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ال بد من ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ..."
 ممارسات يلمسها املواطن في العمل اليومي لإلدارات الحكومية والخدمات العامة"

 

 (25/9/2012)من كتاب التكليف السامي لتشكيل الحكومة،  
 
 
 

 من سيادة القانون أو ال “
ً
 "مكافحة الفسادأستثني أحدا

 

 (10/1/2017مع رئيس ي مجلس ي ألاعيان والنواب، املعظم لقاء جاللة امللك )من  
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 ن الحسين املعظمصاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدهللا الثاني اب
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 صاحب السمو امللكي ألامير الحسين بن عبدهللا الثاني، ولي العهد 
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 كلمة رئيس اهليئة

 

ـــ  ي الاســــــــ ااتينية النزنيــــــــة للفساهــــــــة ومكافحــــــــة الفســــــــاد  ــــــــ    ــــــــ  اســــــــ   اد ال يئــــــــة لــــــــ  ن  م  لــــــــة    ــــــــ   تتـــــ

ـــا   و ــــــــ  م  لــــــــة ت ســــــــ  ـمنهــــــــا وتؤنسهــــــــا  م سســــــــة وزنيــــــــة ت نــــــــمــــــــن م ا ــــــــ    ـــا  ال ـــــ ى بمكافحــــــــة الفســــــــاد وســــــــةمة اســـــ

 إلضافات  نعية    مماسسات ال يئة ألدواسها النزنية ووظائف ا اس نية عبا السننات القادمة.
 

  ـــــــــ  اتناهـــــــــات فقـــــــــ  رـــــــــ  ت ال ن  ـــــــــة ل 
 
  نعيـــــــــا

 
 :ة ـــــــــسبأسد يـــــــــة  ـــــــــ  مكافحـــــــــة الفســـــــــاد  ـــــــــة  هـــــــــ ا ال ـــــــــا  تؤـــــــــنسا

ـــا ي ــــــــــ  القــــــــــا نا اة   ــــــــــ  للفساهــــــــــة ومكافحــــــــــة الفســــــــــاد  و  و  ل   ــــــــــ   الثالــــــــــ عــــــــــاد  ال يكلــــــــــة اة زئيــــــــــة   و إ ــــــــــ  الــــــــــ م  و  الثـــــــ

 .7172 - 7102 اتينية النزنية للفساهة ومكافحة الفساد ـ   تخؤيط الاس  ال ابعمف ن  الفساهة النزنية   و 

 و ــــــــــ ل  فقـــــــــــ  
 
داس  وتؤبيـــــــــــ  إى م ام ـــــــــــا الســـــــــــابقة مســـــــــــ ولية  لـــــــــــإبشـــــــــــكل ا اة   ـــــــــــ    باإلضـــــــــــافة    لل يئـــــــــــة ســـــــــــن  أ

 ـالنـــــــ
 
 أ زاهة النزنيـــــــة  بنوـــــــف ا مكن ـــــــا

 
ـــن مكن ـــــــات مسيـــــــ ساســـــــيا ـــا ـوـــــــة  النزنـــــــ   لا ـمــــ ـــام   مــــ سادهـــــــا  ةلـــــــة اسلـــــــ  أي الشــــ

 بن اةحسيا اس ظ   فظه هللا.اعب  هللا الثا ي 
 

   7102  ا مف ــــــــــن  الفساهــــــــــة النزنيــــــــــة  مــــــــــا وسد  ــــــــــ   ــــــــــا نا الفساهــــــــــة ومكافحــــــــــة الفســــــــــاد ل ــــــــــاإ
 
لــــــــــ   م ــــــــــؤ حا

 تمــــــــــ  عليــــــــــه 
 
 عــــــــــاب ا

 
  اداس إسياســــــــــيا

 
 ســــــــــ   ا

 
 عــــــــــاب ا

 
ولكنــــــــــه س اــــــــــة سياســــــــــية اســــــــــ ااتينية م كاملــــــــــة  تنــــــــــا وم سســــــــــاتنا مــــــــــ وسا

ـــى     و ـــــــــــ  ليبقــــــــ
 
داساـــــــــــة    قؤـــــــــــة تحـــــــــــن   نه اـــــــــــة  ـــــــــــ  رـــــــــــك  اس سســـــــــــات ال امـــــــــــة و ناعـــــــــــ  عمل ـــــــــــا الفك اـــــــــــة ولا ول شـــــــــــك

 داستها للش ا ال ا .إليات آو 
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ـــن  ا   واةحا ميــــــــة ال رــــــــي     ســــــــياد  القــــــــا نا لــــــــى ت ســــــــي  مبــــــــاد  إو  مــــــــا يهــــــــ ا أزاهة النزنيــــــــة ـلنــــــــيهــــــــ ا مف ـــــ

ـــا  لا أ ـــــــــــــ   الشــــــــــــفافيةو  ـــا لة واسحاســـــــــــــبة   وال  الـــــــــــــة واسســـــــــــــاوا  وتكــــــــــــاف  الفـــــــــــــ   داس  ال امـــــــــــــة عمــــــــــ ـــا  واسســــــــــ ـــا أ مــــــــــ   هــــــــــ

ـــ ل ووـــــــــفه  ةلـــــــــة اسلـــــــــ  اس ظـــــــــ  ب زاهة النزنيـــــــــة ـ ميثـــــــــا  النـــــــــ وـــــــــة  الشـــــــــام  .    لا ـ ـــــــــه  عةمـــــــــة فاس ـــــــــة  ـــــــــ  مسيـــــــــ الــــــ

 ـ ســـــــــــا ية ال ليـــــــــــا  ـــــــــــ  ال ـــــــــــهـــــــــــ   اسبـــــــــــاد  لا
 
ـــن  ي ستشـــــــــــك  الن ـــــــــــه اةحقيقـــــــــــي سنظنمـــــــــــة ال مـــــــــــ  ال ـــــــــــا  اع بـــــــــــاسا ـــع مــــــــ  مؤلــــــــ

داس  زاهة ومكافحــــــــة الفســــــــاد ب حمــــــــ  مســــــــ ولية ت ســــــــيخ ا  ــــــــ  مفاوــــــــ  لا ـ. و ــــــــ  مبــــــــاد  تتشــــــــ ا هيئــــــــة النــــــــ 7102عــــــــا  

 داس  ال امة ل ا .ال امة وكافة م سسات ال ولة وم ا بة ام ثا  لا 
 

ـــك  و ال كـــــــــــ   فنـــــــــــ ســـــــــــا  ـــــــــــ من  لنـــــــــــا مـــــــــــن دعـــــــــــ   (  USAID)لـــــــــــى النكالـــــــــــة الام اكيـــــــــــة لل نميـــــــــــة ال وليـــــــــــة إ قـــــــــــ    الشــــــــ
 
 ي  ـ

ـــ   اد الكبيــــــــإ ــــــــ   ي  ـوتقنــــــــ ـــات هــــــــ   الاســــــــ ااتينية والاســـــ ـــ ل ـ نـــــ ـــننات أ  الـــــ ب تــــــــه النكالــــــــة ل مناــــــــ  بــــــــ ام  الاســــــــ ااتينية للســـــ

ي  ـــــــــــ  ـ( وممـــــــــــثل   ال ســـــــــــ(   ـــــــــــ  لسدا )منظمـــــــــــة سرـــــــــــي ( لل  ـــــــــــاوا الفنـــــــــــTI)   وإلـــــــــــى منظمـــــــــــة الشـــــــــــفافية ال وليـــــــــــةالقادمـــــــــــة

 تؤنا  م ا يا الفساهة واةحن مة ال ري  .
 

وهــــــــــــ   دعــــــــــــن  منــــــــــــا لكــــــــــــ  رــــــــــــ كائنا  ــــــــــــ  تنفيــــــــــــ  بــــــــــــ ام  ومشــــــــــــاس ع هــــــــــــ   الاســــــــــــ ااتينية لة  ــــــــــــما  لنــــــــــــا  شــــــــــــ كا  

بنـــــــا  الثقـــــــة  ـــــــ  م سســـــــات ال ولـــــــة سئ ســـــــييا  ـــــــ  تحقيـــــــ  وتنفيـــــــ  اســـــــ ااتينية وزنيـــــــة رـــــــاملة زمن ـــــــة تهـــــــ ا إلـــــــى إعـــــــاد  

 و نا   ي    اد    ناهض الفساد أ نما   .

 رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 محمد العالف
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ـــ ــــة للنــ ـــ ااتينية النزنيــ ــــا  إعــــــ اد الاســ ــــنا  )ـ ـ ـــاد ل عــ ــــة الفســ بنـــــ7172 – 7102زاهة ومكافحــ ـــ ااتينية ـ( ل   ـــى الاســـ ى علـــ

 ات اس ة قـــة وعمليـــة ال حـــن  وال ؤـــنس واســـ ة النؤـــا  ـ(  ول نا ـــل ال  يـــ7102 – 7102سكافحـــة الفســـاد )النزنيـــة الســـابقة 

التــ  مــ ت ههــا هيئــة الفساهــة ومكافحــة الفســاد  ــ  إزــاس منظنمــة لاوــة  الــنزث  الشــام   ــ  اسملكــة    يــ  رــم   لــ  تن يــ  

ســــياد  القــــا نا مــــن  ـــة  ا ــــ ماد هيئــــة مكافحــــة الفســــاد ود ــــناا زاهة و ـوت زاـــز اة  ــــند النزنيــــة ال اميــــة ل  زاــــز منظنمـــة النــــ

   باإلضـافة إلـى تـنل  ال يئـة بشـكل ا اة   ـ  مسـ ولية 7102( لسنة 02زاهة ومكافحة الفساد س   )ـاسظال   وإو اس  ا نا الن

 مــن مكن ــات مسيـــإداس  وتؤبيــ  النــ
 
 أساســيا

 
ام   مــا أسادهــا  ةلــة اسلــ     لاوــة  الــنزث  الشـــزاهة النزنيــة بنوــف ا مكن ــا

 .عب  هللا الثا ي ابن اةحسيا
 

نها   اب ال كليف السامي ا ؤل  من تن يهات ملكية سامية ت م   و   ت  إع اد ه   الاس ااتينية وف  منهج  تشاسكي   

زاهة ـن  وال ل أ   على ض وس  ت  مة ميثا  منظنمة ال7102لتشكي  اةحكنمة    اةخام  وال ش ان من ر   أ لن  

النزنية و ا نا الفساهة ومكافحة الفساد إلى مماسسات  لمس ا اسنازن    ال م  الينمي لإلداسات اةحكنمية واةخ مات 

ال امة  وما تب ه من تن يهات وأفكاس    النس ة النقارية اسلكية السادسة الت  ز   ا  ةلة اسل     السادس عش  من 

على لاساد  السياسية الثاب ة    ت زاز سياد  القا نا ومكافحة الفساد والق ا  عليه     الت  أ  ت7102ر   تش ان لو  

الة م مثلة ب   ز  اةحكنمة  والت  أراست     ات الن ت إلى أا ضماا سياد  القا نا ال     إال بن ند آليات س ابة ف  

 ة إلى ض وس  ال م  و اس م اس على تؤنا  آليات زاهة ومكافحة الفساد   ما أراست النس ـال  ابية  وعلى سأس ا هيئة الن

 املقدمة
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ال  ابة من  ة  تبث   لدوات اس ؤنس    بما   من الف الية والس عة  وم اة ة  نا ل الق نس    عمل ا سنا  التش   ية 

 ل  زاز  ثقة اسنازن    م سسات ال ولة
 
 .أو الفنية  س يا

 

لت اسظلة ال امة لنضع الاس ااتينية النزنية للنإا ه   ال ن يهات اسلكية السامية وما سبق ا
 
زاهة ومكافحة ـ  رك

  كلت لازاس اس  ع  ل ا( والت  استن ت ال يئة    إع ادها إلى منمنعة  بيا  من اس ادس واس ا ع ر7172 – 7102الفساد )

وال قاسا  اسحلية وال ولية اس  لقة  و  ل  استن ت إلى اةخؤط واسناثي  النزنية  والاس ااتينيات السابقة  والتش   ات 

ي رك  ميثا  الفساهة النزنية و ؤ ه ال نفي  ة  لبنة أساسية ـباإل ناتات وال ح  ات    منا  الفساهة ومكافحة الفساد  ال 

 يا  ا  ال خؤيط الاس ااتيج  على تحلي  البيئـ اتينية    ي  عم  ف ا  ال يئة مع ف ا  من  بـتستن  عليها ه   الاس 

ال ا لية واةخاس ية لل يئة  وتح     قاط القن  وال  ف والف   وال ح  ات  و نا   على   ائ  ه ا ال حلي   امت ال يئة 

بال  اوا مع الش كا  بم ا  ة وتؤنا  س اة ال يئة وسسالتها  وتح    اسحاوس الاس ااتينية ال ئ سة الةتمة لل م  عليها    

 ظنمة الفساهة ومكافحة الفساد.السننات القادمة ل  زاز من
 

زاهة النزنية والن ا ة من ـو   ت منت ه   الاس ااتينية ع   محاوس س زت على ال م  على ت زاز منظنمة الن

الفساد من  ة  إ ناد ب ئة وزنية مناه ة للفساد   وال نعية وال ثقيف بالفساد وآثاس  السلبية  وم اة ة الث  ات    

 للفساد  وت زاز الش اكات وتكام  اة  ند و نا  الق سات اس سسية. التش   ات الت   مكن
 
  م  ة

 
 أا تشك

  م  واض ن ه   الاس ااتينية أا  كن نا    ساهمنا بنضع لبنة من لبنات البنا     ه ا النزن وأا تساه  ه   

أدا  فاعلة    ت س   اس ا يا ال ولية  النثيقة    تحقي  زمن ات  ائ  النزن    ب  ام  لاوة  السياس   الشام  وأا تكنا 

 إلى تح ي  ـلن
 
زاهة اس سسة اةحكنمية و زاهة اسنظف ال ا  و اق  م سسات القؤاع اةخا  ومنظمات اسن مع اس  ي وونال

 الفساد وتؤناقه والسيؤ   على آثاس .
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( 2025 – 2017منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد )
 
 

ت الاســـ ااتينية النزنيـــة للنـــ ـــ   ع 
 
( وفـــ  مـــنهج تشـــاسكي تـــ  مـــن  ةلـــه 7172 – 7102زاهة ومكافحـــة الفســـاد )ـأ

  مــن اس ــادس واس ا ــع ـإرــ اا اس نيــيا  ــ  ت زاــز منظنمــة الفساهــة النزنيــة ومكافحــة الفســاد  باالع مــاد علــى عــ د  بيــ

  اس ـــــادس اسخ لفـــــة بشـــــك   تف ـــــيل    باإلضـــــافة إلـــــى  اتينية   يـــــ  تـــــ  دساســـــة وتحليــــــي ل خؤـــــة الاس ــــــ إزـــــاس م   ـــــ

اسنا شــات التــ  أ  اهــا ف اــ  ال مــ  واةخبــاا  و لســات ال  ــف الــ هث . و ــ  رــملت منه يــة ال خؤــيط الاســ ااتيج  

 اس ب ة:

  .تشكي  ف ا  عم  فث  من ال يئة إلع اد اةخؤة الاس ااتينية 

 ليـــات إعـــ اد اةخؤـــط الاســـ ااتينية وإداستهـــا  مـــن  بـــ  عقـــ  وسرـــة ت سابيـــة لل   اـــف ب ساســـيات ومفـــاهي  وآ

   م خ ص    منا  ال خؤيط الاس ااتيج    هه ا بنا    سات ال امليا.ـ بي

  تحليـــــ  البيئ ـــــيا ال ا ليـــــة واةخاس يـــــة اةخاوـــــة ب  زاـــــز منظنمـــــة الفساهـــــة النزنيـــــة وت ســـــي  ســـــياد  القـــــا نا

 ساستها وتحليل ا. ومكافحة الفساد   ي  ت   مع اس لنمات ال اساخية ود
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 :و   رملت اس ا ع الت  ت  دساستها 

   ل ال كليف اسلكية السامية. -

 لوسا  النقارية اسلكية. -

 م ا  ة وتحلي  التش   ات والقنا يا  ات ال ة ة. -

 (.7102 – 7102م ا  ة وتحلي  اةخؤة الاس ااتينية النزنية السابقة سكافحة الفساد ) -

 لفساهة النزنية واةخؤة ال نفي  ة اسنبثقة عنه.م ا  ة وتحلي  ميثا  ا -

 .7172م ا  ة وتحلي  وثيقة س اة لسدا  -

 م ا  ة وتحلي  ال ياك  ال نظيمية. -

 م ا  ة وتحلي  ال قاسا  السنناة )ل يئة مكافحة الفساد ود ناا اسظال (. -

 م ا  ة وتحلي  ال ساسات السابقة وتقاسا  لا ناتات وال ح  ات. -

 اس  لقة بم ر ات م سكات الفساد.م ا  ة ال  -
 
 قاسا  ال ولية و  نوا

 ي م كــ س    يــ   ــا  ف اــ  ال مــ  ب مــ  ال حليــ  ال  ــا   ـعقــ  وسع عمــ  م خ  ــة و لســات ع ــف  هنــ

(  ل ح     قـاط القـن   وال ـ ف  والفـ   اس ا ـة  وال حـ  ات التـ   ـ  تنا ـه SWOT analysisمن  ة  )

 د.هيئة الفساهة ومكافحة الفسا
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  إع اد م خص لن ائ   مع وتحلي  البيئ يا ال ا لية واةخاس ية بمشـاس ة مـع  ميـع اس نيـيا  ـ  وضـع اةخؤـة

 (.7172 – 7102الاس ااتينية )

  وسرــــة عمــــ  رـــاملة ة ميــــع اس نيــــيا  ــــ  تؤـــنا  اةخؤــــة الاســــ ااتينية مــــن أ ـــ  م ا  ــــة   ــــائ  ال حليــــ   عقـــ

 ( ت   ةل ا:7172 – 7102ة ومكافحة الفساد )وتؤنا  مسند  الاس ااتينية النزنية للفساه

 م ا  ة وتؤنا  ال  اة. -

 م ا  ة وتؤنا  ال سالة . -

 (.7172 – 7102تؤنا  مسند  له اا الاس ااتينية ) -

تح    ل شؤة واسشاس ع الةتمة ل حقي  له اا الاس ااتينية وتح  ـ  م رـ ات  يـاس لدا  ل  شـؤة  -

 واسشاس ع الاس ااتينية .

 قــــ   لســــات  قارــــية تشــــاوساة مــــع  ميــــع اس نيــــيا علــــى اسســــ ن  الــــنزث  رــــملت القؤــــاع ال ــــا  والقؤــــاع ع

 اةخا  وم سسات اسن مع اس  ي ولاعة .

 .تؤنا  اةخؤط التش يلية ال ف يلية وتح    اسناسد الةتمة لل نفي  ب   اع ماد اةخؤة الاس ااتينية 

  دا  ) ظا  م اب ة وتقيي ( ب   اع ماد اةخؤط التش يلية.تح    اسخ  ات واسسته فات وم ر ات ل 

   7102تشكي  ة نة تن يهية إلداس  عملية تنفي  اةخؤة الاس ااتينية ب ا ة عا . 
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 رؤية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورسالتها
             

 "بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد"          

 

هـات  ةلــة اسلــ  عبــ  هللا الثـا ي ابــن اةحســيا اس ظــ  وإلـى   ــل ال كليــف اسلكيــة تسـتن  هــ   ال  اــة إلــى تن ي

   مــــا 7102أ لــــن   72الســــامية ل حكنمــــات اس  ا بــــة و ال ح  ــــ    ــــاب ال كليــــف لتشــــكي  اةحكنمــــة اةحاليــــة ب ــــاسا  

 ن ا ة ومكافحة الفساد. تستن  ه   الاس ااتينية إلى ميثا  الفساهة النزنية ال ل أس  ألسضية سياسية من م ية لل
 

 سـا ارـ ملت ـالنزنـن  زاهة ومكافحة الفساد ل قند اة  ند ال اميـة للنوـن  ل ـ ا الؤمــ ا ت هيئة الن
 
ي وفقـا

و ــــ   ــــا ت وــــيائة س اــــة ال يئــــة  7102( لســــنة 02عليــــه أهــــ اا ال يئــــة  ــــ   ــــا نا الفساهــــة ومكافحــــة الفســــاد س ــــ  )

ز  و ام ة ل سد ييا علـى ت    مخ     ومحف 
 
حقيـ  ال ـ ا الـ ل    ـز علـى محـنسل الفساهـة ومكافحـة الفسـاد مسـ قبة

بشك  ت  اف  فيه اة  ند ل ؤبي  منظنمة الفساهـة النزنيـة بشـك  رـمنل   بـال ناتل مـع تهيئـة من مـع ت ن ـ    ـند  

 .  سحاس ة الفساد بكافة أركاله ومس نااته

 
 

        

  الرؤية
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طويقــــه، وعزلــــه، ومنــــع انتشــــار، والحــــد مــــن   ــــار،، "مكافحــــة الفســــاد بكافــــة أشــــكاله، بت       

زاهة ومعــايير ـزاهة الوطنيــة وترسـيي قــيم النـــواملحافظـة عىــى املــوارد الوطنيـة، مــن لــالظ تفعيــل منظومـة النــ

الســـــلور الفـــــرد، واملصسســـــ ي، وتةصـــــيل قـــــيم الحوكمـــــة الرشـــــيدة وســـــيادة القـــــانون والشـــــفافية واملحاســـــبة 

 تكافص الفرص بما يصسس لبيئة مناهضة للفساد" واملساءلة والعدالة واملساواة و 
 

ــــ ـــن    ـت ب  ـــا  ال ــــا  وت  يــــ  الاســــ خ ا  النمـ   هــــ   ال ســــالة عــــن النظيفــــة اسق ســــة لل يئــــة  ــــ  اسحافظــــة علــــى اسـ

للمـناسد النزنيــة بمــا  حقـ  أهــ اا ال ولــة.  مـا ت بــا هــ   النظيفـة عــن زمن ــات رـ ائن ع  ــ   مــن أبنـا  الــنزن  ــ  ب ئــة 

 زاهة الف د ة واس سسية بما  حق  أه افنا النزنية.ـلية من الفساد يسندها سياد  القا نا وكافة م ا يا النواةحة  ا
 

ــ  هــ   ال ســالة علــى اسفاوــ  لساســية سنظنمــة النــ
 

زاهة النزنيــة للســننات القادمــة والتــ  ســنا ت تكــز إليهــا ـت ر

مع كافة اسكن ات النزنية   وإا تحقي  ه   ال سالة  في  ب حقي   ال يئة    أدائها س ام ا ومس ولياتها ال امة بالتشاسا

لهـــــ اا النزنيـــــة وتنظيـــــف مـــــناسد ال ولـــــة ب ـــــنس  ا   ـــــاد ة ســـــليمة و فيـــــ  باالســـــ نابة إلـــــى لاساد  السياســـــية اة ـــــاد  

االسـ نابة إلـى بتشكي  منظنمة وزنية مف مـة ب  ة يـات القـي  ال ا يـة والسـلن يات النزنيـة اسسـ ولة   و فيـ   ـ ل  ب

 م ؤلبات ال أل ال ا  ال ا ل  ال ل  ؤمن إلى النون  إلى  ب ئة مناه ة للفساد .

 الرسالة
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 :ألاهداف الاستراتيجية الوطنية

 من تن يهات  ةلة اسل  عب هللا الثا ي ابـن اةحسـيا اس ظـ  ب ـ وس  تنفيـف منـابع الفسـاد وإئـة  
 
ا ؤة ا

زاهة ـ( منســ مة مـع م ــاميا ميثـا  النــ7172 - 7102ومكافحـة الفسـاد ) زاهةـمنافـ     ـا ت أهــ اا اسـ ااتينية النــ

  وم نافقــة مــع ال ن  ــات واةخؤــط النزنيــة 7172زاهة النزنيــة وس اــة لسدا ـواةخؤــة ال نفي  ــة ل  زاــز منظنمــة النــ

ة ومكافحـــة زاهة النزنيـــة ومكافحـــة الفســـاد  ول حقيـــ  هـــ   ال ا ـــة   امـــت هيئـــة الفساهــــال اميـــة ل ف يـــ  منظنمـــة النـــ

 الفساد ب ح    ثما ية أه اا اس ااتينية س    ال م  من  ةل ا على تحقي  س اة ال يئة:

  : زاهة إل ناد ب ئة وزنيـة مناه ـة للفسـاد ـزاهة النزنية وت سي  م ا يا ومباد  النـتف ي  منظنمة الن .0
 
يشـك

إ نـــاد ب ئـــة وزنيـــة مناه ـــة للفســـاد   هـــ ا ال ـــ ا أســـاس عمـــ  ال يئـــة وا ـــل مبارـــ    ـــ  تحقيـــ  س اتهـــا مـــن  ـــة 

بال  ـاوا مــع  ميـع الشــ كا   ـ  مخ لــف القؤاعـات  ومــن  ــة  ت زاـز القــي  السـلن ية ول ة يــة و نـا  أزــ  اةحن مــة 

ال رـــــي   وت زاـــــز مبـــــاد  الشـــــفافية واسســـــا لة وال  الـــــة واسســـــاوا  وتكـــــاف  الفـــــ    وت زاـــــز ســـــياد  القـــــا نا ومحاس ـــــة 

 . الناسؤة واسحسن ية

تهيئـــــة الب ئـــــة النزنيـــــة للمشـــــاس ة  ـــــ  مكافحـــــة الفســـــاد مـــــن  ـــــة  ال نعيـــــة النزنيـــــة للمن مـــــع واس سســـــات  .7

ز ه ا ال  ا على إ ناد  الة إدساا وزن ولف اد:
 
وضـ وس  مكافح ـه  وتؤـنا  سأل  ي رام  بالفساد وآثاس  السـلبيةـ   

  س ناات و    ميع القؤاعات.عا  مناهض للفساد من  ة  ال نعية النزنية على مخ لف اس
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الن ا ــــة مــــن الفســــاد ب نفيــــف مناب ــــه وتؤناقــــه وإئــــة  منافــــ   وعزلــــه واةحــــ  مــــن آثــــاس  مــــن  ــــة  ال مــــ   .2

و لـــ  بال مـــ  الن ـــا ي الســـتبا  اةحـــ س ومنـــع  ـــاالت الفســـاد  بـــ  و نع ـــا وتؤـــنا   ليـــات الةتمـــة  الاســـتباق  الف ـــا :

 ل    ال ا ة.

  حقــ  هــ ا ال ــ ا مــن  ــة   نا الفساهــة ومكافحــة الفســاد   ســاس سبــ أ ســياد  القــا نا:تكــ    إ فــا   ــا  .4

بنــا  القــ سات الةتمــة ل نفيــ  اس ــا  اسؤلن ــة  ــ  منــا  مكافحــة الفســاد  وتحســيا أزــ  ال مــ  مــع الشــ كا   ــ  تحقيــ  

 ال  الة النا ز  وت زاز سياد  القا نا. 

   ــــز هــــ ا  ية بــــإئة  الث ــــ ات التشــــ   ية التــــ   ــــ  تــــ دل إلــــى الفســــاد:إ كــــا  التشــــ   ات الســــاساة واسســــ قبل .2

ال ـــ ا علـــى م ا  ـــة وتحليــــ  التشـــ   ات النزنيـــة وال   ـــ  مــــن منا متهـــا مـــع مبـــاد  الفساهــــة ومكافحـــة الفســـاد وســــ  

واس اهـ ات ي  مكن أا ت دل إلـى الفسـاد   باإلضـافة إلـى ال   ـ  مـن منا مـة التشـ   ات لةتفا يـات ـ ميع الث  ات ال 

 ال ولية وال     من الال سا  هها.

   ــــز هــــ ا ال ــــ ا علــــى تؤــــنا  الشــــ اكات  ت زاــــز الشــــ اكات وتكامــــ  اة  ــــند مــــع الشــــ كا  اسحليــــيا والــــ ولييا: .2

وم سســتها وتؤــنا  لزــ  الناظمــة ل مــ  ال يئــة  ــ  عة اتهــا مــع مخ لــف الشــ كا  اسحليــيا والــ ولييا  ــ  منــاالت ت زاــز 

 مكافحة الفساد والن ا ة منه  وسياد  وإ فا  القا نا  وإع اد وتنفي  ب ام  ال  اوا اسش ا ة.الفساهة و 
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   ــــز هــــ ا ال ــــ ا علـــى إ  ــــا  سســــالة ال يئــــة إلــــى  ميــــع الفئــــات اسســــته فة ت زاـــز  نــــنات الات ــــا  ولاعــــة :  .2

وال ناوـــ  الات ــا   اســتثماس  نـــناتو شــ  ال   يــ   ـــ  منا  ــة الفســـاد  وتنســيا الفنـــن  مــع الــ أل ال ـــا   مــن  ـــة  

وأدواته وسسائله وتؤنا  ب ام  ال  اوا وال م  اسش اا مع وسـائ  لاعـة  ال قلي  ـة والاسـ فاد  مـن وسـائ  ال ناوـ  

 لا  ما   ل   .

 

ـــ  إ نـــاتات ال يئـــة:  .8
 
ـــز هـــ ا ال ـــ ا علـــى تؤـــتؤـــنا  القـــ سات اس سســـية لل يئـــة والاستقـــا  بـــاألدا  بمـــا ي ظ

 
نا     

ي الشـام   وتحسـيا  ـ ماتها  وسفـع  ـ سات ال ـامليا فيهـا   ـوت زاز   سات ال يئة اس سسية من  ة  ال ؤنا  اس سسـ

 ز ال ولية. ـوالاس فاد  اسثلى من الش اكات  ضمن تؤبي  م كام  ورام  لنما د ال مي  
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 (2)املشاريع 

 

 

 د  الفساهة إل ناد ب ئة وزنية  زيهة مناه ة للفساد.زاهة النزنية وت سي  م ا يا ومباـتف ي  منظنمة الن :الهدف ألاوظ 

.  ت زاــــز القــــي  والقناعــــ  4.  اةحا ميــــة ال رــــي    2.  محاس ــــة الناســــؤة واسحســــن ية   7.  ســــياد  القـــا نا  0 البرامــــــج:
 ..     الشفافية وإتا ة اس لنمات2ي   ـالسلن ية على اسس نايا الف دل واس سس

 

أ  ســـياد  القـــا نا  وم ا بـــة تؤبيقـــات ال  الـــة  ـــ  كافـــة  نا ـــل لاداس   ما ـــة وت زاـــز مبـــ 

 ال امة وتخ  اتها

 

 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

ال  الـــــــة واسســـــــاوا    .0

 وتكاف  الف  

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  م ا بـــــــــة تؤبيـــــــــ  القـــــــــا نا علـــــــــى اة ميـــــــــع دوا محابـــــــــا  أو

 تساه .

  القا نا على اسس و  اةحكـنمي بـنف   ال     من تؤبي

  .ـاس ا ي

  م ا بــة تؤبيقــات ال  الــة  ــ  كافــة  نا ــل لاداس  ال امــة

 وتخ  اتها.

   ــــ د ــــ  عـ ـــبة اةخفـــــض  ـ  ســ

  اضات.ـالشكاو  والاع 

 البرامج واملشاريع

 (6)املشاريع 

 البرامج واملشاريع

 سيادة القانون  –وظ البرنامج ألا 
 

 يجالهدف الاستراتي
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 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

 

 اات ـعلـــــــــى ســـــــــبي  اسثـــــــــا  ال اةح ـــــــــ  )ال ؤـــــــــا ات واسش ـــــــــ

ـــــات  ــ ــ ــــ ي   الب ثـ ــ ــ ـــيا والتشــ ــ ــ ــ ـــف وال  يـ ــ ــ ــ ــــة  ال نظيـ ــ ــ اةحكنميــ

ال ساسية واسنن وال وسات وتخ يص اسقاع  اة ام ية  

ـــــ م ــ ــ ــــة  ـات ال امــــــــــــة ال ــــــــــــاةخـــ ــ ــ ــ ـــــات ال ولــ ــ ــ ـــــ م ا م سســـ ــ ــ ي تقـــ

واةخـــ مات اةخاوـــة للم سســـات اسخ  ـــة مثـــ   ـــ مات 

 ول الا  يا ات اةخاوة  الق وض الزساعية   اس ن ات 

 الا  ماعية  وكافة أ ناع ال ؤبيقات اةحكنمية( .

7.  
 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنا  منظنمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تؤـــ

تلقـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــكاو  

 وال ظلمات

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   تــــ ميا ووــــن  ســــ   وســــ  ع سظلمــــة اســــنازن إلــــى لاداس

 اسخ  ة.

  ضــــــــــماا ســــــــــ عة اســــــــــ نابة لاداس  اسخ  ــــــــــة للمظلمــــــــــة

وال حق  من ع   و نع إجحاا بح  اسنازن من  ب  

 لاداس  ال امة.

 

 

   ســــــــــــــــــــــــــــــــبة الشــــــــــــــــــــــــــــــــكاو 

ـــ ــــت ـوال ظلمـــــات ال ــ ي تمـ

ـــ   ــ ــ ــ ــــى منمــ ــ ــ ــ ـــا إلـ ــ ــ ــ م اة تهــ

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاو  

 ات اسق مة.ال ظلمو 

 

 

 (6)املشاريع 
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 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

2.   

ـــــ أ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ما ــ

 ســـــــــــياد  القــــــــــــا نا  

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  كافـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

اس سسات النزنية 

 واسس وليا فيها 

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــ ــ ـــة ال ـ ــ ـــاه  ال امـ ــ ـــة اسظـ ــ  سبــــــ أ ســــــياد  ـم ا بـ
 
ي تشــــــك  ا  اا ــــــا

القـــــا نا وتن يــــــه اة  ــــــات اسخ  ـــــة ل ــــــ   اسظــــــاه  س اب تهــــــا 

 وم اة تها.

 سســات النزنيـة واسســ وليا زا  كافـة اسـال   ـ  مـن ال ــ 

فيهـــا باةحما ـــة وال عا ــــة وال  زاـــز لكافــــة مفـــاهي  ســــياد  

 القا نا.

 

 ي ـ ســـــــــــبة اةحـــــــــــاالت ال ـــــــــــ

ــــة  ـــا و  ابـ تمـــــت م ا  تهــ

تقــــــاسا  بخ نوــــــ ا إلــــــى 

ــــة  ــ ـــــاالت الكليـــ ــ ــــ د اةحـ ــ عــ

 ي ت  سو ها.ـال 

 ي ـ ســـــــــــبة اةحـــــــــــاالت ال ـــــــــــ

 امــــــــــــت لاداس  ال امــــــــــــة 

ــــة  ــ ــ ــــ ميا اةحما ــ ــ ــ ـــا ب ــ ــ ــ ــ فيهـ

ـــــي ـــــ أ ســ ــــة سبــ اد  وال عا ـــ

القــــــــــــــــــا نا إلــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــ د 

ي ت  ـاةحاالت الكلية ال 

 سو ها.
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 اسسا لة واسحاسبة   .4

  

 

 

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ال   ــــــ  مــــــن ت مــــــي  و شــــــ  ثقافــــــة مــــــ و ات الســــــلنا الــــــنظيفي

وأ ة يـــــات ال مـــــ  لكافـــــة اس سســـــات والقؤاعـــــات اةحكنميـــــة 

 زا  هها.ـوضماا الال 

  اةحكنمي.تحفيس لا نات وال فن     القؤاع 

  م اب ــــة اسســـــ وليات )لاداساــــة والقا ن يـــــة واساليــــة( للمســـــ وليا

وم خ ل الق اس  ن   ـ اساته  وسياسـاته  وإ ـ ا اته   وتقـ    

 ال نويات فيما    ل  باسسا لة واسحاسبة إ ا لز   ل .

  عـــــ د مـــــ و ات الســـــلنا

ي تمــــــــــــت م ا  تهـــــــــــــا ـال ــــــــــــ

 وتف ي  تؤبيق ا.

 ي تـــ  ـ ســـبة اةحـــاالت ال ـــ

محاســــبة ومســــا لة  فيهــــا

اسســــــــــــــ وليا إلــــــــــــــى عــــــــــــــ د 

 اةحاالت الكلية .

تؤـــــــــــــــــــــــنا  و ـــــــــــــــــــــــ ات   .2

 ال  ابة ال ا لية 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  تن يــــــــــ  اس   يــــــــــة اس سســــــــــية ل ــــــــــ   ال  ابــــــــــات ل ــــــــــماا

مســ ناات أدا  عاليــة  ــ  منــا  ال  ابــة وضــماا الاســ م اس 

    أدا  وظائف ا بكفا   وف الية عالي يا.

 ههيئــة الفساهــة ومكافحــة الفســاد س ــط ال  ابات م ل  
 
نماتيــا

 وإسسا  ال قاسا  الةتمة:

 ألئ اض و ائية سكافحة الفساد. 

 زاهة النزنية.ـل ماا الام ثا  اةحكنمي س ا يا الن 

ل ماا ال و  ال  ي  ل ؤبيقات سياد  القا نا     

 كافة م سسات ال ولة.

  عـــــــــ د و ـــــــــ ات ال  ابـــــــــة

ي تـــــــــــــــــ  ـال ا ليـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــ

ا ال ة ـــة ال  ـــاوا وتـــ زي

  .م  ا
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 يه ا ه ا اسش وع إلى: اسنازن ال اةح  .2

   تنفيــــــــ  تنعيــــــــة رــــــــاملة ومســــــــ م    ــــــــن  مبــــــــ أ  ســــــــياد

القـــــا نا  وتؤبيقاتـــــه  ـــــ  اةحيـــــا  الينميـــــة للمـــــنازن و ـــــ  

السياسات ال امة لل ولة وإظ اس أهمية الام ثا  النزث  

ــــفتها  ــ ــ ــ ــ ــــة ب ـ ــ ــ ــ ــ ـــــ ائن النزنيـ ــ ــ ــ ـــــات والشــ ــ ــ ــ ــــة القؤاعــ ــ ــ ــ ــ ـــــن كافـ ــ ــ ــ مــ

ة الف د ة لكـ  مـنازن  و يـاا مخـاز  اة ماعية و ال ف

لض اس السياسية واسن م ية الت  ت  ل النزن إ ا ما 

ت ــــ س مبــــ أ  ســــياد  القــــا نا   وم اعــــا  عــــ   ال قــــازع 

 مع وظائف اس سسات اةحكنمية ل       ه ا اسنا . 

  تنفيــــ  سوـــــ  دائــــ  للمظـــــاه  لساســــية لل نـــــاوتات علـــــى

   الظـــــناه  وآثاسهـــــا مبـــــ أ  ســـــياد  القـــــا نا  ودساســـــة هـــــ

وأضــ اسها وإرــ اس اة  ــات اسخ  ــة وتقــ    ال نوــيات 

 ال  وساة إ ا لز   ل . 

   ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة ال حســ ــ ــ ــ ــ  ســ

مســـــ ن  لادساا ال ـــــا  

ـــــياد   ــ ــ ـــــ أ سـ ــ ــ ـــــة مبـ ــ ــ ألهميـ

 القا نا وتؤبيقاته.

  ـــــؤة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ د ل شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـــ

 ال نعناة اسنف  .
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 د  الفساهة إل ناد ب ئة وزنية  زيهة مناه ة للفساد.زاهة النزنية وت سي  م ا يا ومباـتف ي  منظنمة النالهدف ألاوظ: 

ــــج: .  ت زاـــز القـــي  والقناعـــ  4.  اةحا ميـــة ال رـــي     2.  محاس ـــة الناســـؤة واسحســـن ية   7.  ســـياد  القـــا نا  0 البرامـ

 .  الشفافية وإتا ة اس لنمات.2السلن ية على اسس نايا الف دل واس سس     

  
 

داس  ال امـــة ناســؤة واسحســـن ية ب ـــنس  تمنـــع اســ خ ام ا  ـــ  وظـــائف لا اةحــ  مـــن ظـــاه   ال 

 و  ماتها

 

 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

أوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا    .2

زاهة وأعــ ا  ـالنــ

 الناسؤة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ي من كافة ر ائن اسن مع وتؤنا   شازاته ـتشكي  تحالف وزن

وتنظيف ــا ألئــ اض ال خؤــيط واس اب ــة رــ اا عليهــا وإداستهــا ولا 

 وال  نال    منا  محاس ة الناسؤة واسحسن ية.

  ت زاــــــــــــز الثقــــــــــــة بــــــــــــاإلساد  النزنيــــــــــــة ال امــــــــــــة وإ ــــــــــــ ا ات ال ولــــــــــــة

 وم سساتها وم      ة محاس ة الناسؤة فيها.

 

 

 ي ـعـــــــــــــــــ د اة  ـــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــ

 ا  مت لل حالف.

  عـــ د ل شـــؤة اسشـــ ا ة

 الت   ف ها ال حالف.

  مســـــــ ن   ســـــــبة تحســـــــن

 الثقة    لاداس  ال امة.

 (6)املشاريع 

 محاربة الواسطة واملحسوبية  – الثاني البرنامج 

 

 الهدف الاستراتيجي
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اةخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مات   .8

الالك او يــــــــــة  ــــــــــ  

 لاداس  ال امة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  تشــ يع ودفــع اة  ــات اةحكنميــة اسخ  ــة ل ؤــنا  اةخــ مات اسق مــة

من  بـ  أ  ـز  ال ولـة وت سـ    ظـا  الك او ـي  قـ   اةخ مـة باةحـ  
الناســــــؤة لد ـــــى مـــــن ال    شالات ـــــا  البشـــــ ل ل حـــــ  مـــــن ظـــــاه   

واسحســن ية وفــ  اسماسســات اة يــ   واس ــا يا اس  مــ  ش الــ فع باتنــا  

  ظا   كنمي الك او ي رام .

  مســــ ن  ال قــــ    ــــ  أتم ــــة

أ ظمـــــــة تقـــــــ    اةخـــــــ مات 

 اةحكنمية.

ال نعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   .9
بمخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز  

الناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤة 

 واسحسن ية 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:
  اتنــــة عنهــــا علــــى ضــــ اس النال نعيــــة بمخــــاز  الناســــؤة واسحســــن ية ول

مســ ن  الــنزن والفــ د  وتؤــنا  وتنفيــ  منمنعــة مــن أدوات ال قــنا  

 .السلنكي للمساهمة    اةح  من ه   الظاه  

   ع د ل شؤة اسنف. 
  ال حســـــــن  ـــــــ  ا ؤبـــــــاع سأل

اســــنازنيا  ــــن  ا خفــــاض 

 ســـــــــل ظـــــــــاه   الناســـــــــؤة 
 واسحسن ية

تنـــ ا  الناســـؤة   .01
 واسحسن ية 

 يه ا ه ا اسش وع إلى :
   إ نــــاد ب ئــــة ساف ــــة للناســــؤة واسحســــن ية مــــن  ــــة  تؤــــنا  وتنفيــــ

ب  ــــام  تشــــ  ع  ورــــ ك  وإعةمــــي م كامــــ   يســــاه   ــــ  تنــــ ا  ظــــاه   

الناســــــؤة واسحســــــن ية وا ــــــمن ال  الــــــة واسســــــاوا  وتكــــــاف  الفــــــ   
 والشفافية واسسا لة.

   ال مــــ  مــــع الشــــ كا   ــــ  ناا اةخ مــــة اس  يــــة واس سســــات اةخ ميــــة

ا التشـــــــــ   ات  وتنـــــــــ ا  الناســـــــــؤة واسحســـــــــن ية دوا أ ـــــــــة علـــــــــى تؤن 
 مح دات.

  مســــ ن  الزاــــاد   ــــ   ســــبة
لناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤة سفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ا

واسحســــــــــــــــــــــــــــــــــن ية لــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .اسنازنيا
  ح ـــ  الاســـ نابة النزنيـــة

 ـــــــــــــــــــ  سفـــــــــــــــــــض الناســـــــــــــــــــؤة 

 واسحسن ية.
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سوـــ  الناســــؤة   .00

 واسحسن ية

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 حســـن ية  ـــ  ال وـــ  اسنهجـــ : سوـــ  وم اب ـــة  ـــاالت الناســـؤة واس

ل  ـــز  واس سســـات اةحكنميـــة علـــى كافـــة اسســـ ناات كـــ  ضـــمن 

 ا   اوه.

    ال وـــــــــ  الا  قـــــــــا ي  ـــــــــ   ؤاعـــــــــات من خبـــــــــة كاةخ مـــــــــة اس  يـــــــــة

وم سســــات لا ــــ اض وال نميــــة والتشــــ ي   الب ثــــات ال ساســــية 

واة ام ـــــــات  وال ؤـــــــا ات واسشـــــــ ا ات  والنظـــــــائف وال  ي نـــــــات 

 .ال ليا

   عـــــــــــ د أ شــــــــــــؤة ال وــــــــــــ

 نف   .اس

 

 

 

 

 

تنظيــــــف   ــــــند   .07

ال نعية ل ـ   

 ـــــــــــــــــــ  مكافحـــــــــــــــــــة 

الناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤة 

 واسحسن ية

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 اتينية تح ـنل علـى اس ـاميا ـال     من أا مشاس ع ه   الاس ـ 

اسؤلن ــــــة سكافحــــــة الناســــــؤة واسحســــــن ية وت مــــــ  علــــــى تحقيــــــ  

 أه اا اسشاس ع ال الية: 

  ( 72-74اسشاس ع) 

 ( 22-20اسشاس ع) 

 ( 21-22اسشاس ع) 

 ي ـ ســـــــــــــبة اسشـــــــــــــاس ع ال ـــــــــــــ

أدمنــــــــــــــــــــــــــــــــت مفــــــــــــــــــــــــــــــــاهي  

وم ـــــــــــــــــــــــاميا مكافحـــــــــــــــــــــــة 

الناســـــــــــؤة واسحســـــــــــن ية 

 فيها.
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 زاهة إل ناد ب ئة وزنية  زيهة مناه ة للفساد.ـ  ومباد  النـزاهة النزنية وت سي  م ا يـتف ي  منظنمة الن :الهدف الاوظ 

.  ت زاـــز القـــي  والقناعـــ  4.  اةحا ميـــة ال رـــي     2ة واسحســـن ية   .  محاس ـــة الناســـؤ7.  ســـياد  القـــا نا  0 البـــرامج:
 .  الشفافية وإتا ة اس لنمات.2ي   ـالسلن ية على اسس ناييا الف دل واس سس

 

سي  وتف ي  وم ا بة آليات اةحا مية ال ري    ـ  القؤـاع ال ـا  ل ـماا سـةمة القـ اسات ت  

 ا ات واةخ ماتزنية وف الية لا   والسياسات الن 

 
 

 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

ــــة   .02 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ن مــ

لاداسات ال ليــــا 

ـــــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  القؤـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ال ا 

 يه ا اسش وع إلى:

 ي ت ـــمن اةحا ميـــة ال رـــي    ـــ  ـم ا  ـــة وتؤـــنا لز  ال ـــ

ـــى  ــ ــ ـــ اس علــ ــ ــ ـــنع القــ ــ ــ ـــات وــ ــ ــ ـــة وآليــ ــ ــ ـــات النزنيــ ــ ــ ـــنا  السياســ ــ ــ تؤــ

والـــــــنتاسات ومـــــــا مســـــــ ن  لاداسات ال ليـــــــا )سئاســـــــة الـــــــنتسا  

ي ادل ــا(  وضــماا   ــنع ا س ـــا يا  ن مــة د يقــة تشـــم  

ـــ  ي     ــ ــ ــ ــ ــ ـــة وال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلي    اس ا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيط السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــةمة )ال خؤـ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ـــفافية ــ ــ ــ ـــ ا ات   الشـ ــ ــ ــ   الاســــــــــ خ ا  لمثــــــــــ  للمـــــــــــناسد   لا ـ

 وسياد  القا نا ( وأ ة اع باسات أ   .

 .  م ا بة الام ثا  ال ا 

  ســــــــــــــبة  القــــــــــــــ اسات اةحكنميــــــــــــــة 

ــــة اسنشــــــنس  علـــــــى من ـــــــ ع ال ئاســـ

ي ـإلــــــــــــــــى عــــــــــــــــ د القــــــــــــــــ اسات الكلــــــــــــــــ

 ال ادس     سنة القياس.

   ســـبة  ـــ اسات ال ئاســـة التـــ  تـــ 

ـــ ــــالال ــ ــــة ـزا  ههـــــا بم ا يــ   اةحن مـ

ي ـإلــــــــــــــــى عــــــــــــــــ د القــــــــــــــــ اسات الكلــــــــــــــــ

 ال ادس     سنة القياس.

 (6)املشاريع 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (2) املشاريع

 الحاكمية الرشيدة  – الثالث البرنامج 
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 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

ــــة   .04 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ن مــ

 لاداسات

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ النسـ

 القؤاع ال ا 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــ ـــ  ال ــ ـــنا  لزــ ـــة وتؤــ ـــمن ـم ا  ــ ـــ  ي ت ــ ـــي    ـــ ـــة ال رــ اةحا ميــ

اتخـــــــا  القـــــــ اسات علـــــــى مســـــــ ن  لاداس  النســـــــؤى  ـــــــ  القؤـــــــاع 

ال ا   واةحفـا  علـى اسـناسد اس سسـية )اساليـة والبشـ اة وأ ـة 

مـناسد أ ـ  ( وضـماا  ســن اسـ خ ام ا  مـن  ـة   ن مــة 

القـــــــــ اسات ولا ـــــــــ ا ات علـــــــــى مســـــــــ ن  هـــــــــ   لاداس  ل ـــــــــماا 

يــة ال رــي   و يام ــا بــاإلعةا زاهة واةحا مـتؤبيق ــا س ــا يا النــ

 و ي اةخــــــا  ههــــــا  ـعــــــن   اساتهــــــا و شــــــ ها علــــــى اسن ــــــع الالك ــــــ

  ـبحيــــــ  تشــــــاسا ال يئــــــة  ــــــ  تح  ــــــ  الفنــــــنات ووضــــــع م ا يــــــ

 وأدلة  ن مة اتخا  الق اسات واتباع لا  ا ات.

  .  م ا بة الام ثا  ال ا 

   و ــند آليــة محن مــة ومن ــبؤة

التخـــــــــــــا  القـــــــــــــ اس علـــــــــــــى مســـــــــــــ ن  

ـــــاع لاداسا ــ ــ ـــ  القؤــ ــ ــ ــ ــــؤى  ــ ــ ــ ت النســـ

  ال ا 

    ســـــــــبة القـــــــــ اسات اسنشـــــــــنس   ـــــــــ 

ــــ د  ـــته فة إلـــــى عـ اس سســـــات اسســ

سات الكل  ال ـادس   ـ  سـنة الق ا

 .القياس

ــــة   .02 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ن مــ

لاداسات 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ    ـ ــ ــ ــ ــ ــ اسبارــ

 القؤاع ال ا  

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 زا  بم ـــــــا يا  ن مـــــــة لا ـــــــ ا ات علـــــــى مســــــــ ن  ـضـــــــماا الال ـــــــ

ـــة لاداس  اسبارـــــــــــــــ   وضـــــــــــــــماا ا ــ ــ ــ ــ ــ ـــات الفساهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتيفائها س ؤلبــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

زا  هـــ   ـواةحا ميـــة ال رـــي    بحيـــ  ت ا ـــل ال يئـــة مـــ   ال ـــ

 س ا يا وأدلة اةحن مة. 
 
 لاداسات ب ؤبي  لا  ا ات وفقا

 . م ا بة الام ثا  ال ا 

  و ــند م ــا يا وأدلــة  ن مــة علــى

مســــــــــــــــ ن  لاداس  اسبارــــــــــــــــ    ــــــــــــــــ  

 القؤاع ال ا   

 (6)املشاريع 
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 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

زاهة ـت زاـــــــز النـــــــ  .02
ـــــات  ــ ــــ  اة م يـ ــ  ــ
ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والنقابــ
 وئ ا ال ناس  

 يه ا ه ا اسش وع إلى:
  تؤـــــنا  الشـــــ اكات وآليـــــات ال مـــــ  وال  ـــــاوا مـــــع اة  ـــــات

ال  ابيــــــــة اسســــــــ ولة عــــــــن اة م يــــــــات والنقابــــــــات وئــــــــ ا 
 ال ناس .

 ـــ ــ ــ ـــــز النـ ــ ــــنا  ـت زاـ ــ ـــة  تؤــ ــ ــ ـــن  ـ ــ ــ ــــات مـ ــ ـــــ   اة  ــ ــ ـــــ   هـ ــ زاهة لـ
ـــــم  وال ـزا  باس ـــــــــا يا اس  مـــــــــ   وال ــــــــــوضـــــــــماا الال ـــــــــ ــ ي تشــ

ـــــا ـــى م يــ ــ ـــــ  علــ ـــــياد  تق  ــ ـــاس ســ ــ ـــــي   وم يــ ـــــة ال رــ س اةحن مــ
 القا نا وم ياس ت اسب اس اةح.

  ــــة ــ ــ ــــة  ن مـ ــ ــ ـــــا يا وأدلـ ــ ــــند م ــ ــ ــ و ـ
ـــــ ا  ــ ـــــات وئــ ــ ـــــات والنقابــ ــ ل  م يــ

 ال ناس   .
  عــ د م سســات اسن مــع اســ  ي

ـــــ ا  ـــــات وئـ ـــــات والنقابـ )اة م يـ
ال نــــاس ( التــــ  تـــــ   يــــاس مـــــ   

 زاهة . ـم ثال ا س ا يا النا

زاهة ـت زاـــــــز النـــــــ  .02
ـــــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  القؤـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ا  اةخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ كات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )الشـ
ـــــاهمة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسسـ

 ال امة(
 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:
  تؤــــــنا  الشــــــ اكات مــــــع اة  ــــــات ال  ابيــــــة اسســــــ ولة عــــــن

م سسات القؤاع اةخا  )الش كات اسساهمة ال امة(  
زا  بم ــــا يا الشــــفافية ـمــــن أ ــــ  ال مــــ  علــــى ت زاــــز الال ــــ

ولاعــةا عــن القــ اسات و  شــ  اسيسا يــات وتؤــنا  عمليــات 
 إو اس ال قاسا .ال نثي  و 

   ــــال ز علــــــى تف يـــــ  وتاــــــاد  فاعليـــــة اة  ــــــات ال  ابيــــــة ـ  يــ
زا  هــ   اة  ــات ـالشــ اكة  وال مــ  علــى  يــاس مــ   ال ــ

زا  باس ــــا يا ـبالتشـــ   ات الناظمــــة ل مل ــــا  وضــــماا الال ــــ
ـــاس اةحن مــــة ـاس  مــــ   وال ــــ ـــى م يـ ي تشــــم  وال تق  ــــ  علـ

 سب اس اةح.ال ري   وم ياس سياد  القا نا وم ياس ت ا

  عـ د الشـ كات التــ  تـ   يــاس
 زاهة.ـ  النـم   ام ثال ا س ا ي

 (6)املشاريع 
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 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

ـــــا    .08 ــ ــ ــ ـــــماا  يــ ــ ــ ــ ضــ

لاداس  ال امـــــــــــة 

باتخـــا    اساتهـــا 

ـــــ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتقـ

ـــــ ماتها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــ

ـــــفافية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بشـــ

 و ند  وع الة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

     ضـــــــماا  يــــــــا  لاداس  ال امـــــــة باتخــــــــا    اساتهـــــــا وتقــــــــ

   ماتها بشفافية و ند  وع الة.

 ـــــ ا ــ ــ ـــبة  ـ ــ ــ سات لاداس  ال امــــــــــة  ســـ

التـــ  تـــ  م ا  ـــة مـــ   تنافق ـــا 

ــــع م ــــــا يا اةحن مــــــة ال رــــــي    مــ

والشـــــفافية إلـــــى عـــــ د القـــــ اسات 

 ي    سنة القياس.ـــالكل

 (6)املشاريع 
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 زاهة النزنية وت سي  م ا يا ومباد  الفساهة إل ناد ب ئة وزنية  زيهة مناه ة للفساد.ـتف ي  منظنمة الن الهدف الاوظ:

والقناعـ   القي  ز .  ت زا4    ة ال ري ي ما.  اةح2.  محاس ة الناسؤة واسحسن ية   7.  سياد  القا نا  0 ـــــــــــــــج:البرامــــــــــ

 .وإتا ة اس لنمات .  الشفافية2   السلن ية على اسس نايا الف دل واس سس  

 

دا  و ــند  ســيا ل ي للمنظــف ال ــا  واس سســة اةحكنميــة ههــ ا تحـال ــ ثيا  ــ  الســلنا اس نــ

 داس  اسناسد بف اليةإاةخ مات و 

  

 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

ـــــي    .09 ـــي  القــ ــ ت ســ

ـــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والقناعـــ

ـــلن ية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

ــــ   ــ ـــية  ــ ــ ــ اس سسـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م سســ

 لاداس  ال امة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 سي  القـــي  والقناعـــ  ـتؤنا  ليـــات ولدوات الةتمـــة ل ـــ 

ـــلن ية اس   ــ ــ ــ ــ سســـــــــــــية  ـــــــــــــ  م سســـــــــــــات لاداس  ال امـــــــــــــة  الســ

ـــ ــــائ  الالك ــ ــــة  واسؤبنعـــــات  وال سـ  و ية اسســـــ م    ـكاألدلـ

 واسحاض ات  و  ام  ت     السلنا.

  .تنفي   ليات اسؤنس  و ياس أث ها 

 ـــ ــــ د اس سســـــات ال ــ ــــت ـعـ ي عملـ

علــــــــــــــى تؤــــــــــــــنا  و شــــــــــــــ  سســــــــــــــائ  

ـــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي  والقناعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــخة للقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ســ

ــــامليا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   ال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلن ية لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

 واس نييا .

 ـــــب ــ ة ال حســـــــــن  ـــــــــ  مســـــــــ ن   ســ

و ــــ  ال ــــامليا بــــاإلداس  ال امــــة 

ـــلن ية  ــ ــ ــ ـــــ  السـ ــ ـــالقي  والقناعـــ ــ ــ بـــ

 (7102)مقاس ة بسنة لساس 

 (4)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 

 الاستراتيجي الهدف

 :(4) املشاريع

 يـالفرد، واملصسس يينتعزيز القيم والقواعد السلوكية عىى املستو  - الرابع البرنامج 
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 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

ــــ    .71 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ الام ثـ

 القؤاع ال ا 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 زاهة النزنية    القؤاع ال ا .ـ  النـتح    وتؤنا  م ا ي 

  زا  لاداس  ال امة هه   اس ا يا.ـال     من ال 

 ــــا  ا ــ لقـــــــ سات البشـــــــ اة واس سســـــــية مـــــــن  ـــــــة  البـــــــاام  بنـ

 اسخ  ة ب ل .

 

 ـــ  ـعـــــــ د اس سســــــــات ال ـــــــ ــ ي تـــ

  ياس م   ام ثال ا. 

 ي ـعــــــــــــــــ د ال حســــــــــــــــ نات ال ــــــــــــــــ

ــــة  ــــات اسم ثلـ  فـــــ تها اس سسـ

ــــة  ــ ــ ــ ــــة ومكافحـ ــ ــ ــ ـــــز الفساهـ ــ ــ ل  زاــ

 الفساد .

ــــ    .70 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ الام ثـ

ـــــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القؤـ

ـــــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اةخـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وم سســ

  اسن مع اس  ي

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   ـــــ ــ ــ ـــــاع ـوتؤــــــــــنا  م ــــــــــا يا النــــــــــتح  ـ ــ ــ ـــ  القؤـ ــ ــ ــ ــــة  ـ ــ ــ زاهة النزنيــ

 اةخا .

  ـــــاع ــ ــ ــ ــــ   ؤـ ــ ــ ــ ــــة  ــ ــ ــ ــ ــــة النزنيــ ــ ــ ــ ـــــا يا الفساهــ ــ ــ ــ ــــنا  م ـ ــ ــ ــ ـــــ  وتؤــ ــ ــ ــ تح  ـ

 م سسات اسن مع اس  ي.

  بال نســـي  ـم ا بـــة ام ثـــا  القؤـــاع اةخـــا  ل ـــ   اس ا يـــ  

 مع دائ   م ا بة الش كات.

   ـــ  الام ثــــــا ــــ  ي  ـــ ـــع اســ ــــات اسن مـــ ــــة س سســ ــــة ا  قائيــ م ا بــ

 زاهة    ه ا القؤاع.ـ  النـس ا ي

 

 ـــ  ـعــــــــــ د اس سســــــــــات ال ــــــــــ ــ ــ ــ ي تـ

  ياس م   ام ثال ا. 

  ي  فـ تها ـع د ال حس نات ال

ـــــز  ــ ــــة ل  زاــ ــ ــ ــــات اسم ثلـ ــ ــ اس سسـ

 زاهة ومكافحة الفساد .ـالن

 (4)املشاريع 
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 مصشرات قياس ألاداء أهداف املشروع املشروع الرقم

ـــافة   .77 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إضــ

زاهة ـالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م يـ

ــــ   ــ ــ ــ ــــائز  اسلـــ ــ ــ ــ  ـــ

عبـــ هللا الثــــا ي 

 زـلل مي  

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ز مــن أ ــ  ـالثــا ي لل ميــال  ــاوا مــع م  ــز اسلــ  عبــ هللا

  ـز وتؤـنا  اس ا يــزاهة  م ياس  ـ   ـنائز ال ميــإضافة الن

 الف عية وآليات ال ؤبي   ات ال ة ة .

  ـــافة ــ ــ ــ ــ ــــ  إضـ ــ ــ ــ ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة لا نـ ــ ــ ــ  سـ

ـــــمن ـالنــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاس ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زاهة  م يـ

 اة ائز .

 (4)املشاريع 
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 نية  زيهة مناه ة للفساد.زاهة النزنية وت سي  م ا يا ومباد  الفساهة إل ناد ب ئة وزـتف ي  منظنمة الن وظ:الهدف ألا 

والقناعـ   القي  ز .  ت زا4    ة ال ري ي ما.  اةح2.  محاس ة الناسؤة واسحسن ية   7.  سياد  القا نا  0 البرامـــــــــــــــــــــــــج:

 .وإتا ة اس لنمات .  الشفافية2   السلن ية على اسس نايا الف دل واس سس  

 

شفافية ل   م سسات القؤاع ال ا  وم ا بة الام ثا  اةحكنمي ل ا ل ماا ليات الآم ا بة تؤنا  

 س  ا ية وسةمة السياسات ال امةزاهة واـالن

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــنيف   .72 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت ــ

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اس لنمـ

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ها  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و شـــ

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م سســ

ـــة  الاداس   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل امــ

ـــماا  ــ ـــة ضــ ــ وم اب ــ

ـــ   ـــنازن  ــ ـــ  اســ  ــ

اةح ــــــــــــن  علــــــــــــى 

 ماتاس لن 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  م اب ـــــــة ام ثـــــــا  لاداس  ال ليـــــــا ممثلـــــــة بم سســـــــات لاداس  ال امـــــــة

مـــن  يـــ   اتب ؤبيـــ   ـــا نا ضـــماا  ـــ  اةح ـــن  علـــى اس لنمـــ

 للقا نا.
 
 م اب ة ت نيف وإتا ة  ميع اس لنمات ل يها وفقا

   ـــائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبة النثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع دش سـ

 اس نفة.

  ســـبةاس لنمات ال اد ـــة إلـــى 

 فة.اس لنمات اس ن

 (1)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 

 يجيالاسترات الهدف

 (1) املشاريع

  تاحة املعلوماتإالشفافية و  - الخامس البرنامج 
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 ف ادتهيئة الب ئة النزنية للمشاس ة    مكافحة الفساد من  ة  ال نعية النزنية للمن مع واس سسات ول  :الثانيالهدف 

تنعيــة . 8 ال  نيـةال نعيـة بال  ــاوا مـع اس سســات . 2   ناةـتنعيــة الؤـةب بال  ـاوا مــع اس سسـات ال ــ. 2 :البرامــــــــــــــــــــــــــج

 عة ل ال ا  اسناهض للفساد عبا وسائ  لا أال نعية وتهيئة ال  . 9 داس  ال امة والنخل النزنيةيا    لا اسس ول

 

 ل   الة و   راملة ل   زةب اس اسس واة ام ات    كافة م ا ـ  ال ساسـة وت هيـ   يـ  
 ي  ادس على ال   ل آلفة الفسادـزنو 

 
 

 داءت قياس ألا مصشرا هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــة   .74 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ا  ـــ

ـــناد  ــ ــ ــ ـــنا  اسـ ــ ــ ــ وتؤـ

ـــ   ــ ــ ــ ــ ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ال  ليميــ

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسس 

لسد يـــــــــة  ـــــــــن  

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفساهــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ية وال  لـــي  واة  ـــات اس نيـــة  س ا  ـــة ـال نســـي  مـــع وتاس  ال ـــ  

ـــة إسد يــــة و اســــناد ال  ليميــــة  ــــ  اســــ اسس ل  ـــاهي  الفساهـ ـــاد مفـ دمـ

 .ومكافحة الفساد 

 ـــ ــ ـــة ل ـ  مــــــع وتاس  ال ــــــال مـ ــ ـــا  اسنظنمـ ــ ـــي  لبنـ ــ ـــة   ية وال  لــ ــ  ة يــ

ـــع  ــ ـــ   ميــ ــ ـــة  ــ ــ ـــ   الؤلبــ ــ ـــلنا لــ ــ ـــ    الســ ــ ـــاد وت ــ ــ ـــة للفســ ــ اسناه ــ

 .م ا   ال  لي  اس سس  

  ـــا تؤــــنا  وتن يــــع الاتفا يــــة مـ

بـــــــــــيا ال يئـــــــــــة ووتاس  ال ابيـــــــــــة 

 وال  لي 

 ـــ ـــة ال ــ ـــناد ال  ليميــ ـــ د اســ ي ـعــ

 ت  تؤنا ها

   ســــبة ال حســــن  ــــ  مســــ ن 

زاهة ـة بالنـــــــــــــــــــي الؤلبــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــ

لــــى إومخـــاز  الفســــاد ) ســـبة 

 (7102ساس سنة ل 

 (4)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 توعية الطالب بالتعاون مع املصسسات التربوية – السادسالبرنامج 

 راتيجيـالاست الهدف

 (4) املشاريع
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 داءت قياس ألا مصشرا هداف املشروعأ املشروع الرقم

ت سال اس لمـيا   .72

و نـــــــــا   ـــــــــ ساته  

ـــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منظنمـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفساهــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــنا  ـال  ــــــاوا مــــــع وتاس  ال ــــــ ــ ـــة ل ؤـ ــ ـــات اس نيـ ــ ـــي  واة  ـ ــ   ية وال  لـ

وتنفيـــــــ  بـــــــ ام  ت سابيـــــــة للم لمـــــــيا تمكـــــــنه  مـــــــن تـــــــ س   اســـــــناد 

 ل  ليمية اة      اس  منة مباد  الفساهة ومناه ة الفساد.ا

  ساليل ال  س سيةدماد اسفاهي   ات ال ة ة    ل إ. 

 ـــ ــ ـــ د البـــ ــ  ام  ال  سابيــــــــة ـعـــ

ي زـــــــــــــــنست و فـــــــــــــــ ت ـال ــــــــــــــ

 .للم لميا

   ـــ ـــيا الــــ  ن تـ عــــ د اس لمـ

 .ت سابه 

ال  ــــــــــــــــاوا مـــــــــــــــــع   .72

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اة ام ــ

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وم سسـ

ـــال   ــ ـــي  ال ــ ــ ال  لــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  م ا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـــنا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتؤــ

ـــناد  وتــــــــ س   ــ مـــ

 الفساهة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ـــاد ال  ـــــــاوا مـــــــع م سســـــــات ال  لـــــــي  ال ـــــــال   ات ال ة ـــــــة  إل ــ دمــ

 مفاهي  الفساهة ومكافحة الفساد ضمن اسناد  ات ال ة ة .

  .  تؤنا  مناد م خ  ة    ه ا اسنا 

  تؤـنا  وتن يــع الاتفا يــة مــا

بـــــيا ال يئـــــة ووتاس  ال  لـــــي  

 ال ال  .

 يميـــة التـــ  عـــ د اســـناد ال  ل

 ت  تؤنا ها.

   ســبة ال حســن  ــ  مســ ن 

ـــام ييا ـوعــــــــــ ــ ــ ــ ـــة اة ـ ــ ــ ــ ي الؤلبـ

ـــ ـــاد ـبالنــ ـــاز  الفســ زاهة ومخــ

ـــاس  ــ ـــنة لسـ ــ ـــى سـ ــ ـــبة إلـ ــ ) سـ

7102.) 

 (4)املشاريع 
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 داءت قياس ألا مصشرا هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــا    .72 ــ ـــة أع ــ ــ تنعيـ

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال يئــ

ال  س ســـــــــية  ـــــــــ  

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اة ام ــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بمنظنمـــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفساهــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ـــة تنعيـــــــــة أع ـــــــــا  ال يئـــــــــات ال  س ســـــــــية  ـــــــــ  اة ام ـــــــــات ــ ــ بمنظنمــ

 الفساهة ومكافحة الفساد.

  ـــات ــ ــ ــ ــ ــ ـــا  هيئــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ د أع ـ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

ال ــــــــــــــــــــ س   اة ــــــــــــــــــــام ييا 

 .تنعيته ال  ن ت  

 (4)املشاريع 
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 .ف ادتهيئة الب ئة النزنية للمشاس ة    مكافحة الفساد من  ة  ال نعية النزنية للمن مع واس سسات ول  :الثانيالهدف 

نعيــة ت. 8 ال  نيــةال نعيـة بال  ــاوا مــع اس سسـات . 2   ناةـتنعيــة الؤـةب بال  ــاوا مــع اس سسـات ال ــ. 2: البرامــــــــــــــــــــــــــج
 عة ل ال ا  اسناهض للفساد عبا وسائ  لا أال نعية وتهيئة ال  .9. ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداس  ال امة والنخل النزنياسس وليا    لا 

 
 

بال  ــاوا  سد ــي ةخلــ  ب ئــة مناه ــة للفســادالــة و ــ  رــاملة  ــ  اسن مــع ل ت ســ   وتؤــنا   

 مع اس سسات ال  نية

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ت هيــــــــــ  س ــــــــــا    .78

ــــ  ن ــ ــ ــــة  الــ ــ ــ وأئمــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ـــــا    ــ ــ ــ ــ اسســ

منا  ال نعية 

زاهة ـبالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ــاا واسق ســات والشــ وا لاســةمية ال  ــاوا مــع وتاس  لو 

ـــــاب  ــــ  اةخؤــ ـــاد  ـــ ــ ــــة الفســ ــــة ومناه ـــ ـــاهي  الفساهـــ ــ ـــــاد مفــ إلدمــ

 ال  ث .

   تؤنا  وتنفي  ب ام  بنا    سات أئمة اسسا   والناعظـات

ل ماا إدماد هـ   اسفـاهي  مـن  ـة  اةخؤـل والـ سوس  

ـــ ــــوضـــــماا ال ا يــ ــــز علـــــى ال ن يهـــــات ال  نيـــــة ال ــ ى ـي  ثـــــت علــ

ـــة  ـضــــــــــــ وس  الال ــــــــــــمكــــــــــــاس  ل ــــــــــــة  و  ــ ــ ــ ــ ـــــة ولا ـ ــ ــ ــ زا  بالفساهـ

 ومكافحة الفساد.

  ع د س ا  ال  ن ال  ن

 ت  ت هيل  .

  ســــــــــــــــبة س ــــــــــــــــا  الــــــــــــــــ  ن 

ــــى  ــ ـــ هيل   إل ــ ـــ  تـ ــ ـــــ  ن تـ الـ

 ع د س ا  ال  ن الكل .

 

 

 

 (3)املشاريع 
 (6)املشاريع 

 الدينيةالتوعية بالتعاون مع املصسسات  – السابعالبرنامج 

 

 جيراتيـالاست الهدف

 (3) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــــائ    .79 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ســ

  ـاس  زاــــــــــة عبــــــــــ

منظنمـــة وتاس  

 لو اا

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ســـةمية ال  ــاوا مـــع وتاس  لو ــاا واسق ســـات والشــ وا لا

ي ـل ؤـنا  مح ــن  ال سـائ  التــ  تظ ــ  ال ن يهـات ال  نيــة ال ــ

ـــــز اتحــــــــ  علــــــــى مكــــــــاس  ل ــــــــة   ــــــــ  مناه ــــــــة  ــ ـــاد وت زاـ ــ ــ لفسـ

 زاهة.ـالن

  نـــــــــــنات وتاس  لو ـــــــــــاا ـت ــــــــــمي  ال ســـــــــــائ  و شـــــــــــ ها عبــــــــــ   

 واسق سات والش وا لاسةمية. 

 ـــ ـــ  ـعـــــ د ال ســـــائ  ال ــ ي تــ

 إ  ال ا.

  ـــته فة ـــ  الفئــــة اسســ ح ـ

ـــ  ـال ــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  ي تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ  ـ

 ال سائ  ل ا.

ت هيــــــــــ  س ــــــــــا    .21

ـــــ  ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي    ـ ــ ــ ــ ــ اسســ

منا  ال نعية 

زاهة ـبالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   ال  ـــاوا مـــع اس سســـات ال  نيـــة اسســـيحية إلدمـــاد مفـــاهي

ـــ ـــاد  ـــــ  اةخؤـــــاب ال  نــ ـــة  ـالفساهـــــة ومناه ـــــة الفســ ـــن  ــ ي مــ

 اسناعظ وال سوس.

  ـــ ــــى ال ن يهــــــات اـضــــــماا ال ـــ ـــ  يس علــ ــــة ال ـــ ــــى ـل  نيــ ي  ثــــــت علــ

ـــة  ـمكــــــــــــاس  ل ــــــــــــة  وضــــــــــــ وس  الال ــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ولا ـ ــ ــ ــ زا  بالفساهـ

 ومكافحة الفساد.

  ع د س ا  ال  ن ال  ن

 ت  ت هيل  .

  ســــــــــــــــبة س ــــــــــــــــا  الــــــــــــــــ  ن 

ــــى  ــ ـــ هيل   إل ــ ـــ  تـ ــ ـــــ  ن تـ الـ

 ع د س ا  ال  ن الكل .

 (3)املشاريع 
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 ف ادية النزنية للمن مع واس سسات ول تهيئة الب ئة النزنية للمشاس ة    مكافحة الفساد من  ة  ال نع :الثانيالهدف 

تنعيــة . 8 ال  نيــةال نعيــة بال  ــاوا مــع اس سســات . 2 تنعيــة الؤــةب بال  ــاوا مــع اس سســات ال ابناــة. 2 :البرامـــــــــــــــــــــــــــج

 عة ل ال ا  اسناهض للفساد عبا وسائ  لا أية وتهيئة ال  ال نع. 9  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــداس  ال امة والنخل النزنياسس وليا    لا 

 
 

 

 

داس  ال ليـــــا بـــــن   كامـــــ  تهيئـــــة  يـــــادات ال ـــــف الثـــــا ي  ـــــ  القؤـــــاع ال ـــــا  ل ـــــنل  مســـــ وليات لا 

 ساليل مكافح هأض اس  و أسخاز  الفساد و 

 
 

 داءمصشرات قياس ألا   هداف املشروعأ املشروع الرقم

تنعيـــــة النخـــــل   .20

 النزنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  

 زاهة ـالن

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  تنعيـــــــة النخـــــــل النزنيـــــــة بمبـــــــاد  الفساهـــــــة  ـــــــ  مخ لـــــــف

ي تشــــــــــــــم  وال تق  ــــــــــــــ  علــــــــــــــى النخــــــــــــــل ـاسنــــــــــــــاالت وال ــــــــــــــ

السياســــــــية والا   ــــــــاد ة ولدبيــــــــة وال لميــــــــة والفنيــــــــة 

 و اد  ال أل ال ا .

 

 

 ي تــــــــ  ـعــــــــ د النخــــــــل ال ــــــــ

ال مـــــــــــ  م  ـــــــــــا )منتعـــــــــــة 

ى القؤاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسخ لفة( . 

 (6)املشاريع 

 دارة العامة والنخب الوطنيةتوعية املسصولين في لا  – الثامنالبرنامج 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (3) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا   هداف املشروعأ املشروع الرقم

تنعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   .27

اسســــــــ وليا  ـــــــــ  

داس  ال امـــــــــــة لا 

بمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  

 زاهةـالن

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 زاهة وأهميــــــة ـتنعيـــــة اسســـــ وليا  ـــــ  لاداس  ال امــــــة بمبـــــاد  النـــــ

 مكافحة الفساد بكافة أركاله.

  تنعيــــة اسســــ وليا  ــــ  لاداس  ال امــــة بملليــــات ال ؤبيــــ  واس اب ــــة

زاهة ـت زاــــــز النــــــ ي  نــــــل علــــــى اسســــــ و  تنفيــــــ ها  ــــــ  منــــــا ـال ــــــ

ز  ــــــــ  اس ا ـــــــ  لولـــــــى ســـــــيكنا علــــــــى ـومكافحـــــــة الفســـــــاد )ال ا يـــــــ

 لاداس  النسؤى ممثلة بم سا  اس   اات(.

 ي ـعــ د أ شــؤة ال نعيــة ال ــ

 ت  تنفي ها.

   عــــ د اسســــ وليا الــــ  ن تــــ

 ال م  م   .

تنعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   .22

اسنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

اة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  

 زاهةـالن

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ف اة   ــــــــ  بم ــــــــا يا الفساهــــــــة النزنيــــــــة ضــــــــماا تنعيــــــــة اسنظــــــــ

ومكافحــــــــــة الفســــــــــاد ومـــــــــــ و ات الســــــــــلنا اس  مــــــــــ   وإعةمـــــــــــه 

 بالتش   ات  ات ال ة ة اةخاوة باس سسة )إا و  ت(.

  تبة ـزامات اس ـــــضــــماا م  فــــة اسنظــــف اة   ــــ  بنميــــع الال ــــ 

 زا  هها.ـعلى  ل  والال 

   عــــــ د اســــــنظفيا الــــــ  ن تــــــ

     .ـبـــت سا

 والـــــــ وسات  عــــــ د ل شـــــــؤة

 الت  ت  عق ها.

  ســــــــــــبة اســـــــــــــنظفيا اة ـــــــــــــ د 

الــ  ن تــ  تــ سابه   ــ  م  ــ  

لاداس  ال امـــــــــــــة إلـــــــــــــى عـــــــــــــ د 

اســــنظفيا اة ــــ د الكلــــ   ــــ  

 سنة القياس .
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 .ف ادتهيئة الب ئة النزنية للمشاس ة    مكافحة الفساد من  ة  ال نعية النزنية للمن مع واس سسات ول : الثانيالهدف 

تنعيــة . 8 ال  نيــةال نعيـة بال  ــاوا مــع اس سسـات . 2   ناةـتنعيــة الؤـةب بال  ــاوا مــع اس سسـات ال ــ. 2: ــــــــــــــــــــــــجالبرامــ

  عة ل ال ا  اسناهض للفساد عبا وسائ  لا أال نعية وتهيئة ال  . 9  ةـــــــــــــــــــــــــــــداس  ال امة والنخل النزنياسس وليا    لا 

 
 

 

 تنظيـــف كافــــة وســـائ  لاعــــة  اس ا ـــة ل  ســــ   وتؤـــنا   الــــة و ـــ  رــــام   ـــ  اسن مــــع لسد ــــي

 ةخل  ب ئة مناه ة للفساد

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

 يه ا ه ا اسش وع إلى:   وسائ  لاعة  اس  يـال نعية عب  .24

  ـــةت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؤة واةحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ اا ل شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  أهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تح  ــ

  وســائ  لاعــة  اسحليــة اس ئيــة ـناــة عبــال نع

ـــته فة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات اسســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  الفئــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات( وتح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ )ال لفــ

 والش كا .

    ـــــا ــ ــ ــ ـــ  منـ ــ ــ ــ ــ ــــة  ـ ــ ــ ــ ـــــؤة ال نعناــ ــ ــ ــ ـــمي  ل شـ ــ ــ ــ ــ ت ـ

ـــاد  ـال نعيــــــــــــــــة بالنــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الفسـ ــ ــ ــ ــ ــ زاهة ومناه ــ

 وتنفي ها و ياس أث ها.

  ـــــؤة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ د ل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 لاعةمية اسنف  .

 (4)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 عالموسائل لا  ر ـ، العام املناهض للفساد عبأالتوعية وتهيئة الر  – التاسعالبرنامج 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (4) شاريعامل
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــة  ـال نعيـــــــــــــة عبـــــــــــــ  .22 ــ ــ ــ ــ ــــائ  لاعــ ــ ــ ــ ــ   وسـ

 اسسمنع

 إلى:يه ا ه ا اسش وع 

  تح  ــ  أهــ اا ل شــؤة واةحمــةت ال نعناــة

ـــــمنعة ـعبــــــــــــــ ــ ــ ــ ــــة اسســـ ــ ــ ــ ــ ـــة  اسحليــ ــ ــ ــ ــ ــــائ  لاعـــ ــ ــ ــ ــ   وســ

ـــته فة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات اسســ ــ ــ ــ ــ ـــــ  الفئــ ــ ــ ــ ــ ــــات( وتح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ )لا اعـ

 والش كا .

   ت مي  ل شؤة ال نعناة    منا  ال نعية

زاهة ومناه ة الفساد  وتنفي ها و ياس ـبالن

 أث ها.

  ـــــؤة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ د ل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 لاعةمية اسنف  .

ـــة  ـال نعيـــــــــــــة عبـــــــــــــ  .22 ــ ــ ــ ــ ــــائ  لاعــ ــ ــ ــ ــ   وسـ

 اسق و  واسؤبنع

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ـــةت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؤة واةحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ اا ل شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  أهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تح  ــ

ــــة ـال نعناـــــــــــــة عبـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــة  اسحليـ ــ ــ ــ ــ ــــائ  لاعــ ــ ــ ــ ــ   وسـ

اسقــــــــــ و   واسؤبنعــــــــــة )ال ــــــــــحف واسنــــــــــةت 

واسنشـــنسات واسنا ـــع لالك او يـــة واللن ـــات 

ـــته فة  ــ ــ ــ ــ ـــــات اسسـ ــ ــ ــ ـــــ  الفئـ ــ ــ ــ ـــــة...( وتح  ـ ــ ــ ــ لاعة يـ

 والش كا .

  ـــــا  ت ــــــــــــمي  ل شــــــــــــ ــ ــ ــ ـــ  منـ ــ ــ ــ ــ ــــة  ـ ــ ــ ــ ؤة ال نعناــ

ـــاد  ـال نعيـــــــــــــــة بالنــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الفســـ ــ ــ ــ ــ ــ زاهة ومناه ــ

 وتنفي ها و ياس أث ها.

  ـــــؤة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ د ل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 لاعةمية اسنف  .

 (4)املشاريع 
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــ  .22 ــ ــــة عبــ ــ ـــ  ـال نعيـ ــ ـــــائط ال ناوــ   وســ

 الا  ما  

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ـــةت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؤة واةحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ اا ل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  أهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تح  ـ

   وسائط ال ناو  الا  ما   ـال نعناة عب

(Twitter,Face Book, Google+, YouTube, 

Instagram…) 

 وتح    الفئات اسسته فة والش كا .

    ـــــا ــ ــ ـــ  منـــ ــ ــ ــ ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــةت ال نعناــ ــ ــ ــ ـــمي  اةحمــ ــ ــ ــ ت ــ

ـــاد  ـال نعيـــــــــــــــة بالنـــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الفســ ــ ــ ــ ــ ــ زاهة ومناه ـ

 وتنفي ها و ياس أث ها .

   عـ د ال ســائ  التــ  تــ

ـــــائ  ـبثهـــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وســ

 ال ناو  الا  ما  .

  سبة الزااد  السنناة 

ـــــاب يا  ــ ــ ــ ــ ــــ د اس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  عـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

  يئة.ةحسابات ال

  ســبة الزاــاد   ــ  عـــ د 

ال فـــاعةت مـــع سســـائ  

ـــــائ   ــ ــ ــــى وســ ــ ــ ـــــة علـــ ــ ــ ال يئــ

 ال ناو  الا  ما  .

 (4)املشاريع 
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ئــــة  منافــــ   وعزلــــه واةحــــ  مــــن آثــــاس  مــــن  ــــة  إالن ا ــــة مــــن الفســــاد ب نفيــــف مناب ــــه وتؤناقــــه و  :الثالــــثالهــــدف 

 ا ال م  الاستباق  الف   

  . ال ساسات القؤاعية00 ال و الن ا ة و . 01: لبرامـــــــــــــــــــــــــجا

 
 

  ع ضــة للفســاد تحــت الســيؤ   وعزل ــا ومنــع ا تشــاسها مــن  ــة  ال وــ  ـ ثــبقــا  اسنــاز  لإ 
    دامة تقيي  اسخاز  وت س   ال دعإاسس م  و 

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

تقيـــي  تح  ــ  و   .28

 اسخاز وإداس  

  وع إلى:يه ا ه ا اسش

   تح  ـــ  وتقيـــي  اسخـــاز  اس  لقـــة بالفســـاد  مـــن  ـــة

تؤــــــــــنا  لدوات الةتمــــــــــة ة مــــــــــع اس لنمــــــــــات وتحليل ــــــــــا 

وتح  ـــ  اسخـــاز   ـــ  منـــا  الفســـاد وتقييم ـــا  ووضــــع 

 ال نويات الةتمة س اة تها أو ا  نائها .

 

 

   ســــبة لا نــــات  ــــ  تقــــاسا 

ـــــي  ــ ــ ـــــاز   وإداس  تقيـــ ــ ــ ــ اسخـ

 اس  لقة بالفساد.

 (6)املشاريع  (3)املشاريع 

  الوقاية والرصد – العاشرالبرنامج 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (5) املشاريع



 

  

 

 2025 - 2017 –زاهة ومكافحة الفساد ـراتيجية الوطنية للنـالاست                                       

 زاهة ومكافحة الفسادـهيئة الن
45 

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

 يه ا ه ا اسش وع إلى:  دعال  .29

  تؤــــنا  آليــــات وأدوات الــــ دع  ــــ  منــــا  الن ا ــــة مــــن الفســــاد

 ومن ه.

    بنــا   ـــ سات اســـناسد البشـــ اة لل يئــة  ـــ  هـــ ا اسنـــا  وتنفيـــ

 عمليات ال دع بشك  مس م  وممنهج.

  ـــــ دع ــ ــ ــ ـــــؤة الــ ــ ــ ــ ــــ د أ شــ ــ ــ ــ ــ عـ

 اسنف  .

ـــــ    .41 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال وـ

ـــــ م   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسســـ

ـــــؤة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل  شـ

 اسشبنهة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــاس تؤــــنا   منظنمــــة ل وــــ  وم اب ــــة وتحليــــ  ل ــــ اس ول بـ

ــــــفقات  ــ ــــة )كال ـ ــ ــ ــــة  ات ال ة ـ ــ ــ ــــة وال وليـ ــ ــ ـــــة ولا ليميـ ــ اسحليــ

ـــ  وات اسفا ئــــــة وتقلبــــــات أســــــ اس لســــــ   إةــــــ ( ـ   والثـــــــالكبـــ

ـــ ــ  لإل ــــــة  بمنظنمــــــة الفساهــــــة وشأو ـوال ـ
 
ي  ــــــ  تشــــــك  مــــــ  ة

الفســـــــــاد  وسفــــــــــع ال قـــــــــاسا  وال نوــــــــــيات الينميـــــــــة وال وساــــــــــة 

 اسخ  ة دا   ال يئة.ل   ات 

  .بنا  وتؤنا  واس  امة أ ظمة و اع   بيا ات م كاملة 

  الـــــــ  ط الالك او ـــــــي مـــــــع اة  ــــــــات الشـــــــ اكة ل ح ـــــــن  علــــــــى

 اس لنمات  ات ال ة ة وتحليل ا .

 

  عـــ د م ـــادس اس لنمـــات

ـــــ  ـال ـــــــــــ ــ ــ ـــــمل ا ال وــ ــ ــ ي يشــ

 اسس م .

 

 

 

 

 

 

 (6)املشاريع  (3)املشاريع 
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استســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    .40

 اةخفي

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ي من  ـة  أدوات استسـن  اةخفـي بالشـ ا ة ال و  اسي ا 

 مع ل  ز  لمنية ول  ز  اس نية ل   .

 

   عــــــــ د تاــــــــاسات استســـــــــن

 اةخفي اسنف  .

ـــــباط   .47 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ

 الاستباط

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  بنــــــا  وتؤــــــنا   ــــــ سات ضــــــباط الاستبــــــاط لــــــ   اة  ـــــــات  ات

 ال ة ة.

 اســـات وضـــع لزـــ  ال مليـــة ل مـــ  ضـــباط الاستبـــاط  مـــن سي

وإ ــــ ا ات ورــــبكة ات ــــا  ل حقيــــ  أهــــ اا ال يئــــة وتنفيــــ  

 م ام ا بالشك  لمث .

  عــــــــ د ضــــــــباط الاستبــــــــاط

ـــ هيل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  ن تــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

 وتف يل  .

 (6)املشاريع  (3)املشاريع 
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ئــــة  منافــــ   وعزلــــه واةحــــ  مــــن آثــــاس  مــــن  ــــة  إالن ا ــــة مــــن الفســــاد ب نفيــــف مناب ــــه وتؤناقــــه و  :الثالــــثالهــــدف 

 ال م  الاستباق  الف ا 

  . ال ساسات القؤاعية00 الن ا ة وال و . 01 :ــــــــــــــــــــجالبرامـــــ

   

ئــ اض الن ا ــة   ع ضــة للفســاد وتنظيف ــا أل ـ ثـتؤـنا   اعــ   م  فيــة مح ثــة  ــن  القؤاعــات ل

                                           الاستبا ية

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

42.   

ال ساســـــــات ولبحـــــــاس القؤاعيـــــــة 

 زاهة ومكافحة الفسادـ ن  الن

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  تؤـــنا  آليـــات ت ـــمي  ال ساســـات ولبحـــاس

ـــ ــ ـــــاالت النــ ـــ  منــ ــ ــــة  ــ ــــة ـالقؤاعيـــ زاهة ومكافحـــ

 الفساد واسناضيع  ات ال ة ة.

 

 

 

 

  عــ د ال ساســاتشلبحاس

التـــــــــ  تـــــــــ  إ ناتهـــــــــا وفـــــــــ  

 اةخؤة البحثية لل يئة.

 

 

 

 (2)املشاريع 

 (6)املشاريع 

  الدراسات القطاعية   – الحاد، عشرالبرنامج 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (2) املشاريع
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ال ساسات ولبحاس اسش ا ة مـع   .44

ــــة  ــ ــ ـــــة ولا ليميـ ــ ـــــات اسحليــ ــ اس سســ

وال وليـــة  ـــن  الفساهـــة ومكافحـــة 

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ــــة ـــــات اسحليــ ـــع اس سسـ ــ ـــــ اكات مـ ـــــ   رـ ت سـ

ـــــاس  ــ ــ ــ ـــــة باألبحـ ــ ــ ــ ـــــة اس نيـ ــ ــ ــ ــــة وال وليـ ــ ــ ــ ولا ليميــ

زاهة ـوال ساســـــــــــــــــات وال قــــــــــــــــــاسا   ــــــــــــــــــن  النــــــــــــــــــ

 ومكافحة الفساد.

  ساســـــــــــات اسشـــــــــــ ا ة ال  ـــــــــــاوا  ـــــــــــ  عمـــــــــــ  ال

ـــ ـــ  منــــــا  لبحــــــاس  ات ـوتبــــــاد  اةخبـــ  ات  ـــ

 ال ة ة .

  ـــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ د الاتفا يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

ـــــاه (  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   ات ال فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )مـــ

 اسن  ة.

 ة ـعــ د ل شـــؤة اسش ـــ  

 اسنف  .

 

  

 (2)املشاريع 
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 سب أ  سياد  القا نا .  ساس  زاهة ومكافحة الفسادـ ا نا النتك     :الرابعالهدف 

 إ فا  القا نا . 07 :البرامـــــــــــــــــــــــــج

   
 

 

 من  ــة  سفـــع ســياد  القـــا نا  س سبـــ أ اســ  ال يئــة  فــا   ـــا نا إ تكــ    وتؤــنا  أعمـــا   

 الق سات اس نية وال قنية والبش اة واسالية واس سسية

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ــــة   .42 ــ ــ ــ ــ ــ ــــنا  آليــ ــ ــ ــ ــ ــ تؤــ

إداس  

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسم لكـ

ــــنا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولمـــ

ـــ   ـاسنقنلـــــة وئيــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسنقنلــ

 اسح نت 

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   ال  ـــــــاوا مــــــــع اة  ـــــــات اس نيــــــــة  ــــــــ  ال ولـــــــة ل ؤــــــــنا  وتؤبيــــــــ

  ـمنظنمـــــة م كاملـــــة إلداس  اسم لكـــــات ولمـــــنا  اسنقنلـــــة وئيـــــ

  اسنقنلة اسح نت .

  ى البـــــت  ـــــ  مـــــمل  ـتـــــنفيا  ليـــــات الةتمـــــة ل حفـــــا  عليهـــــا    ـــــ

  ا فيها وف  التش   ات لمنا  واسم لكات اسح نت  وال 

 اس عية .

 

 

   ــــنا ــــ  تؤــ ـــات  ــ ــ ـــــبة لا نـ  سـ

  ليات.

 (6)املشاريع 

  إنفاذ القانون   – اني عشرالثالبرنامج 

 
 

 الاستراتيجي الهدف

 (7) املشاريع



 

 

  

 

 2025 - 2017 –زاهة ومكافحة الفساد ـراتيجية الوطنية للنـالاست                                       

 زاهة ومكافحة الفسادـهيئة الن
50 

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــاع      .42 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسســـ
ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القا ن يــ

 اس بادلة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:
  تؤــــنا  إ ــــ ا ات عمــــ  م ياساــــة  ــــن  اسســــاع   القا ن يــــة

 اس بادلة.
   تبــــاد  اس لنمــــات اس  لقــــة باسســــائ  اة  ميــــة مــــع اة  ــــات

 الش اكة.

 ـــ ــ ـــات  ـ ــ ـــــبة لا نـ ــــنا   سـ   تؤــ
 لا  ا ات اس ياساة 

ــــنا    .42 ــ ــ ـــــات آتؤـ ــ ليــ
ال حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل 

 اسش اا

 يه ا ه ا اسش وع إلى:
  بنـــــــا   ـــــــ سات ال يئـــــــة الاس ق ـــــــائية  ـــــــ  منـــــــاالت مكافحـــــــة

الفســـاد  وم سســـة الشـــ اكات  ـــ  هـــ ا اسنـــا  مـــع اة  ـــات 
.
 
 ودوليا

 
 وإ ليميا

 
 اس نية محليا

  ـــــاد  ـتؤــــــــنا  سياســــــــات وإ ــــــــ ا ات ال حــــــــ ل اسش ــــــــ ــ  ا وتبـ
 .ةخباات واس لنماتا

 ـــ ــ ــ ـــــات ال ـ ــ ــــ د اة  ـ ــ ـــ  ـعــ ــ ــ ي تـ
تؤـــــــــــــنا  آليـــــــــــــات ال حـــــــــــــ ل 

 اسش اا م  ا.

ـــــ  ط   .48 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـــ
 لالك او ي

 يه ا ه ا اسش وع إلى:
  ـــن ـــع الشــــ كا  ل ح  ــــ  الا  يا ــــات اس بادلــــة مـ ال نســــي  مـ

ـــــ   ــــة ولزـ ـــــات اةخاوــ ــــنا  الاتفا يـ ـــــي  وتؤــ ـــــ  ط الالك او ـ الـ
بــيا ال يئــة الناظمــة للــ  ط الالك او ــي  وتبــاد  اس لنمــات 

 و يا الش كا  )ك  على   ا(.
  ـــ   البنيــــة ال ح يــــة الةتمــــة ل مــــ  الــــ  ط الالك او ــــي  ـتنفيـ

وتنفي  عملية ال  ط الالك او ي )ال مليـات ال قنيـة سـت   
 ضمن مشاس ع ال حن  الالك او ي(  .

 ـــ ــ ــ ـــــات ال ـ ــ ــــ د اة  ـ ــ ـــ  ـعــ ــ ــ ي تـ
تنفيــــ  الــــ  ط الالك او ــــي 

 م  ا.
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ــــ    .49 ــ ــ ـــــاهمة  ــ ــ ــ اسسـ

ـــــات  ــ ــــنا  آليــ ــ ــ تؤـ

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اداد اســ

لوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

 واسن ندات

 يه ا ه  اسش وع إلى:

   اسســـــــــــاهمة  ـــــــــــ  تؤـــــــــــنا  آليــــــــــــات تتبـــــــــــع واســـــــــــ اداد لوــــــــــــن

 واسن ندات بال  اوا مع اة  ات الش اكة.

   ــــنا ــــ  تؤــ ـــات  ــ ــ ـــــبة لا نـ  سـ

 ليات.  

ـــ  .21 ــ ــــنا  مخ بــ   ـتؤــ

 لدلة ال  مية

 يه ا ه  اسش وع الى:

 ـــ البشـــــ اة    لدلـــــة ال  ميـــــة والاستقـــــا  بق ساتـــــهـتؤـــــنا  مخ بــ

 والفنية.

  ـتحــ    اس ــ ات والبامنيــات اسســ خ مة وتزواــ  اسخ بــ  

 ب   س ل  ز  ولدوات    ه ا اسنا .

  عــ د ل  ــز  والبامنيــات

 الت  ت  تح  ثها.

  عــ د ل  ــز  والبامنيــات

ـــ ي تـــــ  تزواـــــ  ـاة   ــــ   ال ــ

 .اسخ با هها

ـــــ    .20 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تننيـ

 اس ادس

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ـــــبكة ــ ــــنا  رـ ــ ـــــ  تؤــ ــ ـــة  تننيـ ــ ـــن  ـــ ــ ـــــادس  مـــ ــ ـــــن اس ـ ــ ـــــة مـ ال يئـــ

 اس ادس وإداستها و مع اس لنمات وتحليل ا. 

   ــ  تننيــــــ ــ ـــات  ـ  ســـــبة لا نــ

 اس ادس.
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 لى الفسادإإ كا  التش   ات الساساة واسس قبلية بإئة  الث  ات التش   ية الت     ت دل  :الخامسالهدف 

م ا  ـــة اس اهــ ات والاتفا يـــات ال وليــة اس نيـــة  .04  وتحليــ  وتؤــنا  التشـــ   ات النزنيــة م ا  ـــة. 02 :البرامـــــــــــــــــــــــــــج

 بالفساهة ومكافحة الفساد

   
ـــع الب ئـــــة ال امـــــة للفساهـــــة ومكافحـــــة  ـــنا  التشـــــ   ات النزنيـــــة ال خ  ـــــية بمـــــا  ـــــ ة   مــ تؤــ

 الفساد إلئة  مناف  الفساد
 

 

 

 

 
 

 داءرات قياس ألا مصش هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــــ    .27 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تح  ـ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ات  ــ ــ ــ ــ ــ الث ـــ

ـــــ   ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التشــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النزنيـــ

 الساساة 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  تح  ـــــ  الث ـــــ ات  ـــــ  التشـــــ   ات النزنيـــــة الســـــاساة وتحليل ـــــا

 وتح    الث  ات القا ن ية الت   مكن أا ت دل للفساد.

    وضــــــع ال  ــــــ  ةت وال نوــــــيات الةتمــــــة ضــــــمن  ؤــــــا  عمــــــ

ـــ ــــة  وال مـــ ــــ    هــــــ   وإمكا يــــــات ال يئــ ــــى ت ــ ـــع الشــــــ كا  علــ   مـــ

 التش   ات.

 

  ع د التش   ات الت  تمـت

 م ا  تها.

  عـــــ د ال قـــــاسا  وال نوـــــيات

 ي ت  إو اسها.ـال 

 

   مراجعة وتحليل وتطوير التشريعات الوطنية – الثالث عشرالبرنامج 
 

 راتيجيـالاست الهدف

 (4) املشاريع
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 داءرات قياس ألا مصش هداف املشروعأ املشروع الرقم

ــــنا    .22 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تؤــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مق ا ــ

ـــــ   ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التشــ

ـــــ   أو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اة   ــ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بمــ ــ ــ ــ ــ ــ اس  لـ

ــــاد   ــ ــ ـــ  مبـــ ــ ــ ــ  ةئــ

زاهة ـالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـــ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــلؤ يا التشــــــ   ية وال ن ـــع الســـ ـــي  مـــ ــــة ال نســـ في  ــــــة  س ا  ــ

ــــاد   ـــا سبــ ــ ـــماا منا متهـ ـــــ   وضـــ ـــــ   ات اة   ـ مق ا ــــــات التشـ

 الفساهة وع   و ند أ ة ث  ات  مكن أا ت دل للفساد.

   م ا  ــــــــة مشــــــــاس ع القـــــــــنا يا اة   ــــــــ   وإبــــــــ ا  اسؤال ـــــــــات

 القا ن ية من منظنس ال يئة.

  سبة مشاس ع التش   ات 

ــــت ـاة   ـــــــــــــــــ   ال ــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي تمــ

م ا  تهــا مــن  بــ  ال يئــة 

ــــى ا ــ ــ ــ ــ ـــن ـل ــــــــــــ د الكلــــــــــــإل ــ ــ ــ ــ ي مـ

مشـــــــــاس ع التشـــــــــ   ات  ــــــــــ  

 سنة القياس.

ال ساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   .24

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القا ن يـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اس خ  ــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالفساهـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـــ

 الفساد

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   إ ــــــ ا  ال ساســــــات ولبحــــــاس القا ن يــــــة اس خ  ــــــة بمنــــــال

ي  مكـــن أا تســـ خ   ل ؤـــنا  ـالفساهـــة ومكافحـــة الفســـاد وال ـــ

.
 
 التش   ات النزنية مس قبة

  د ال ساســـات التـــ  تـــ  عـــ

 إ ناتها.
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 داءرات قياس ألا مصش هداف املشروعأ املشروع الرقم

  ــ  ل ظمـــة   .22

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وال  ليمــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال كميليــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اس تبؤــ

ـــــ   ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالتشـ

 النزنية

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   ـــــة ـــــة اس تبؤــ ـــــات ال كميليــ ــــة وال  ليمــ ــ ـــــ  ل ظمـ ــــة و  ــ م ا  ـــ

ـــ ــــة النـــ ــــة ب عمــــــا  هيئــ ــــة  ات ال ة ــ زاهة ـبالتشــــــ   ات النزنيــ

 ومكافحة الفساد .

  ــــات اس ــ ــ ــ ــ ـــــا  اة  ـ ــ ــ ــ ـــــماا ام ثــ ــ ــ ــ ــــنا  ضــ ــ ــ ــ ــ ــــى تؤـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  علـ ــ ــ ــ ـــــة بال مــ ــ ــ ــ نيــ

 التش   ات الةتمة. 

   ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة لا نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ كما  ل ظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ

 وال  ليمات ال كميلية.
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سد يـة  ـ  الفساهـة ومكافحـة الفسـاد مـع القـا نا تحقي  ال ناف  والا سـ ا  بـيا التشـ   ات ل 

                                               ال ول  و  نس   اوة الاتفا ية ال ولية سكافحة الفساد

 
 

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــــ     .22 ــ ــ ــ ـــــة مـــ ــ ــ ــ م ا  ــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منا مــ

ـــــ   ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التشـــ

لسد يـــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــع 

ـــــ ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اس اهـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال وليـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والاتفا يــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثنائيــ

زاهة ـمنـــــــــــا  النـــــــــــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ا يــات الثنائيــة م ا  ــة وتحليــ  اس اهــ ات ال وليــة والاتف

زمت هها ـ ات ال ة ة بالفساهة ومكافحة الفساد  والت  ال 

 اسملكة لسد ية ال ارمية.

   تح  ـــــــ  مـــــــ   تنافـــــــ  التشـــــــ   ات والسياســـــــات لسد يـــــــة

م  ـــــا  واس ؤلبـــــات الةتمـــــة ل حقيق ـــــا وتقـــــ    ال نوـــــيات 

 واةخؤط ال ؤنا اة    ه ا اسنا .

 ي ـعــــــــ د الاتفا يــــــــات ال ــــــــ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت م ا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تمــ

التشـــــــــــــــــــ   ات لسد يـــــــــــــــــــة 

 اس تبؤة هها.

 (1)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 فحة الفساداملعنية بالنزاهة ومكااملعاهدات والاتفاقيات الدولية  مراجعة – الرابع عشرالبرنامج 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (1) املشاريع
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 ت زاز الش اكات وتكام  اة  ند مع الش كا  اسحلييا وال ولييا :السادسالهدف 

 ال  ــــــاوا والشــــــ ا ة مـــــــع اة  ــــــات ال وليــــــة واســـــــا حيا. 02 ال  ــــــاوا والشـــــــ ا ة مــــــع اة  ــــــات ال ســـــــمية. 02 :البرامـــــــــــــــــــــــــــــــج
 م سسات اسن مع اس  يو  القؤاع اةخا  ال  اوا والش ا ة مع. 02 

 
 

ـــع الســـــــلؤات الـــــــثةس ول  ـــنا  رـــــــ اكات م نيـــــــة مــــ   ـــــــز  واس سســـــــات اةحكنميـــــــة ت ســـــــ   وتؤــــ
 زاهة النزنية ومكافحة الفسادـالن   نات    منالدا  ولا منية وال  ابية ل فع مس ن  ل ول 

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

 رـــــــــــــ ا ة تؤـــــــــــــنا    .22

 مـــــــــــــــــــــــــــع ال يئـــــــــــــــــــــــــــة

 اس سســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ةاسناتا ال  ابية

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  م ا  ـــــة وتحليـــــ  وتح  ـــــ  الا  يا ـــــات اس بادلـــــة بـــــيا ال يئـــــة

واة  ات ال  ابية ل    وتؤنا  الاتفا يات و ليات الةتمة 

ل حقيـــــ  الاســـــ فاد  الق ـــــن  مـــــن ال  ـــــاوا  ـــــ  منـــــال  ت زاـــــز 

 ة ومكافحة الفساد.زاهة النزنيـمنظنمة الن

 ة ووضــع آليــات ال نســـي  ـتح  ــ  اسشــاس ع ول شــؤة اسش ـــ  

 وضماا تكام  اة  ند عن  تنفي ها.

  ا ـال  ــــاوا اس بــــاد  ل ؤــــنا  لزــــ  اس سســــية لل مــــ  اسش ـــــ 

وال  ــــــاوا ل حقيــــــ  الا  يا ــــــات اس بادلــــــة  وت ــــــمي  وتنفيــــــ  

 س   بينها.  ة  وتؤنا   ننات الات ا  اس سـاسشاس ع اسش 

 ي تــــــــ  ـعــــــــ د الشــــــــ اكات ال ــــــــ

تؤنا هــــــا وتن يــــــع مــــــ   ات 

 تفاه  بخ نو ا. 

  ةـع د ل شؤة اسش  . 

  عــــــــــــــــــــ د مشــــــــــــــــــــاس ع الــــــــــــــــــــ  ط

 و ي مع الشـ كا  مـن ـالالك 

 ل  ز  ال  ابية.

 (6)املشاريع  (4)املشاريع 

 التعاون والشراكة مع الجهات الرسمية  – الخامس عشرالبرنامج 

 راتيجيـالاست الهدف

 (4) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــع   .28 ــ ــ ــ ــ ـــــ ا ة مـ ــ ــ ــ الشـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اة  ـــ

 منيةل 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   تح  ــــــــ  منــــــــاالت ال  ــــــــاوا والشــــــــ ا ة بــــــــيا ال يئــــــــة ول  ــــــــز

 منية.ل 

    ــــــــــــ  منــــــــــــاالت ال حقيــــــــــــ  
 
تح  ــــــــــــ  الا  يا ــــــــــــات و  نوــــــــــــا

ـــة ـوالاســـــــــ خباسات وتبـــــــــاد  اس لنمـــــــــات و قـــــــــ  اةخبـــــــــ ــ ــ  ات الفنيــ

 وال م  على تكامل ا بيا اة ا بيا .

 ـــ  ـعـــــــــ د الشـــــــــ اكات ال ـــــــــ ــ ــ ي تــ

 تؤنا ها.

  عــــــــــ د ل شــــــــــؤة واسشــــــــــاس ع

   ة.ـاسش 

ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوا   .29

ـــع  ــ ـــي  مــ ــ وال نســ

ــــلؤة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 التش   ية 

 إلى: يه ا ه ا اسش وع

  ــــنا أزـــــــ  ال  ـــــــاوا مـــــــع الســـــــلؤة التشـــــــ   ية ل ـــــــماا  تؤـــ

ـــ ــ ــــ  النــ ـــاهي  وأســـ ــ ـــــاد مفــ ــــ  ـإدمــ ـــاد  ـــ ــ ــــة الفســ زاهة ومكافحـــ

ـــاا  ــــع مخ لـــــف ال  ــ ـــ  اسبارـــــ  مـ ـــة  ال مــ ـــن  ــ أعمال ـــــا مــ

 زاهة.ـ سا ية اس نية بمنظنمة النـالب

  ة.ـع د ل شؤة اسش   

ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوا   .21

ـــع  ــ ـــي  مــ ــ وال نســ

ــــلؤة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 الق ائية

 إلى: يه ا ه ا اسش وع

   تؤـــــــنا  أزــــــــ  ال  ـــــــاوا مــــــــع الســـــــلؤة الق ــــــــائية  ـــــــ  منــــــــا

ـــــا  ـمنظنمـــــــــة النــــــــــ ــ ـــ  منـــ ــ ــ ــــند  ـــ ــ ــ ـــ  اة  ــ ــ ــ ـــــماا تكامـــ ــ زاهة  ل ـــ

 مكافحة الفساد 

  ة.ـع د ل شؤة اسش   

 (6)املشاريع  (4)املشاريع 
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 ت زاز الش اكات وتكام  اة  ند مع الش كا  اسحلييا وال ولييا :السادسالهدف 

ـــع اة  ــــــات ال ســـــــمية ال  ـــــــاوا . 02 :البرامـــــــــــــــــــــــــــــــج  ال  ــــــاوا والشـــــــ ا ة مــــــع اة  ـــــــات ال وليــــــة واســـــــا حيا. 02 والشــــــ ا ة مــــ

 م سسات اسن مع اس  يو  القؤاع اةخا ال  اوا والش ا ة مع . 02 

 
 

ـــاالت ال خ ـــــــص  ـــع اة  ـــــــات ال وليـــــــة واســـــــا حيا  ـــــــ  منــــ ـــنا  رـــــــ اكات م نيـــــــة مــــ ت ســـــــ   وتؤــــ

سدا وتؤــنا  سأل عــا  دولــ  م اــ   ــاساة لــ  الســ قؤاب الــ ع  وال مناــ  وتقــ    ال ســالة اةح

    منال  الفساهة ومكافحة الفساد سد يةللسياسة ل 
 

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

تؤــنا  رــ اكات   .20

ـــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال يئـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اس سســ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال وليـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسخ  ـ

زاهة ـبالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحــ

 الفساد 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــ ي ـال يئـــــة اةخاوـــــة بال  ـــــاوا الـــــ ول   وال ـــــ  اتينيةـتؤـــــنا  اس ــ

 س ح د له اا اس  ن  من  ة  ه ا ال  اوا.

  ي ســــ    ال  ــــاوا م  ــــا ـ   ال ـــــتح  ــــ  اة  ــــات ال وليــــة النظيــــ

ومنـــــــــا  ال  ـــــــــاوا وزبي  ـــــــــه  ولزـــــــــ  ال امـــــــــة الناظمـــــــــة ل ـــــــــ ا 

ال  ـــــاوا )اتفا يـــــات أو مـــــ   ات تفـــــاه ( وتح  ـــــ  مســـــ وليات 

يــــ  ل شــــؤة اسشــــ ا ة ضــــمن بــــ ام  و قــــن  كــــ  زــــ ا  وتنف

 ال  اوا اس ف  عليها.

  ــــة ــ ــ ـــــات ال وليــ ــ ــ ــــ د اة  ـ ــ ــ عــ

ي تــــ  إ شــــا  رــــ اكات ـال ــــ

 م  ا.

  عــــ د ل شــــؤة اسشــــ ا ة

 الت  ت  تنفي ها.

 (2)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 ملانحينالتعاون والشراكة مع الجهات الدولية وا  – السادس عشرالبرنامج 

 راتيجيـالاست الهدف

 (2) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

تؤـــنا  ال  ـــاوا   .27

ـــــؤة ول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـــ

ـــع ـاسش ــــــــــ ــ ــ ــ   ة مـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اة  ــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسا حـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال وليـ

ـــــات ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كنمـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومنظمـ

 دولية(

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ــــة لل ــ ــ ــــكي  مظلـ ــ ــ   ـــــــــاوا مـــــــــع اســـــــــا حيا مـــــــــن  ـــــــــة  ت ت ـــــــــل تشـ

ا  يا ــــات ال يئــــة  ســــل لولناــــات  والاتفــــا  مــــع اســــا حيا 

ـــــ ام   ــــنا  بــ ــــة  وتؤـــ ـــــؤة  ات ال ة ـــ ـــــ  ل شــ ـــ  وتنفيــ ــ ــــى دعــ علـــ

م خ  ة ل نفي  ل شؤة أو دعم ا من  ة  ب ام   ائمة 

 للما حيا  مع ال ا يس على اسا حيا .

   ع د اة  ات ال ولية التـ

 كات م  ا.ت  إ شا  ر ا

  ـــ ا ة ــ ـــــؤة اسشــ ــــ د ل شــ عـــ

 الت  ت  تنفي ها .

 (2)املشاريع 
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 : ت زاز الش اكات وتكام  اة  ند مع الش كا  اسحلييا وال وليياالسادسالهدف 

 ال  ــــــاوا والشـــــــ ا ة مـــــــع اة  ـــــــات ال وليـــــــة واســـــــا حيا. 02 ال  ــــــاوا والشـــــــ ا ة مـــــــع اة  ـــــــات ال ســـــــمية. 02: البرامــــــــــــــــــــــــــــــــج

 يم سسات اسن مع اس  و  القؤاع اةخا   اوا والش ا ة مع ال. 02 

 
 

ـــاع اةخـــــا   ـــمن م سســـــات و ت ســـــ   وتؤـــــنا  رـــــ اكات م نيـــــة مـــــع القؤــ ـــا يســ ـــع اســـــ  ي بمــ اسن مــ

 بتنفي  وظائف ال يئة بم و ة وف الية    ه  ن القؤاعيا

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ــــة   .22 ــ ــ ــ ــــنا   ؤـ ــ ــ ــ تؤـ

ـــــاو  ــ ــ ــ ــ ا مــــــــــــــع ال  ـ

ـــــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القؤـ

 اةخا  

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   ـــ  
 
تح  ـــ  منـــاالت ال  ـــاوا مـــع القؤـــاع اةخـــا  و  نوـــا

 مناالت ال نعية واس اف ة و ش  ال   ي .

   ت ت ــل لولناــات وتنســي  أ شـــؤة ت ســي  الفساهــة ومكافحـــة

 ضــــــــمن مشــــــــاس ع اسســــــــ ولية اسن م يــــــــة 
 
الفســــــــاد و  نوــــــــا

 س سسات القؤاع اةخا .

  ـــــ ــ ـــبة اســ ــ ــ ــــنا   ســ ــ كما  تؤـــ

 وتنفي   ؤة ال  اوا.

 .ع د ل شؤة اسش ا ة 

 (2)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 مصسسات املجتمع املدني و التعاون والشراكة مع القطاع الخاص   – السابع عشرالبرنامج 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (2) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ــــة   .24 ــ ــ ــ ــــنا   ؤـ ــ ــ ــ تؤـ

ال  ــــــــــــــاوا مــــــــــــــع 

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م سســ

 اسن مع اس  ي

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  تح  ــــــــ  منــــــــاالت ال  ـــــــــاوا مــــــــع م سســـــــــات اسن مــــــــع اســـــــــ  ي

زاهة ومكافحــة الفســاد ـالنارـؤة  ــ  منـاالت  ات عة ــة بالنـ

 وسياد  القا نا.

  ـــــ  تف يـــــــــ  ال  ـــــــــاوا  ـــــــــ  أ شـــــــــ ــ ــــة و شــ ــ ــ ــــة واس اف ـ ــ ــ ؤة ال نعيـ

 ال   ي .

   ــــنا ــ ــــ كما  تؤـــ ــ ـــبة اســـ ــ ــ  ســ

 وتنفي   ؤة ال  اوا.

  ة.ـع د ل شؤة اسش   
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 عة ت زاز  ننات الات ا  ولا  :السابعالهدف 

 . ب  ام  لاعة  لالك او ي 09 عة لا ال  اوا مع وسائ  . 08: البرامـــــــــــــــــــــــــج
 

 

لـــى اسســـ ناات اسحليـــة الســـ قؤاب الـــ ع  السياســـ   وتنســـيا الفنـــن  إال يئـــة    ـــا  سســـالةإ 

  ل ال ا أمع ال  
 

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

إدمــــــــاد سســــــــائ    .22

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال يئـ

اسح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

ـــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لاعةمـ

ـــــائ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لنســـ

ـــة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لاعــ

 الش اكة

 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ـــع م سســــات لا عــــة  اسحلــــ   تؤــــنا  رــــ اكات مســــ م   مـ

ـــك  م سســـــ   ومنهجـــــ   بحيــــ  تقـــــن  هــــ   اس سســـــات وبشـ

ـــــي   بإدمــــــاد سســــــائ  ال يئــــــة  ــــــ  ت ســــــي  ــــة والقـ ـــــي  الفساهــ  ـ

ــــة ل  ــ ــ وـــــــــيلة ومكافحـــــــــة الفســـــــــاد ضـــــــــمن اسح ـــــــــن  النزنيـ

 عةمي ال ل تن نه وتنش   .لا 

  عـ د ال ســائ  لاعةميــة

ال ـــــــــــادس  عـــــــــــن ال يئـــــــــــة 

ـــــائ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للنشــ

 لاعة .

 (2)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 عالملا التعاون مع وسائل   – الثامن عشرالبرنامج 

 

 راتيجيـالاست الهدف

 (2) املشاريع



 

  

 

 2025 - 2017 –زاهة ومكافحة الفساد ـراتيجية الوطنية للنـالاست                                       

 زاهة ومكافحة الفسادـهيئة الن
63 

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــــ    .22 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد و شـ ــ ــ ــ ــ ــ إ  ـ

ــــة سســــــــا ــ ئ  ال يئــ

ـــــي  ــ ــ ــ ــ ـــك  م  ـ ــ ــ ــ ــ ــ بشـ

ـــــمنع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومســ

ــــنع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومؤبـ

 لك او يإو 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  ال م  بشك   منات  ةحمةت ال نعية اس خ  ـة  و شـك  هـ ا

اسشـــ وع اسســــاس اسســــ م  الــــ ل تقــــن  ال يئــــة مــــن  ةلــــه بنشــــ  

سســـالتها ال امـــة مـــن  ـــة  مخ لـــف وســـائ  لاعـــة  وال ناوـــ  

 بشك  مس م  وة ميع فئات اسن مع 

  عـ د ال ســائ  لاعةميــة

 اسن نة من  ب  ال يئة.

   عــ د ال ســائ  اسنشــنس

    وسائ  لاعة .

 (2)املشاريع 
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 عة ت زاز  ننات الات ا  ولا  :السابعالهدف 

 . ب  ام  لاعة  لالك او ي 09 عة لا ال  اوا مع وسائ  . 08 :البرامـــــــــــــــــــــــــج
 

 

ل ال ا    ور ائن النخبة   وم سسات القؤاع ال ـا  أك او ي مع ال  لتؤنا   ننات ال ناو  لا
ـــ  والف اليـــــة  ـــــ   قـــــ  ال ســـــالة وتؤـــــنا   ـــ  الســـــ عة  ـــــ  ال ناوــ ـــع اســـــ  ي ل حقيــ واةخـــــا  واسن مــ

 لك او ية راملة إ اع   م لنمات 
 

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــــات   .22 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من ـ
ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ناوــ

   ما  لا 

 ه ا اسش وع إلى:يه ا 
  بنــــــــــا   ـــــــــــ سات ال يئـــــــــــة  ــــــــــ  منـــــــــــا  إداس  واســـــــــــ خ ا  من ـــــــــــات

زاهة ومكافحـة الفسـاد  ـال ناو  الا  ما   إل  ا  سسالة النـ
وت ســي   ــي  الفساهــة ومكافحــة الفســاد  وال ناوــ  اسبارــ  مــع 
ــــابات  ــ ــ ـــــ   اةحســ ــ ــ ــــة  ت سـ ــ ــ ـــن  ــ ــ ــ ــ ـــــة  مـ ــ ــ ــــع اسخ لفـ ــ ــ ــــات اسن مــ ــ ــ فئــ

 ال سمية على ه   اسن ات لل يئة.
  نا  اسح ــــن  وال ســــائ   ســــل زبي ــــة كــــ  من ــــة تناوــــ  تؤــــ

ا  مـا    وتؤــنا  سياســات وإ ــ ا ات ال ناوــ  مــع اس ــاب يا  
و ــــ  ال ســــائ  و نــــا  الشــــبكات  وال  ــــاوا مــــع  ارــــؤي وســــائط 

 ال ناو  الا  ما   و اد  ال أل ال ا .

   ـــ ــ ـــــات ال ناوـــ ـــــ د من ـــ عــ
ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا   اسف لـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الا  مــ

 واسنش  .
  ســبة الزاــاد  الســنناة  ــ  

 ع د اس اب يا.
  سبة الزااد     ال فاع . 

 (6)املشاريع 

 لاعالم لالكتروني   – التاسع عشرالبرنامج 

 راتيجيـالاست الهدف

 (3) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــع   .28 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا  اسن ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنــ

ـــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لالك او ـ

 لل يئة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   ـــع ال يئـــــة لالك او ـــــي  وتح  ـــــ ــــع اةحـــــال  سن ــ م ا  ـــــة النضـ

 مناالت ال حسيا.

  . تؤنا  سياسة إداس  اسن ع 

   ت سال اس نيـيا  ـ  ال يئـة  وتؤـنا  اسح ـن  اسـ اد  شـ   مـن

 ن ع اة     وف  أف   اسماسسات. ة  اس

   تؤــــــنا   نــــــنات لةت ــــــا  مــــــع الــــــزواس واســــــ قبا  اس لنمــــــات

ـــع اة   ـــــ   ـــة  اسن ـ ـــع  وإزـ ـــة  اسن ـ ـــن  ــ  ســــل زبي تهــــا مـ

 ولاعةا عنه.

  عـــــــــــــــــــــــــ د تواس اسن ـــــــــــــــــــــــــعش

 م  فحيه.

  ــــة ــ ــ ــــالك  اةخ مــ ــ ــ ـــــ د زــ ــ ــ عـ

)ركن ش إ باسش تظل ش 

اةح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 اس لنمة(.

ــــة   .29 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنابـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اس لنمـــ

ــــة لالك او  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للفساهـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ــــة  ـال  ـــــــاوا مـــــــع  ميـــــــع اس نيـــــــيا بمنظنمـــــــة النـــــــ زاهة النزنيـــ

زاهة ومكافحــة ـةح ــ  اس لنمــات واس ــاسا  ات ال ة ــة بالنــ

 الفساد وت نيف ا.

   ســــ    شــــ ها مــــن  ــــة  بنــــا  بنابــــة يتؤــــنا   ناعــــ  بيا ــــات

كافــة التشــ   ات م  فــة إلك او يــة ت  ــمن وال تق  ــ  علــى 

 زاهة ومكافحة الفساد.ـواسناضيع اس خ  ة بالن

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ال ساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ــــناد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاس واســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولبحـ

اس خ  ــــــــــــــة اسنشــــــــــــــنس  

  و ية.ـ  البنابة لالك ـعب
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  :الثامنالهدف 
 
  ناتات ال يئةإ  تؤنا  الق سات اس سسية لل يئة والاستقا  باألدا  بما ي ظ

 لك او يال حن  لا. 77 تؤنا  اسناسد البش اة. 70 س وال ؤنا  اس سس  ال مي   . 71 :ــجالبرامـــــــــــــــــــــــ

 
 

ــــــ ـــنا  السياســــــات ولا ـبنــــــا  وتؤــــــنا   ــــــ سات ال يئــــــة  ــــــ  منــــــاالت ثقافــــــة ال مي   ــــــ ا ات   ز وتؤـــ

 داس  اس  فةإوتحسيا اةخ مات و 

 
 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

 مـــن د  تؤبيـــ   .21

 زـال مي  

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــــ ز و شـــــ  ثقاف ـــــه  وتقيـــــي  ـبنـــــا   ـــــ سات ال يئـــــة  ـــــ  منـــــا  ال مي 

س ال اسية.  س ا يا ال مي 
 
 ال يئة وفقا

   ــــة ـــــ ام   اوـــ ـــــ  بــ ـــمي  وتنفيــ ــ ـــيا  وت ــ ــ ـــــ   ال حســ ـــــ  فــ تح  ــ

س ال يئة.  بال ؤنا  اسس م     سبي  تمي 

 .ع د مبادسات ال حسيا 

 ــن  ــ    ــا ئ   ســبة ال حس 

 ز لل يئة.ـال مي  

 (3)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 ز والتطوير املصسس يالتمي    – العشرونالبرنامج 

 

 الاستراتيجي الهدف

 (3) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ــــة   .20 ــ ــ ــــنا  البنيـ ــ ــ تؤـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال نظيميـ

 لل يئة

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  م ا  ة وتحلي  البنيـة ال نظيميـة وإ ـ ا ات و ـ مات ال يئـة

 وتنثيق ا وف  أف   اسماسسات.

    ـــ ــ ـــمن تحقيــ ــ ـــا   ــ ــ ـــــ مات بمــ ـــيا اةخــ ــ ـــــ ا ات وتحســ ــــنا  لا ــ تؤــ

 أه اا ال يئة.

   ـــات  ــــ  تؤـــــنا  ســــبة لا نــ

 دلي  لا  ا ات.

   ـــات  ــــ  تؤـــــنا  ســــبة لا نــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ـــــا د والسياســ ــ ــ ــ ــ النمــ

  ات ال ة ة.

 يه ا ه ا اسش وع إلى: إداس  اس  فة  .27

  بنــــــــا   ــــــــ سات ال يئــــــــة  ــــــــ  إداس  اس  فــــــــة  وتؤــــــــنا  السياســــــــات

 ولا  ا ات ولدوات الةتمة إلداس  اس  فة. 

   ـــــــ  اس ـــــــاسا ال ـــــــمنية وال ـــــــ احة  ـــــــ  ال يئـــــــة  وتحليل ـــــــا  

 تا تها ة ميع اس نييا .وت نيف ا و فظ ا وإ

   ســـبة لا نـــات  ـــ  تؤبيـــ 

  ؤة إداس  اس  فة .
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  :الثامنالهدف 
 
  ناتات ال يئةإ  تؤنا  الق سات اس سسية لل يئة والاستقا  باألدا  بما ي ظ

 لك او يحن  لاال . 77 تؤنا  اسناسد البش اة. 70 ز وال ؤنا  اس سس  ـال مي   . 71 :البرامـــــــــــــــــــــــــج

 
 

بنــــــا  القــــــ سات البشــــــ اة لل يئــــــة  ــــــ  كافــــــة منــــــاالت ال خ ــــــص وتخؤــــــيط عناوــــــ  الاســــــ قؤاب 

 دا  منه  م ق    ة  وال  ا ل وال حفيس وال  سال بما يسمن بولا 
 

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

ـــــي    .22 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقيــ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا  يا ــ

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناسد 

ـــــ اة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البشـ

 لل يئة

 اسش وع إلى: يه ا ه ا

   دساسة الا  يا ات البش اة لل يئـة وال ـل  الـنظيفي اةحـال

  ـة  الســننات اةخمـ  القادمــة وتقــ    
 
واس ن ـع مســ قبة

 ال نويات الةتمة هه ا اةخ ن .

 .تؤنا  السياسات اةخاوة باسناسد البش اة 

  ســــبة اســــ كما  دساســــة 

 ال ل  النظيفي .

 

 (5)املشاريع 

 (6)املشاريع 

 تطوير املوارد البشرية  – الحاد، والعشرينالبرنامج 

 

 الاستراتيجي الهدف

 (5) املشاريع
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

بنـــــــا  القـــــــ سات   .24

 وال  سال

  ا اسش وع إلى:يه ا ه

   دساســـــــــة الا  يا ـــــــــات ال  سابيـــــــــة للمـــــــــناسد البشـــــــــ اة لل يئـــــــــة

 وتح    أولنااتها وتؤنا   ؤة ت سال راملة.

  ل خؤــة ـتنفيــ  البــ 
 
 ام  ال  سابيــة ال ا ليــة واةخاس يــة وفقــا

 و ياس لث  ال  ساك .

   ــــنا ــــ  تؤــ ـــات  ــ ــ ـــــبة لا نـ  سـ

 وتنفي   ؤة ال  سال.

   م ــ   ال حســن  ــ  لدا

 في سنظفي ال يئة.النظي

ـــــ قؤاب   .22 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســـ

ـــة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولا ـــ

ــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وال  ا ــ

 النظيفي

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

  
 
وضـــــــع  ؤـــــــة م كاملـــــــة الســـــــ قؤاب الكفـــــــا ات لل يئـــــــة وفقـــــــا

 ل نويات دساسة الا  يا ات البش اة.

    ــــنا ـــــم  تؤــ ــــنظيفي تشـ ــــل الــ ـــة  وال  ا ــ ــ ــــة لإل ـ ــــنا   ؤــ تؤــ

 اسساسات النظيفية الشاملة.

   ــــنا ــــ كما  تؤـ ـــبة اسـ  ســ

ـــة  وتنف ــ ــ ـــــة لا ـ ــ ـــــ   ؤـ ــ يـ

 وال  ا ل النظيفي .

 ي تـــ  ـ ســبة الشـــنائ  ال ـــ

ـــــ قؤاب  ــ ــ ــ ـــا الاســ ــ ــ ــ ــ ـــن ل ــ ــ ــ ــ ــ مـــ

 منمنع الشنائ  .

ز ـتحفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .22

 اسنظفيا

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 زان ـز ال ا ل  للمنظفيا اس ميــوضع ل ظمة و  ام  ال حفي

    ال يئة.

  ـــ ــ ـــــماا تحفيـ ـــــ م  ل ـ ـــك  مسـ ــ ـــات بشـ ــ ــــ   لا نـ ــــنظفيا ـمكافــ ز اســ

 ب اع والاب كاس    ال يئة.ومكاف   لا 

   ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد   ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة الزاــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ

مســــــ ن  سظـــــــ   مـــــــنظفي 

 ال يئة.

 (5)املشاريع 
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 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

م  ـــــز ال ــــــ سال   .22

ي  ــــــــــــــ  ـ ليمــــــــــــــلا

منــــــا  الفساهــــــة 

 ومكافحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الفساد

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

 ـــ ــ ــــ   م  ــــــز إ ليمـ ــــت ســ ي بال ــــــ سال و نــــــا  القــــــ سات  ــــــ  ـي م نـــ

 منا  الفساهة ومكافحة الفساد.

  ــــة ـــ   ؤـ ـــات  ــ  ســـــبة لا نــ

 ل  سال.إ شا  م  ز ا

 (5)املشاريع 
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  :الثامنالهدف 
 
  ناتات ال يئةإ  تؤنا  الق سات اس سسية لل يئة والاستقا  باألدا  بما ي ظ

 لك او يال حن  لا. 77 تؤنا  اسناسد البش اة. 70 ز وال ؤنا  اس سس  ـال مي   . 71 :البرامـــــــــــــــــــــــــج

 
 

عمــا  ال يئــة وتخ  ــاتها وتشــم  أت ؤــي  ميــع لك او يــة رــاملة وم اابؤــة إتؤــنا  منظنمــة 

ـــنا  ل  ـــا يســـــمن تؤــ زاـــــاد  ب ظمـــــة وال ؤبيقـــــات و ناعـــــ  البيا ـــــات وعناوـــــ  البنيـــــة ال ح يـــــة بمــ

  ناتالف الية واحق  الس عة وال  ة    لا 
 

 
 ج

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

إعــــــــــــــــــــــــ اد  ؤــــــــــــــــــــــــة   .28

اةحنسـبة الشــاملة 

تؤبيــــــــــــ  م ا ــــــــــــ  و 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ال

لك او ــي وتؤــنا  لا

اةخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مات 

 لك او ية لل يئةلا

(IT Master 

Plan) 

 يه ا ه ا اسش وع إلى:

   ـــ ــ ــ ـــــم  ال يكــ ــ ـــا يشــ ــ ــ ــــة بمــ ــ ــــ  ال يئـــ ــ ـــ   ـــ ــ ــ ــــن د ال مــ ــ ـــ   مـــ ــ ــ تحليــ

والسياســات ولا ــ ا ات واس لنمــات  وتح  ــ  ا  يا ــات 

 ال م  وال حن  لالك او ي.

  ـــ ــ ـــــة لالك ــ ـــــي  اة اهزاــ ـــن  و ية لل يئـــــــة وا  يا اتهـــــــا ـتقيــ ــ مــ

 ل ظمة وال ؤبيقات والبنية ال ح ية.

 

 

  ســــبة مســــ ن  اة اهزاــــة 

  و ية لل يئة.ـلالك 

  ــــة ــ ــــ   ؤـ ــ ـــات  ـ ــ ـــــبة لا نــ  ســ

 اةحنسبة الشاملة.

 (1)املشاريع 
 (6)املشاريع 

 لكترونيالتحوظ لا  – الثاني والعشرينالبرنامج 

 راتيجيـالاست الهدف

 (1) املشاريع



 

 

  

 

 2025 - 2017 –زاهة ومكافحة الفساد ـراتيجية الوطنية للنـالاست                                       

 زاهة ومكافحة الفسادـهيئة الن
72 

 

 داءمصشرات قياس ألا  هداف املشروعأ املشروع الرقم

    تؤـــــنا   ؤـــــة تحـــــن  إلك او ـــــي رـــــاملة ت ـــــمن النوـــــن

ـــة   ـــن  ــ ـــة  الســـــننات القادمـــــة مــ لل يئـــــة لالك او يـــــة  ــ

ـــع ـمنظنمـــــــــة إلك او يـــــــــة م كاملـــــــــة وم ـــــــــ ــ ــ ــــي  ميــ ــ ــ  ابؤة ت ؤـ

ـــ ــ ـــــ  ط لالك ـ ــــ ع  الـ ــــة وتــ  و ي وال كامــــــ  مــــــع ـأعمــــــا  ال يئــ

 أ ظمة الش كا .

  ـــن ـــ  اةخؤـــــة عــ ز اـــــ  تنفيـــــ  مشـــــاس ع تؤـــــنا  البنيـــــة تؤبيـ

ال ح يـــة لالك او يـــة لل يئـــة وتزواـــ ها بـــاأل  ز  واس ـــ ات 

 س ؤلبات  ؤة اةحنسبة الشاملة.
 
 الةتمة وفقا

   تؤــــــنا  ل ظمــــــة وال ؤبيقــــــات و ناعــــــ  البيا ــــــات الةتمــــــة

ــــة  ــ ـــــ   ؤـــ ــ ـــــل م ا ــ ــ ـــ    ســ ــ ــ ـــك  كامــ ــ ــ ــــة بشــ ــ ـــبة ال يئـــ ــ ــ ةحنسـ

 اةحنسبة الشاملة  ة  السننات القادمة.

 

 (1)املشاريع 
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 سناد الوسطإإنقاذ و / دفاع املدنيالجبانب مديرية  - الرياضةشارع  - عرجان  - عمان

 5503150 

 5540391 

 (11953) الرمز البريد،( 5000) ص.ب -ألاردن -عمان  

 info@.jiacc.gov.jo - dewan@jiacc.gov.jo 

 www.jiacc.gov.jo 

 Integrity and Anti-Corruption Commission 

 @Jordan_jiacc 

 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 

 خباراتلشكاوى واإلا

 5681365   

 5503262 

 0798464444 

 0797022236 

 0798464444 لط الشكاوى: 

 (0800222841) الخط السالن: من هاتف أرض ي 

 065817827 من هاتف للو،: 

 shkwa@jiacc.gov.jo 
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 زاهة ومكافحة الفسادـ اتينية النزنية للنـت  إ نات الاس 

 ( USAIDم اكية لل نمية ال ولية )ب ع  فث  وتقث  من النكالة ل 

 

 

 


