دور منظمات العمل األهلى فى الخطة التنفيذية لإلستزتيجية الوطنية لمكـافحة الفسـاد
األهداف
الرئيسية

األنشطة

الجهات المنفذة

الجهات المعاونة

المدة الزمنية

 اإلتحااااااااد العااااااااامل جمعيااااااااااااااااااااااااااات
والمؤسسااااااااااااااااااات
األه يااة واإلتحااادات
اإلق يمية .

 الااااوزارات المعنيااااةوالمسااااااائولة منهااااااااا
( الصااااحة – التع اااايم
...إلخ )

من
7112/11/1
وحتق
7112/3/1

 حصااار ةاااااة المااادمات الجماهيرياااةالتاااق تقااادمها الجمعياااات والمؤسساااات
األه ياااااااة ااااااااق جميااااااا المحااظاااااااات
وتيساااايطها وميةنتهااااا وإعااااداد دلياااال
بالمدمات المقدمة ل جماهير .
 األجهزة المعنية. عمااااااال تقيااااااايم لةاااااااااة المااااااادماتالجماهيرياااة المقدماااة مااان الجمعياااات  -الجمعياااااااااااااااااااااات وزارة التضاااااااااااااااامن
والمؤسسااااااااااااااااااات االجتماعل .
والمؤسسات ل مواطنين .
 تاااواير البنياااة األساساااية واألجهااازة األه يةوالمعااادات واأل اااام ااااق أمااااةن تقاااديم
المدمة .
الهدف األول  -عقد دورات تدريبية لجميا العاام ين
بمشاااروعات الجمعياااات والمؤسساااات
اإلرتقااااء بمساااتو
ع ااق ةااااة النااواحل الماليااة واإلداريااة
أداء أجهاااااااااااااااااااازة والفنية .
المنظماااات األه ياااة  -الحصاول ع اق التارميل الا زم ماان
وتحسااين الماادمات الجهة الفنية واإللتزام بمعايير الجودة
الجماهيرية
 تبسيط اإلجراءات االدارياة وميةنتهااواإلع ن عن ةااة المدمات وأسعارها
 وض نظام ل رقابة الدام ية ل عاام ينبالجمعيات والمؤسسات األه ية .
 تحاااديم الهياةااال االدارياااة ل عاااام ينبالجمعيات والمؤسسات األه ية .
 تفعيل تباادل المع وماات ما األجهازةالحةومية إلةترونيا ً .
 إصااا ي هياةااال األجاااور والمرتبااااتل عاااااام ين بالجمعيااااااات والمؤسسااااااات
األه ية .
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المسئول عن
المتابعة
– مجموعة العمل
 ال جنة الع يا لمنظماتالعماال األه ااق لمةااحااة
الفساد .
 ال جناااااااااة الوطنياااااااااةالتنساااااايقية الرئيسااااااية
والفرعياااااااة لمةااحاااااااة
الفساد .
 -األجهزة المعنية.

مصادر التمويل
 صاااااندون إعاناااااةالجمعيااااااااااااااااااااااااااات
والمؤسسااااااااااااااااااات
األه ية.
 مساااااااااااااااااااااااااهمةالجمعيااااااااااااااااااااااااااات
والمؤسسااااااااااااااااااات
األه ية الشريةة.
 المساااااااااااااااااااااهمةالمجتمعياااة ل قطاااا
المال .
 بروتوةااااااااااااااوالتالتعااااااااااااون مااااااااااا
المنظمات الدولية .
 الهباااااااااااااااااااااااااااااتوالتبرعااااااات واقااااااا ً
ألحةاااااااام ل قاااااااانون
( )21لساااااااااااااااااااانة
.7112

مؤشرات قياس
األداء
 وجااود هيةاال تنظيماالمحدم .
 وجاااود جااادول أجاااورمعدل .
 زياااااااااااااادة نسااااااااااااابةاإلعتمااادات الممصصااة
لتطااااااااااااوير أجهاااااااااااازة
المنظمااااااااات األه يااااااااة
المقدمة ل مدمة .
 زياااااااااااااادة نسااااااااااااابةاإلعتمااادات الممصصااة
لتدريب العام ين .

دور منظمات العمل األهلى فى الخطة التنفيذية لإلستزتيجية الوطنية لمكـافحة الفسـاد
األهداف
الرئيسية

الهدف ال انق
إرسااااااااء مبااااااااد
الشاافااية والنزاهااة
دامااااااال منظماااااااات
العمل األه ق .

الهدف ال الم
اإلرتقاء بالمساتو
المعيشاااااااااااااااااااااااااال
ل مواطنين وتحقيق
العدالة اإلجتماعية

األنشطة
 قيااام الجمعيااات والمؤسسااات األه يااةبتحاديم نظمهاا لتقااديم مادماتها (سااداد
وتحصااايل ةاااااة األماااوال ) مااان مااا ل
الدا اإللةترونق .
 قيااام الجمعيااات والمؤسسااات األه يااةباااااالربط اإلليةتروناااااق بااااانظم قواعاااااد
البيانات المتاحه بالدولة .
 إعاااااا ن الجمعيااااااات والمؤسساااااااتواالتحااااادات األه يااااة عاااان ميزانيتهااااا
بشاااةل مبساااط وتحدياااد جميااا مصاااادر
التمويااال ساااواء الااادام ق أو الماااارجق
وأوجاااه الصااارف منهاااا ع اااق الموقااا
اإللةترونااااااااق ل جمعيااااااااة والمواقاااااااا
اإلليةترونياااة ذات الصااا ة مااا مراعااااة
ضبط إنفاقها .
 نشر جمي الم حظات التق ترد ماناألجهزة المعنية .
 تطبيق قواعد من تضارب المصالح. تفصااايل مااادونات السااا و الاااوظيفقل عاااااام ين بالجمعيااااااات والمؤسسااااااات
األه ياااااة وتضااااامينها لمبااااااد وقااااايم
النزاهة والشفااية .
 ترشااااايد اإلنفاااااان دامااااال الجمعيااااااتوالمؤسسااااات األه يااااة وذلاااا لتق ياااال
تسعيرة المدمات المقدمة ل مواطنين .
 تشجي إقاماة المشاروعات الصاريرةومتناهياااة الصااارر والمتوساااطة والتاااق
تقاااااوم بهاااااا الجمعياااااات والمؤسساااااات
األه يااة مااا العماال ع اااق تق ياال نسااابة
الفائدة .

الجهات المنفذة

الجهات المعاونة

 اإلتحااااااااد العااااااااامل جمعيااااااااااااااااااااااااااات
والمؤسسااااااااااااااااااات
األه يااة واإلتحااادات
اإلق يمية .

 وزارة التضاااااااااااامناإلجتماعق
 الجهااااااز المرةااااازل محاسبات .
 هيئااااااااااة الرقابااااااااااةاإلدارية
 وزارة الدام ية . إدارة الةساااب يااارالمشرو .
 -النيابة العامة .

ال جنااااااااااة الع يااااااااااا
لمنظمااااااات العماااااال
األه اااااال لمةااحااااااة
الفساد .
 اإلتحااااااااد العااااااااامل جمعيااااااااااااااااااااااااااات
والمؤسسااااااااااااااااااات
األه ية .

 وزارة التضاااااااااااامناالجتماعق .
 جهاااز المشااروعاتالصااريرة والمتوسااطة
 الهيئاااااااااة العاماااااااااةل رقابة المالية .
 -البنو .

ال جنااااااااااة الع يااااااااااا
لمنظمااااااات العماااااال
األه ااااااق لمةااحااااااة
الفساد .
 الجمعيااااااااااااااااااااااتوالمؤسسااااااااااااااااااات
األه ية
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المدة الزمنية

من
7112/11/1
وحتق
7112/17/31

من
7112/11/1
وحتق
7112/3/1

المسئول عن
المتابعة

– مجموعة العمل
 ال جناااااااااة الوطنياااااااااةالتنساااااايقية الرئيسااااااية
والفرعياااااااة لمةااحاااااااة
الفساد .
 األجهزة المعنية. وزارة التضاااااااااااااااامناالجتمااااعل وماااديريات
التضامن بالمحااظات .

– مجموعة العمل
 ال جناااااااااة الوطنياااااااااةالتنساااااايقية الرئيسااااااية
والفرعياااااااة لمةااحاااااااة
الفساد .
 -األجهزة المعنية.

مصادر التمويل

مؤشرات قياس
األداء

 صاااااندون إعاناااااة  -صااادور لاااوائح ونظااامإتاحة المع ومات .
الجمعيات .
 مساااااااااااااااااااااااااهمةالجمعيااااااااااااااااااااااااااات  -ربااط حااوااز العااام ين
والمؤسسااااااااااااااااااات بمد اإللتزام بمادونات
الس و .
األه ية
 المساااااااااااااااااااااهمة  -عااادد قناااوات النشااارالمجتمعياااة ل قطاااا أواإلع ا ن عاان أنشااطة
الجمعية أو المؤسساات
المال .
 بروتوةااااااااااااااوالت األه ية سواء بالجمعياةالتعااااااااااااون مااااااااااا أو المؤسسة األه ية أو
المنظمات الدولية  .المواق ذات الص ة .
واقا ً ألحةام ل قانون
( )21لساااااااااااااااااااانة
.7112
 صاااااندون إعاناااااة  -إرتفااااا نساااابة عااااددالجمعيات األه ية  .المشاااروعات الصاااريرة
 المساااااااااااااااااااااهمة والمتوسااطة التااق تقااومالمجتمعياااة ل قطاااا بهاااااااااااااا الجمعياااااااااااااات
والمؤسسات األه ية .
المال .
 بروتوةااااااااااااااوالت  -زيااادة نساابة التموياالالتعااااااااااااون مااااااااااا المقاااااادم ل مشااااااروعات
المنظمات الدولية  .الصاااااريرة والمتناهياااااة

دور منظمات العمل األهلى فى الخطة التنفيذية لإلستزتيجية الوطنية لمكـافحة الفسـاد
األهداف
الرئيسية

األنشطة

الجهات المنفذة

 تاااواير اااارل عمااال بالتنسااايق ماااالجهات الممتصة .

 اإلتحااااااااااااااااااااااداتاإلق يمية .
 الجمعيااااااااااااااااااااااتوالمؤسسااااااااااااااااااات
األه ية
 ال جنااااااااة الع يااااااااالمنظمااااااات العماااااال
األه ااااااق لمةااحااااااة
الفساااااااد وال جااااااان
اإلق يمية .
 الجمعيااااااااااااااااااااااتوالمؤسسااااااااااااااااااات
األه ية

 عقد المؤتمرات والنادوات وال قااءاتوورش العماال بجمي ا محااظااات مصاار
ل توعيااة بمطااورة الفساااد وتعزيااز دور
الماااااواطنين اااااااق ممارسااااااة الرقابااااااة
الشعبية لمواجهته .
 الااارد ع اااق الشاااائعات وتااادعيم قاااةالماااواطنين ااااق الدولاااة بالتنسااايق مااا
األجهزة المعنية .
الهدف الراب
 نشاار التوعيااة لااد المااواطنين باادوراألجهاااااازة الرقابيااااااة وإمتصاصاااااااتها
راااااااااا مساااااااااتو
وةيفياااة التواصااال معهاااا ل بااا عااان
الاوعل الجماااهير
حاالت الفساد
بمطاااااورة الفسااااااد
 تعزيااااز دور المااااواطنين اااااق راااااومةااحتاااااه وبنااااااء
الفساد .
قاة المااواطنين ااال
 النظااار ااااق إعاااداد حمااا ت إع مياااةمؤسسات الدولة
لمواجهة الفساد وراضه .
 ربط الموق اإللةترونق ل تحاد بةااةمنظومات مةااحة الفساد .
 إطااا ن مباااادرات داعماااة لمةااحاااةالفساد .
 تشجي الماواطنين ع اق اإلبا عانةل حاالت الفساد .
 تشاااجي منظماااات المجتمااا االه اااقع ق اإلهتمام بمحاربة الفساد .
 -تيسير حصول منظمات العمل األه اق

الجهات المعاونة

المدة الزمنية

المسئول عن
المتابعة

مصادر التمويل

مؤشرات قياس
األداء
الصرر .

 وزارة التضاااااااااااامناالجتماعل.
 وزارة األوقاااااااااااااافواألزهاار ودار اإلاتاااء
والةنيسة .

من
7112/11/1
وحتق
7112/2/31

 صاااااندون إعاناااااة  -إرتفاااااااااااااا عااااااااااااادد– مجموعة العمل
المبااااادرات المجتمعيااااة
الجمعيات .
لمةااحة الفساد .
 ال جناااااااااة الوطنياااااااااةالتنساااااايقية الرئيسااااااية -المساااااااااااااااااااااااهمة
والفرعياااااااة لمةااحاااااااة المجتمعياااة ل قطاااا  -انمفاااااااااا نسااااااااابة
شةاو الفساد .
المال .
الفساد .

 -األجهزة المعنية.

 -األجهزة المعنية.

 -المحااظين .

 منظمااااااات المجتمااااااالمدنق .

 الهيئاااااااة الوطنياااااااةل ع م.
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 بروتوةااااااااااااااوالت  -وجاااااود موضاااااوعاتالتعااااااااااااون مااااااااااا مةااحاااااة الفسااااااد ااااااق
المنظمات الدولية  .برامج وأعمال منظمات
العمل االه ق .
إرتفااا عاادد مبااادراتمةااحة الفساد .

دور منظمات العمل األهلى فى الخطة التنفيذية لإلستزتيجية الوطنية لمكـافحة الفسـاد
األهداف
الرئيسية

األنشطة

ع ااق المع ومااات المتاحااة بمااا ال يمااس
األمن القومق أو الصالح العام.
 تنظاااايم نشاااار المع ومااااات ماااان قباااالمنظمات العمل األه ق .
 تنظااااااايم دورات تدريبياااااااة لمم ااااااالمنظماات العمال األه اق ع اق المسااتو
المرةااااز وجمياااا المحااظااااات ع ااااق
طااااارن وأسااااااليب الوقاياااااة ومةااحاااااة
الفساد .
 عقااااد لقاااااءات بااااين ال جنااااة الع ياااااالهدف
لمنظماااااات العمااااال األه اااااق وال جاااااان
المامس
اإلق يمياااااة مااااا األجهااااازة والجهاااااات
تعزياااااااز التعااااااااون الرقابياااة لتباااادل المع وماااات ااااق ةاااااة
المح اال ااال مجااال األمور الماصة بمةااحة الفساد .
مةااحة الفساد
 توقياااا بروتوةااااوالت ماااا الجهاااااتالمعنيااااة بمةااحااااة الفساااااد أو بااااين
الجمعيااااااات والمؤسسااااااات وبعضااااااها
البع .

الجهات المنفذة

الجهات المعاونة

 ال جنااااااااة الع يااااااااا  -األجهزة المعنية.لمنظمااااااات العماااااال
األه ااااااق وال جااااااان  -وزارة التضااااااااااامن
االجتماعل
الفرعياااااااااااااااااااااااااااااة
بالمحااظات .
 الجمعيااااااااااااااااااااااتوالمؤسسااااااااااااااااااات
األه ية

 -توحيد مفاهيم مةااحة الفساد
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المدة الزمنية

من
7112/11/1
وحتق
7112/2/31

المسئول عن
المتابعة

مصادر التمويل

مؤشرات قياس
األداء

 صاااااندون إعاناااااة  -وجااااود نظااااام لتبااااادل– مجموعة العمل
البيانااااات والمع ومااااات
الجمعيات .
بااااين أجهاااازة مةااحااااة
 ال جناااااااااة الوطنياااااااااة  -المساااااااااااااااااااااهمة الفساد .التنساااااايقية الرئيسااااااية المجتمعياااة ل قطاااا
 زيااااااااااااااادة عااااااااااااااددوالفرعياااااااة لمةااحاااااااة المال .
البروتوة اوالت الموقعااه
الفساد .
 بروتوةااااااااااااااوالت لمةااحة الفساد .التعااااااااااااون مااااااااااا
 األجهزة المعنية.المنظمات الدولية  - .زيااااااااااااااادة عاااااااااااااادد
المساااهمات المجتمعيااة
ل قطا المال.

