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2/4/2016 

بنها العناصر األساسية الستراتيجية جامعة 

 لمكافحة الفساد وآليات تنفيذها
 اللجنة الفرعية التنسيقية 

 للخطة الوطنية لمنع ومكافحة الفساد بجامعة بنها

 المنبثقة من الخطة ااالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

(

://www.aca.gov.eg/arabic/AntiCorruption/Pages/nhttp

ationalstrategy.aspx 
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رصذ أهُ ِظبهز 
 اٌفسبد  

اٌىلىف ػًٍ 
 أسجبة اٌفسبد

تذذَذ ٔمبط اٌمىح 
 واٌضؼف

(اٌجُئخ اٌذاخٍُخ )   

تذذَذ اٌفزص 
 واٌتهذَذاد

(اٌجُئخ اٌخبرَجخ )   

تذذَذ األهذاف 
واٌّذي اٌشًِٕ 

 ٌتذمُمهب 

تذذَذ سُبسبد 
 تٕفُذ األهذاف

اٌّشبروخ اٌفؼبٌخ فً 
ِىبفذخ اٌفسبد ِٓ 

 وبفخ اٌجهبد

وضغ آٌُبد ٌتٕفُذ 
اٌخطخ اٌىطُٕخ 
 ٌّىبفذخ اٌفسبد 

 أسس بناء االستراتيجية
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 األهداف الرئيسية والمسئول عن التنفيذ

ُِىٕخ اٌذضىر  -1 
واالٔصزاف وتذذَذ 

ضىاثظ اٌؼًّ 
.ثبٌجبِؼخ  

ُِىٕخ اٌذضىر  -2
واالٔصزاف 

.ثبٌىٍُبد  

تطىَز أداء  - 3
اإلداراد اٌؼبِخ 

ثبٌجبِؼخ وُِىٕخ 
اٌؼًّ ثهب وثٕبء 
.ِستىدع ثُبٔبد  

تُّٕخ لذراد  - 4
وِهبراد اٌمُبداد 

اإلدارَخ واألوبدَُّخ 
.وفمبً ٌالدتُبج  

تذذَث  - 5
) اإلجزاءاد واٌٍىائخ 
اٌزػبَخ اٌصذُخ 

(.وػالج اٌؼبٍُِٓ  

تطىَز اٌهُىً  - 6
.اٌتٕظٍُّ  

تفؼًُ أٔشطخ  –ـ  7
اٌؼًّ ثبإلداراد 

اٌّختٍفخ ِغ 
.اٌجىاثخ اإلٌىتزؤُخ  

تطىَز ٔظُ  –8
اٌزػبَخ االجتّبػُخ 
ٌٍؼبٍُِٓ وأػضبء 

.هُئخ اٌتذرَس  

اإلرتقاء بمستوى أداء  -1

الجهاز الحكومي واإلداري 

للدولة وتحسين الخدمات 

تجسُظ اإلجزاءاد  –9 الجماهيرية
اإلدارَخ واٌجّبهُزَخ 

 .وُِىٕتهب

اٌتذصًُ واٌذفغ  -10
 .اإلٌىتزؤٍ

تطىَز ٔظبَ  – 11
 .اٌتىصُف اٌىظُفٍ
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تفؼًُ ِذؤخ -1
سٍىن اٌّىظفُٓ 

وأػضبء هُئخ 
 اٌتذرَس واٌطالة

تفؼًُ ُِىٕخ إلزاراد -2
.اٌذِخ اٌّبٌُخ  

االػالْ ػًٍ ِىلغ اٌجبِؼخ -3
ػٓ اٌىظبئف اٌّطٍىثخ ِتضّٕب 

اٌشزوط واٌّؼبَُز ولىاػذ 
.اٌّفبضٍخ  

اتبدخ تمبرَز اٌجهبد اٌزلبثُخ وفمب  -4
واٌمىأُٓ إٌّظّخ ٌذٌه  2014ٌذستىر 

واٌزد ػٍُهب ػًٍ ِىلغ اٌجبِؼخ فُّب ال 
َضز ثبألِٓ اٌمىٍِ وسزَخ اٌجُبٔبد 

.اٌشخصُخ ٌٍّىاطُٕٓ ٔشز اٌّىاسٔخ اٌؼبِخ -5 
ٌٍجبِؼخ ثشىً ِجسظ 
.ػًٍ اٌجىاثخ االٌىتزؤُخ  

ضجظ االٔفبق اٌذىىٍِ  -6
.وتزشُذ االستهالن  

، لبٔىْ اٌخذِخ اٌّذُٔخ  49ٔشز لبٔىٍٔ  -7
.والئذتهب اٌتٕفُذَخ  

إتبدخ اٌجُبٔبد واٌّؼٍىِبد  -8
ِجبٌس واجتّبػبد اٌجهبس اإلدارٌ 

.واألوبدٍَّ ثبٌجبِؼخ  

ٔشز اٌتىػُخ ػٓ  -9
األجهشح اٌزلبثُخ 

واختصبصبتهب فٍ 
ِجبي ِٕغ وِىبفذخ 

.اٌفسبد  

إرساء مبادئ  -2

الشفافية والنزاهة في 

كافة عناصر 

 المنظومة االدارية
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التزاح لزاراد  -1
ٌذّبَخ اٌّجٍغُٓ ػٓ 

أوجه اٌمصىر 
واٌضذبَب واٌخجزاء 

ولزاراد دزَخ تذاوي 
.اٌّؼٍىِبد  

إتبدخ  اٌجُبٔبد 
واٌّؼٍىِبد ػٓ 

أػّبي اٌجهبس 
اإلداري ٌٍذوٌخ 

فُّب ال َضز ثبألِٓ 
اٌمىًِ وسزَخ 

اٌجُبٔبد اٌشخصُخ 
 ٌٍّىاطُٕٓ

ِمتزح ٌتؼذًَ لبٔىْ  -3
.إٌّبلصبد واٌّشاَذاد  

تطىَز اٌٍىائخ  - 4
إٌّظّخ ٌٍصٕبدَك 

.اٌخبصخ  

سن وتحديث  -3

التشريعات الداعمة 

 .لمكافحة الفساد
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إػذاد دوراد تذرَجُخ  -1
ٌذػُ لذراد اٌّذممُٓ 

.وسَبدح وفبءتهُ  

تشىًُ ٌجٕخ  -2
استشبرَخ ِٓ أػضبء 
هُئخ اٌتذرَس ثىٍُخ 

اٌذمىق ٌتمذَُ اٌذػُ 
.اٌفٍٕ  

التزاح لزار ِٓ اٌسٍطخ  -3
اٌّختصخ ٌتذذَذ ِىاػُذ 

سُِٕخ ٌالٔتهبء ِٓ 
اٌتذمُمبد وِجبٌس 

اٌتأدَت اٌخبصخ ثبٌطالة 
.واإلدارَُٓ  

تطوير  -4

اإلجراءات 

القانونية 

لتحقيق العدالة 

 .الناجزة
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تطىَز اإلدارح اٌؼبِخ  -1
ٌٍتىجُه اإلدارٌ واٌّبٌٍ 

اٌّسئىٌخ ػٓ اٌزلبثخ 
.اٌذاخٍُخ ثبٌجبِؼخ  

تىفُز اٌذػُ اٌفٍٕ  -2
إلدارح اٌتىجُه اٌّبٌٍ 

.واإلدارٌ ثبٌجبِؼخ  

دعم الجهات المعنية  -5

 بمكافحة الفساد
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رفغ ِستىي اٌذخىي -1
وػذاٌخ تىسَؼهب ِغ ِزاػبح 

.ِؼُبر اٌىفبءح  

االرتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين  -6

 .وتحقيق العدالة االجتماعية
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تزسُخ اٌمُُ اٌذَُٕخ  -1
واٌؼبداد اٌسٍىوُخ 
اإلَجبثُخ واٌتىػُخ 

 ثخطىرح اٌفسبد 

تىػُخ اٌّجتّغ  -2
اٌّذٍٍ ثشأْ خطىرح 

اٌفسبد وأهُّخ 
.ِىبفذته  

تفؼًُ دور األلسبَ  -3
اٌؼٍُّخ اٌّؼُٕخ وإداراد 

اإلػالَ فٍ ِىاجهخ وِٕغ 
اٌفسبد ثبستخذاَ اٌىسبئً 

.اإلػالُِخ  

رفع مستوى  -7

الوعي الجماهيري 

بخطورة الفساد 

وأهمية مكافحته 

وبناء ثقة 

المواطنين في 

 .مؤسسات الدولة
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تطىَز اٌتشزَؼبد واألطز -1
اٌذبوّخ ٌتجبدي اٌّؼٍىِبد 

ثُٓ اٌجهبد اٌّؼُٕخ 
 ثّىبفذخ اٌفسبد 

و اٌجبِؼخ   
وضغ آٌُخ دذَثخ -2

ٌٍتٕسُك وتجبدي 
اٌّؼٍىِبد ثُٓ اٌجبِؼخ 

واٌجهبد اٌّؼُٕخ ثّىبفذخ 
اٌفسبد ِغ االدتفبظ ثسزَخ 

 اٌّؼٍىِبد

تعزيز التعاون  -8

المحلي في مجال مكافحة 

 الفساد
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دػُ جهىد اٌذوٌخ 
اٌّجذوٌخ ٌتطىَز اٌتؼبوْ 
اإللٍٍُّ واٌذوٌٍ فٍ 

.ِجبي ِىبفذخ اٌفسبد  

تعزيز التعاون اإلقليمي الدولي في  -9

 مجال مكافحة الفساد
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تفؼًُ اٌتؼبوْ  -1
واٌّشبروخ ِغ ِؤسسبد 

اٌّجتّغ اٌّذٍٔ اٌتٍ 
تتسُ ثبٌىطُٕخ واٌىفبءح 

.وإٌشاهخ  

االستؼبٔخ  -2
ثبٌّستشبرَٓ واٌّذرثُٓ 

اٌخبضؼُٓ ٌّٕظّبد 
.اٌّجتّغ اٌّذٍٔ  

مشاركة منظمات  -10

المجتمع المدني في 

 .مكافحة الفساد


