمي الذى تنظمه الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية التونسية 16
بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتونس.

المشاركة بمؤتمر "األيام األفريقية للحوكمة تحت شعار "دعم تعاون افريقية مشترك لمنع 17
الفساد بمقر الهيئة التونسية لمكافحة الفساد التونسية بدولة تونس.

المشاركة فى أعمال مؤتمر وطنى تحت شعار "مكافحة الفساد منهج تشاركى لتحقيق العدالة 18
وضمان التنمية" بدولة تونس تنظمه الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد.

المشاركة بفعاليات مؤتمر الكويت الدولى تحت عنوان "النزاهة من أجل التنمية" بدولة الكويت.19

المشاركة بفعاليات مؤتمر المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )االنتوساى( 20
وهيئات مكافحة الفساد الذى ُعقد بمدينة أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة.

الدورة الحادية عشرة – المستأنفة األولى لمجموعة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة 21
لمكافحة الفساد افتراضًيا خال الفترة من 31 اغسطس إلى 2 سبتمبر 2020.

الدورة الحادية عشرة – المستأنفة الثانية لمجموعة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة 22
لمكافحة الفساد افتراضًيا بتاريخ 29 يونيو 2020 .

الدورة الحادية عشرة الجتماع الفريق الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد افتراضًيا 23
خال الفترة من 31 اغسطس إلى 2 سبتمبر 2020.

عنوان الدراسةم

 أطروحة )ماجستير( - جامعة بنها.كلية التجارة.قسم المحاسبة بعنوان تطوير نظم الرقابة الداخلية56
.لمواجهة الفساد المالي في الهيئات الحكومية : دراسة تطبيقية

أطروحة )ماجستير( - جامعة بنها.كلية التجارة.قسم محاسبة بعنوان استخدام اآلليات الرقابية 57
للحوكمة في تطوير نظام المحاسبة الحكومية االلكترونية في العراق : دراسة ميدانية.

أطروحة )ماجستير( - جامعة بنها.كلية التجارة.قسم محاسبة. بعنوان تفعيل الرقابة المالية على 58
الموارد العامة للموازنة بالتطبيق علي عوائد االستثمار األجنبي المباشر في العراق: دراسة 

ميدانية.

أطروحة )ماجستير( - جامعة بنها، كلية التجارة، قسم المحاسبة بعنوان مدخل تحليلي لتطوير 59
نظام الرقابة الداخلية للحد من ممارسات الفساد المالي في الوحدات الحكومية العراقية: دراسة 

ميدانية.

أطروحة )ماجستير( - جامعة بني سويف. كلية االداب. قسم االجتماع بعنوان الثقافة التنظيمية 60
والفساد اإلداري : دراسة مقارنة بمحافظة بني سويف.

أطروحة )ماجستير( - جامعة حلوان. الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة لضباط القوات المسلحة. قسم 61
المحاسبة. بعنوان إطار مقترح لتطبيق المراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية للحد من الفساد 

المالى واإلدارى.

أطروحة )ماجستير( - جامعة عين شمس.كلية الدراسات العليا للطفولة قسم اإلعام وثقافة 62
األطفال. بعنوان معالجة األفام السينمائية المصرية لصور استغال أصحاب النفوذ للسلطة 

التنفيذية وعاقتها بالصورة الذهنية المتكونة لدى المراهقين.

أطروحة )ماجستير( - جامعة أسيوط- كلية الخدمة االجتماعية. بعنوان الحوكمة الرشيدة كمدخل 63
لتطوير خدمات الرعاية االجتماعية بالجمعيات األهلية.

أطروحة )دكتوراه( - جامعة عين شمس، كلية الحقوق بعنوان إنفاذ االلتزامات الدولية لمكافحة 64
الفساد في النظام القانوني المصري.

الفعاليةم

الدورة العاشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا 1-27
2019/5/29.

اجتماع الجمعية العامة الرابع التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية، شرم الشيخ خال الفترة من 2
.2019/6/13-12

الدورة العاشرة المستأنفة األولى لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 3
بفيينا بتاريخ 2019/9/4-2.

اجتماع اللجنة التنفيذية السابع التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية، مدغشقر خال الفترة من 4
.2011/11/20-19

الدورة العاشرة المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 5
بأبوظبي بتاريخ 2019/12/18-17.

مرفق	١٤	المشاركة	في	الفعاليات	اإلقليمية	والدولية	المعنية	بمكافحة	الفساد
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الفعاليةم

 اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية، بوجمبورا خال الفترة من41
2022/2/21.

االجتماع الرابع لمؤتمر الدول األطراف باالتفاقية العربية لمكافحة الفساد –السعودية خال الفترة 42
من 2022/3/23-22.

الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا بتاريخ 43
.2022/6/17-13

الدورة الثالثة عشر لفريق منع الفساد باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا خال الفترة 44
من 2022/6/17-15.

اجتماع الجمعية العامة الخامس التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية، بوجمبورا خال الفترة من 45
.2022/6/24-20

مشاركة هيئة الرقابة اإلدارية بصفتها رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية في اجتماع 46
الجمعية العامة الثامن لشبكة البرلمانيين األفارقة لمناهضة الفساد، دولة بنين خال الفترة من 

2022/7/29-26

اجتماع اللجنة التنفيذية العاشر التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية، افتراضًيا بتاريخ 47.2022/8/3

اجتماع اللجنة التنفيذية الحادي عشر التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية، افتراضًيا بتاريخ 48
.2022/8/24

اجتماع اللجنة التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية مع البنك االفريقي للتنمية، افتراضًيا بتاريخ 49
.2022/8/25

اجتماع متابعة تنفيذ االعان السياسى والدورة الثالثة عشر المستأنفة األولى لفريق استعراض 50
تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا بتاريخ 2022/9/9-5.

المشاركة في اجتماع نظمته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 51
وسكرتارية مجموعة ايجمونت للتجمعات المالية بعنوان "االشراف على األصول االفتراضية 

والتحقيق فيها" الذي عقد افتراضًيا خال الفترة من 6-7 سبتمر 2022.

االجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في 52
الدول األطراف في االتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة خال الفترة من  2022/9/19-18 

المشاركة بفعاليات المؤتمر اإلقليمي لمكافحة غسل األموال الذى نظمته وزارة العدل األمريكية 53
بمملكة البحرين.

54 Globe المشاركة باالجتماع الثانى للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لهيئات مكافحة الفساد
الذى ُعقد بمدينة فيينا.

المشاركة في اجتماع الدورة األولى لفريق استعراض تنفيذ االتفاقية العربية لمكافحة الفساد 55
الذي عقد بالقاهرة خال الفترة من 2022/9/19-18

مشاركة هيئة الرقابة اإلدارية بصفتها رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية في اجتماع 56
االتحاد مع البنك االفريقي للتنمية وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين خال الفترة من 17-

2022/9/18

الفعاليةم

 الدورة الرابعة عشر الجتماع الفريق الحكومي مفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات24
 افتراضًيا خال الفترة من 2020/8/18-16

الدورة التاسعة الجتماع فريق الخبراء المعني بالتعاون الدولي افتراضًيا خال الفترة من 8/18-16/ 25
2020

المشاركة باالجتماع الوزاري األول لدول مجموعة العشرين فى مجال مكافحة الفساد تحت رئاسة 26
المملكة العربية السعودية بتقنية الفيديو كونفرانس.

الدورة االستثنائية لمؤتمر الدول األطراف باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد افتراضًيا  27
بتاريخ 7 /2021/5.

الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الفساد، افتراضًيا خال الفترة من 28
.2021/6/4-2

اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن التحاد هيئات مكافحة الفساد األفريقية، مدغشقر خال الفترة من 29
.2021/7/15

الدورة التاسعة الجتماع مؤتمر الدول األطراف باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم 30
الشيخ بتاريخ 2021/12/17-13.

الدورة الثانية عشرة لفريق منع الفساد باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد افترضًيا خال 31
الفترة من 2021/6/18-14.

الدورة الثانية عشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد افتراضًيا 32
.2021/6/18-14

الدورة الخامسة عشر لفريق استرداد الموجودات باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 33
افتراضًيا خال الفترة من 2021/9/10-6.

الدورة الثانية عشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد افتراضًيا 34
بتاريخ 2021/6/18-14.

الدورة الثانية عشرة المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 35
افتراضًيا بتاريخ 2021/9/10-6.

الدورة العاشرة الجتماع فريق الخبراء المعني بالتعاون الدولي افتراضًيا خال الفترة من 9/10-6/ 36
2021

مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات في االجتماع رقم 75 للمجلس التنفيذي لانتوساي، افتراضًيا 37
بتاريخ 2021/11/23

المشاركة باجتماع شبكة هيئات الوقاية من الفسادNCPA  بتقنية االتصال المرئى.38

المشاركة بأعمال مؤتمر دولي في مجال إدارة قضايا االحتيال المعقدة والذي تنظمه الدائرة 39
الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية DNA بتقنية االتصال المرئى.  

المشاركة بأعمال المؤتمر الدولى الثالث "تدابير الوقاية من الفساد فى القطاع العام بدولة 40
فلسطين" بتقنية االتصال المرئى.
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مرفق 15 أنشطة دعم قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع ومكافحة الفساد.

النشاطم

بتاريخ 2020/8/5 تم عقد ندوة عن "دور منظمات العمل األهلي في التصدي لظاهرة الفساد" 17
الخاصة بمحافظتي البحيرة واألسكندرية.

بتاريخ 2020/8/8 تم عقد مؤتمر "دور منظمات العمل األهلي في مكافحة الفساد" بمحافظة 18
الغربية بمركز شباب كفر الزيات.

بتاريخ 2020/10/20 تم عقد "ندوة مكافحة الفساد" بالغربية بمقر االتحاد العام للجمعيات 19
والمؤسسات األهلية بالمحافظة.

بتاريخ 2020/12/16 تم عقد مؤتمر "دور منظمات العمل األهلي في مكافحة الفساد بمحافظة 20
الغربية" تحت رعاية السيد/ محافظ الغربية بقاعة المؤتمرات الكبرى بفندق عرفة.

خال الفترة من 11-2021/2/12 عقد ورشة عمل مكافحة الفساد المنعقد بمقر معهد التدريب 21
والبحوث للصحة اإلنجابية باإلسكندرية من 2021/2/11 إلى 2021/2/12.

بتاريخ 2021/8/17 تم عقد مؤتمر "تفعيل دور منظمات المجتمع األهلية في مكافحة الفساد 22
والقضية السكانية" بالغربية.

بتاريخ 2021/8/26 تم عقد لقاء عن "تفعيل دور منظمات المجتمع األهلية في مكافحة الفساد 23
والقضية السكانية" باإلسكندرية.

بتاريخ 2021/9/15 تم عقد مؤتمر عن "تفعيل دور منظمات المجتمع األهلية في مكافحة الفساد 24
والقضية السكانية" بالدقهلية.

بتاريخ 18- 2021/9/20 تم عقد لقاء عن "تفعيل دور منظمات المجتمع األهلية في مكافحة الفساد 25
والقضية السكانية" باإلسكندرية.

بتاريخ  2021/11/9 عقد مؤتمر دور منظمات العمل األهلي لمكافحة الفساد والقضية السكانية 26
بالقاعة الكبرى بفندق سميراميس.

بتاريخ 2021/12/6تم عقد مؤتمر "تفعيل دور منظمات المجتمع األهلية في مكافحة الفساد " 27
بالقاعة الكبرى بفندق سميراميس

بتاريخ 2021/12/14تم حضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل 28
األهلي لمكافحة الفساد وعضو مجلس النواب  بالمشاركة فى عرض التجربة المصرية لمكافحة 

الفساد خال الجلسة التي خصصت مع هيئة الرقابة اإلدارية بشرم الشيخ 

خال شهر مارس 2022 بفندق سونستا المشاركة في ورشة العمل التي نظمتها هيئة الرقابة 29
اإلدارية مع هيئة الحوكمة االقتصادية لمناقشة التصور الستكمال االستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد 2023 – 2030 وتم في اللقاء عرض تجارب عدد من الدول التي تعاملت مع قضية الفساد 

واالستراتيجيات التي وضعتها تلك الدول وأيضَا عرض التجربة المصرية في مواجهة الفساد .

النشاطم

بتاريخ 2019/2/26 تم عقد المؤتمر الثالث تفعيل دور منظمات العمل األهلي في مكافحة الفساد 1
بفندق تريومف مصر الجديدة .

بتاريخ 2019/3/12  تم عقد مؤتمر مكافحة الفساد واالستراتيجية 2022/2019 بمحافظة السويس 2

بتاريخ  2019/3/16  تم عقد مؤتمر دور منظمات العمل المدني في مكافحة الفساد واالستراتيجية 3
الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 بمحافظة اإلسكندرية .

بتاريخ  2019/3/18 تم عقد مؤتمر مكافحة الفساد بمقر مركز شباب كفر الزيات محافظة الغربية 4

خال الفترة من  17-2019/7/18  تم عقد "ورشة عمل عن دور منظمات العمل األهلي في 5
التصدي لظاهرة الفساد ".

خال الفترة من 7-2019/9/9 تم عقد ورشة عمل بمحافظة اإلسكندرية لعرض التوجهات 6
االستراتيجية للجنة العليا لمكافحة الفساد.

بتاريخ 2019/10/8 تم عقد مؤتمر تحت عنوان "إطاق مبادرة مجتمع با فساد" بقاعة المؤتمرات 7
بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية واإلدارية – ش القصر العيني – القاهرة.

بتاريخ 2019/10/22 تم عقد مؤتمر تحت عنوان “دور منظمات العمل األهلي في التصدي لظاهرة 8
الفساد " بقاعة المؤتمرات جامعة المنوفية – شبين الكوم – محافظة المنوفية. 

بتاريخ 2019/10/23 تم عقد مؤتمر تحت عنوان  "دور منظمات العمل األهلي في التصدي لظاهرة 9
الفساد "  بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

بتاريخ 2019/10/28 تم عقد مؤتمر تحت عنوان  "دور منظمات العمل األهلي في التصدي لظاهرة 10
الفساد " بقاعة المؤتمرات بفندق عروس النيل محافظة أسوان.

بتاريخ 2019/11/17 تم عقد مؤتمر تحت عنوان  "دور منظمات العمل األهلي في التصدي لظاهرة 11
الفساد " بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الوادي الجديد.

بتاريخ 2019/11/20 تم عقد مؤتمر تحت عنوان  "دور منظمات العمل األهلي في التصدي لظاهرة 12
الفساد" بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الغربية.

بتاريخ 2019/12/10 تم عقد مؤتمر االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات االهلية بالتعاون مع 13
االتحاد اإلقليمي للجمعيات والمؤسسات األهلية بالقليوبية، بالتعاون مع مديرية التضامن 

االجتماعي دور المجتمع األهلي في مكافحة الفساد بجمعية الشبان المسلمين ببنها.

بتاريخ 2019/12/24 تم عقد مؤتمر االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات االهلية بالتعاون مع 14
الجمعية المصرية لتنظيم االسرة دور المجتمع األهلي في مكافحة الفساد بنقابة المعلمين.

بتاريخ 2020/1/13 تم عقد مؤتمر المجتمع المدني لمكافحة الفساد بمحافظة البحيرة بحضور 546 15
مشارك.

بتاريخ 2020/1/28 تم عقد مؤتمر المجتمع المدني بنادي السعادة بطلخا محافظة الدقهلية بحضور 16
السيد/ محافظ الدقهلية وعدد 250 مشارك.
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