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مكافحة الفساد هيئة : المحور األول

الوقائيالدورحولواضحةنصوصا  وتضمينهالفسادمكافحةهيئةقانونتعديل1.

.يذللتنفوقابلةواضحةوطنيةخططضمنجريمةبمخاطروالتوعيةللهيئة

المنوطةهاموالمالواجباتتحقيقيكفلبماللهيئةالتنظيميبالهيكلالنظراعادة2.

بشريةالالقواتلتطويروالالزمةالكافيةواالداريةالفنيةبالكوادرورفدهابها

.والدولياإلقليميالصعيدعلىالمستجداتكافةلمواكبة

والالدوليةيرالمعايمعيتوائمبماالفسادجريمةتحتتقعالتياالفعالكافةتجريم3.

مكافحةئةهيقانونيتضمنهالمالتيالفسادلمكافحةالمتحدةاالمماتفاقيةسيما

.الفساد

ساتومؤسالخاصالقطاعمعالقانونبموجبالحقيقيةوالشراكةالجهودتنسيق4.

.المدنيالمجتمع
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مكافحة الفساد هيئة / يتبع 

بينالفسادضاياقفيبالتحقيقيتعلقفيماالمرجعياتوتوحيدللتنسيقآليةايجاد6.

وديوانالمحاسبةوديوانالجماركودائرةالمحاكملدىالعامواالدعاءالهيئة

.المركزيالبنكفياالموالغسيلودائرةالمظالم

القياممنتمكينهالوالمؤسسيةالذاتيةالكفايةيضمنبماللهيئةالتحتيةالبيةتطوير7.

بالبرمجياتاوتزويدهوكشفهاالفسادقضايافيللتحقيقالالزمةاالجراءاتبكافة

.الفنيةالتجهيزاتوكافةااللكترونيوالربط

فيرقابةالومؤسساتوجهاتالهيئةبينللتنسيقالقانونبموجبآلياتتطوير8.

.الخاصالقطاعفيومنعهاالفسادعنللكشفالخاصالقطاع
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المظالمديوان : المحور الثاني

شفافيةوالوالنزاهةبالحاكميةالمتعلقالوطنيالقانونمشروعاقرارفياالسراع1.

واضافة.الفسادمكافحةهيئةمعالمظالمديوانادماجسيتمبموجبةوالذي

.واجاالزديمنعبماالرقابيالعملوتنظيمالوطنيةبالنزاهةتتعلقنصوص

اءالقضامامواجراءاتهااالموالباستردادتتعلقنصوصا  القانونتضمين2.

ومةالحكتملكالتيالشركاتعلىالصالحياتالديوانوممارسةالعامواالدعاء

.%25علىمنها

نشرمنوالنزاهةالرقابةمؤسساتبناءفيالعالميةالتجاربافضلعلىاالطالع3.

بانتهاءاالالرئيستنحيةعدموضمانالنوابمجلسمعوالربطالسنويةالتقارير

.واضحبشكلالعامةوالواليةالصالحياتوتحديدالقانونبموجبالمدة

منينهلتمكوالفنيواالداريالماليوالفعليالحقيقياالستقاللالديوانمنح4.

.ونزاهةحيادبكلمهامهممارسة
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المظالمديوان / يتبع 

ؤسساتممنالمطلوبةالغاياتتحقيقيضمنبماوالوظيفيالهيكليالبناءاعادة5.

.االدوارتلكممارسةمنيمكنهابما(الديوان)الرقابة

وبياناتماتمعلوقاعدةتطويرذلكفيبماللديوانالتحتيةالبنيةوتطويرمراجعة6.

وتمكينالرقابيالدورتمارسالتيالجهاتلكافةمرجعاوتشكلوطنية

.المحرزالتقدمرصدمنالمؤسسات

الكافيةةالفنيالصالحيات(الديوان)الرقابيةالمؤسساتمنحعلىصراحةالنص7.

طائلةتتحمعهابالتعاونللرقابةالخاعةالمؤسساتوالزامالعدليةالضابطةمثل

.المسؤولية
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المحاسبةديوان : المحور الثالث

وان،والفنيوالمالياالداريالكاملاالستقاللالديوانمنحضرورةعلىكيداالت1.

.االمةممثلالنوابلمجلسالفنيةالتبعيةتكون

خاللأوعملهخاللالديوانرئيستنحيةاوعزلجوازعدمالقانونيتضمنان2.

.واليتهفترة

والابةالرقانواعكافةوممارسةالديوانلدىالمتبعةالراقبةووسائلادواتتطوير3.

.االداريةلرقابةوالمسبقةالرقابةسيما

نزيهةالوشفافةالأسسوفقالقانونيةالمساءلةأنظمةتفعيلالقانونيتضمنان4.

.خارجيةرقابةإلىفعلي االمحاسبةديوانرقابةتتحولحتىالدولية

لفنياالطابعذاتالمؤسساتعلىالمستخدمةالرقابةبمعاييرخاصةادلةتطوير5.

.وغيرهاالطاقةوشركاتالجامعاتمثل

لالهيكبناءاعادةوالمتخصصةبالكوادرالديوانورفدالفنيالجهازتطوير6.

.منهالحقيقيةالحاجةيلبيبمالديوانلالتنظيمي
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المحاسبةديوان / يتبع 

عمليةمناالنتهاءعندأواألخطاءاكتشافحالالرقابيةالتقاريركتابةفيالسرعة7.

الوقت(التدقيقنتائجعلىالمترتبةاآلثارتزولالحتىوالمراجعة؛التدقيق

.)المناسب

ألن  النفقات،علىةرقابالبنفساإليراداتعلىرقابتهفياكبردورممارسة8.

نمقبضهافيتماإليراداتأماشخصمنأكثرمنإجازتهايتماإلنفاقعمليات

.واحدشخص

الفنيةتبالتجهيزاالديوانورفدالمحوسبةالمعلوماتنظماستخدامتعزيزضرورة9.

توقبأيالمعلوماتعلىواالطالعالحصولمنالديوانيمكنبما،والبرمجيات

.صعوباتايدون

ذاتمحاورلتضمنهاالوطنيةالنزاهةخطةمحاورتنفيذفياالسراعضرورة10.

.الديوانعملعلىايجابا  تنعكسانشأنهامناهمية

.فاكثر%25فيهاالحكومةتمتلكالتيالمؤسساتاليدوانرقابةشمول11.

.ةالرقابيالمؤسساتبينالتنسيقيضمنبماالتشريعاتوتطويرمراجعة12.
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المدنيالمجتمع : المحور الرابع

:اآلتييراعيبماالجمعياتلعملالناظمالقانونياإلطارتطوير

منونيكأنعلىفحسب،اإلخطارطريقعنوتسجيلهاالجمعياتتأسيسحرية.أ

.اءالقضإلىتلجأأنماجمعيةتأسيسعلىاعتراضلديهاكانإذااإلدارةحق

.بحريةاألساسينظامهاوضعفيجمعيةكلحق.ب

.بحريةاإلداريةهيئتهاانتخابفيجمعيةللالعامةالهيئةحق.ج

ناالعالشريطةوالخارجيالداخليالتمويلعلىالحصولفيجمعيةكلحق.د

.هومصادرتلقتهاالتيالتمويلمبالغعن

بقرارأوالعامةهيئتهابموافقةإال  عملهاوقفأوجمعيةأيحلجوازعدم.ه

.قضائي

.بحريةفعالياتهاوممارسةنشااتهاممارسةعلىالجعياتحقعلىالنص.و
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للجمعيات صعيد العمل الداخلي وعلى 

اءسو،الجمعيةانشطةفيوالنساءالرجالمناألعضاءكافةمشاركة:المشاركة1.

.مباشرةغيرأومباشرةبصورة

الحقيقيةالرؤىعلىالقائموالتنسيقللتشبيكمدعوةالجمعيات:والتنسيقالتشبيك2.

.عامةالالمصلحةيخدمبمامشتركةأهدافولتحقيقاستراتيجيةخططعلىبناء

اعمالهاروسائالجمعيةاتبنشاطالمتعلقةوواتاحتهاالمعلوماتتوفير:الشفافية3.

.العالقةذاتوالجهاتوالجمهورلمستفيدينلهاوصولوضمان

.المسؤوليةوتحملالمؤسسةموارداستخدامحولتقاريرتقديم:المساءلة4.

دموعالكفاءةاساسعلىالمشاركةفرصةللجميعيتاحأن:والشمولالمساواة5.

.التمييز

يةوادارماليةبعناصرهاالرشيدةالحاكميةطرقكافةاتباع:الرشيدةالحاكمية6.

.وتنفيذية

اصبوالمنللسلطةالسلميالتداولعلىصراحةالنص:للسلطةالسلميالتداول7.

.الداخليةاألنظمةبموجبالقيادية 13



الخاصالقطاع : المحور الخامس

وأللمهنالمسبقةالتراخيصلمنحالالزمةواالنظمةالقوانينتعديلومراجعة1.

لتفتيشواالرقابةمفهوموتطبيقالمنخفضة،الخطورةذاتاالستثماريةالمشاريع

يفاالالحقاوالترخيصالعملبممارسةكإذنالتسجيلمبدأواعتماد.الالحق

مضرالبيئيالثراألذاتالثقيلةالصناعاتحاالت

رةالفتخاللالردعدمأنقاعدةتطبيقوالمعامالتعلىللردزمنيةفترةحديد2.

.قبوليعتبرالمحددة

ياتآلتطويرمعسنوات،5أو3أطول،زمنيةلفتراتالمهنتراخيصإصدار3.

.للرقابةوفعالةناجعة

يفعلمابوالمتابعةالترخيصاجراءاتوتبسيطلتسهيلستثماراالقانونمراجعة4.

.الموحدةالنافذة
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الخاصالقطاع / يتبع 

.والعامالخاصالقطاعبينالشراكةقانونوتعديلمراجعة5.

وبمافينالمكلوفئاتلشرئحعادلتوزيعيضمنبماالدخلضريبةقانونتعديل6.

.المحليةالمواردفياالستماراتيشجع

.الخاصالقطاعفيللفسادالشكاوىلتقديمواجراءاتآلياتتطوير7.

المدنيجتمعالمبينفعليةشراكةيحققبماالوطنيةواالستراتيجياتتطويرالخطط8.

.الخاصوالقطاعوالحكومة
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القضائيةالسلطة : المحور السادس

.القضائيللمجلسواالداريالمالياالستقاللضمان1.

كلبشوربطهاللقضاةالمديةباالمتيازاتالخاصةوالتعليماتاألنظمةمراجعة2.

التضخمبمعدالتمستمر

.الجغرافيةوالمناطقالمحافظاتكافةفيالعدلقصوربناءاستكمال3.

إتخاذعملياتعوتسريلتسهيلالكافيةوالفنيةالبشريةبالمواردوالقضاةالمحاكمرفد4.

.القرار

ن ظروال،المقيدباالختصاصاألخذوعدماإلداريللقضاءالكاملاالختصاصمنح5.

.اإلداريةالعقودعنالناشئةبالنازعات

تخفيفوالعصرمستجداتحولالقضائيالجهازقدراتلبناءخطةوتطويرتبني6.

.القضاةأمامواليوميالشهريالقضائيوالمدورالعبء

سهولةوالعادلةالمحاكمةضماناتيحققبماللمحاكمالتحتيةالبنيةوتأهيلاعادة7.

.البروقراطيةمنوالحدالوصول
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السياسيةاالحزاب : المحور السابع

.اإلداريوالتعقيداإلجراءاتطولمنوالحداالشعاراسلوباتباع1.

ماليالالدعمتقديموأسسإجراءاتلبيانموضوعيةمعاييرالقانونتضمنيأن2.

.لألحزاب

لمتعلقةاالتصرفاتبكافةبالقياممعنويكشخصاالحزابحقعلىصراحةالنص3.

.ذلكعلىموافقاتاياشتراطدونوالماليةاإلداريةبشؤونها

بالتوجهميالرسالعامالخطابمعتتفقوالبالشديدهتوصفالتيالعقوباتمنالحد4.

.الحزبيةوالسياسيةالحياةتعزيزنحو

.قضائيةاجراءاتخاللمناالالداخليةشؤونهاالفيالتدخلجوزاعدم5.

أوالسياسية،لألحزاباالنضمامعلىالتأثيرشأنهامنممارساتايوقف6.

.نشاطاتهافياالنخراط
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السياسيةاالحزاب / يتبع 

موادأيوإزالةوالسياسية،المدنيةالتربيةمجالفيوجامعيةمدرسيةمناهجتطوير7.

شكيلتفيوالحقالسياسية،التعدديةومعوالتعبير،الرأيحريةمعتتعارض

.إليهاواالنضماماألحزاب

بحقسالمساوعدمالمجتمعية،والبرامجالتنمويةبالخططالسياسيةاألحزابإشراك8.

.العامالرأيبمخاطبةاألحزاب

اسسعلىيةالمؤسسوبنيتهاالداخليةانظمتهاتطويرالىالسياسيةاالحزابتسعىان9.

.الرشيدةوالحاكميةالشفافيةمن

المجتمعفياالفراداحتياجاتتلبيوطنيةوبرامجخططالسياسيةاالحزابتطوران10.

.الردنيةاالدولةمنهاتعانيالتياالشكالياتحولوتصوراتحلولالىالتوصلفي

لشفافيةواالمالياالفصاحنحووالسبلالوسائلةافكالسياسيةاالحزابتنتهجان11.

.العامالعملفيالسياسيةالممارساتافضلوتكريسواالدارية،المالية
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اإلعالم: المحور الثامن

مرالمستالذاتياالفصاحيضمنبماالمعلوماتعلىالحصولحقضمانمراجعة1.

.موضوعيةأسسوفقوالتصنيف

مانوضوالتعبيرالرأيبحريةالمساسعدميضمنبمااالرهابمنعقانونمراجعة2.

.الدولةأمنمحكمةأماماالشخاصمحاكمةعدم

امدةاطالوعدمالصحفيينتوقيفعدموضمانالقانونيةالمعامالتقانونمراجعة3.

.والنشرالمطبوعاتقانونمعيتوافقوبماالتقاضي

الترونيااللكالتواصلوسائلتنظيميضمنبماوالنشرالمطبوعاتقانونمراجعة4.

.الحجبالىاللجوءوعدمالتقييدبهدفالتسجيل

ادرةالصالقراراتتسبيبوضمانوالمسموعالكرئياالعالمهيئةقانونمراجعة5.

.البثلترخيص
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اإلعالم/ يتبع 

وفتحلىالفضوالممارساتالدوليةالمعاييرمعينسجمبماالصحفيتعريفاعادة6.

.الميةاعوسيلةأيفييعملصحفيلكلالصحفييننقابةفيالعضويةباب

واضحةةلمنهجيوفقاالمؤسساتفيالمعلوماتجميعلتصنيفوطنيةخطةتبني7.

.المعايير
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الهيئة المستقلة لالنتخاب  :المحور التاسع

لطبيعةانظرللهيةالكاملواالداريالمالياالستقالليضمنبماالتشريعاتتعديل1.

.بهاتقومالتيواالدواراالعمالالخصوصية

والخاصةيةالفناالدوارتفعيليضمنبمابالهيئةالخاصالتنظيميالهيكلتطوير2.

موسمعلىلالعماقتصاروعدماالنتخابيةالعمليةمراحلبكافةوالتثقيفبالتوعية

.االنتخابات

.ياسيالسالمالعلىالقضاءشأنهامنالتيالقانونيةالصالحياتافةالهيئةمنح3.

واالفصاحيةاالنتخابالدعايةومتابعةتنظيمفيفعاليةاكثرواجراءاتآلياتتطوير4.

.بهاالخاصالمالي

ابيةاالنتخبالعمليةالخاصةوالقراراتوالتقاريرالمعلوماتكافةنشريتمان5.

.للجمهور
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السلطة التشريعية: المحور العاشر

المجلس،لجانلعملفعاليةاكثرمأسسةيضمنبماللمجلسالداخليالنظامتطوير1.

يخدممابدائمومكتبتنفيذيمكتبمنالمجلسداخلالمؤسسيةالهياكلوتطوير

.المجلسلعملوالشتريعيةالرقابيةاالهداف

جلساتمنالمجلساعماللحضورمرجعيةقواعدوبناءالسلوكمدونةتفعيل2.

فاتالمخالاقترانمعواالقتراحاتوالنقاشالكالموتنظيماللجانواعمالالمجلس

.المقارنةاالنظمةفيكماغيرهااوماليةبجزاءات

لوجستيالعم\الوتقيمتشكيلهاوأطرالنيابيةالكتلعملتنظيمفيالنظراعادة3.

خططعلىالبناءنحوالتوهوتشجيعاهدافها،تحقيقلضمانلهاوالماليوالفني

.للتنفيذوقابلةواضحة

اييرالمعاالعتباربعينواالخذاالحزابتمويلفيالمساهمةنظامفيالنظراعادة4.

.النيابيالبرلمانيالنظامتحقيقشأنهامنالتي

اريةواالدالفنيةوالكفاءاتبالخبراتورفدهاللمجلسالعامةاالمانةهيكلةاعادة5.

.للنوابوالمعلوماتيالفنيالدعملتقديمالالزمة 22



السلطة التشريعية: المحور العاشر... يتبع 

اعيةالقطالتقاريرونشرواللجانالمجلساعمالكافةفيالفنيةاالجهزةتطوير.6

وبثهااللجانوالمجلسنشاطاتلكافةالمستمرةبالتغيةوالسماحمستمر،بشكلوالسنوية

.للجمهور

واالعمالالنواببينالمصالحتضاربلمنعمعايريةواجراءاتقواعدتطوير.7

.والرقابيةالتشريعية

تطويرخاللمنواللجانالمجلسامامالقوانينمناقشةاجراءاتوتطويرمراجعة.8

اصحابنظروجهاتالىاالستماعوادراءاتاللجانعملتنظمواجراءاتقواعد

.المصالح

وتشكيلانيةالبرلمالنيابيةالحكومةعناصرالستكمالالجماعيالنيابيالعملتحفيز.9

العامداءاالمراقبةمنلتتمكناالقليةودعماالقليةخاللمنظلوحكومةسياسيةاغلبية

.للحكومة

مالاععلىالحقيقيةالرقابةلضمانالبرلمانيةالرقابةادواتوتطويرمراجعة.10

.التنفيذيةالسلطة 23



السلطة التنفيذية: المحور الحادي عشر

.العامةالموازناتفياالفصاحمبدأتبني1.

.التنمويةالمشاريععلىالفاعلةالرقابة2.

الرسميةواالجراءاتاالقتصاديةاالدارةعلىاالمةومجلسالعامالرأياطالع3.

يالمالاالصالحوسياساتخططخاللمنالخصخصة،وبرامجالعامالدينحيال

.لتنفيذهاالالزمةوالخططواالقتصادي

منيلهتفعتضمننصوصوتضمينهالمشروعغيرالكسبلقانونشاملةمراجعة4.

يتفقمابالرقابيةالصالحياتفيوزيادةشريحةاكبروشمولالنماذج،تقديمخالل

.واالفصاحالشفافيةومعاييراسسمع

.التشريعيةالعمليةواولوياتلمسارمرجعيةقواعداودليلتطوير5.

منالمرجوةاالهدافهيوماااللكترونيةالحكومةوفلسفةبمنهجيةالنظراعادة6.

.العالميةالتجاربالفضلوفقاالعامةالخدماتحوسبة
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السلطة التنفيذية/ يتبع 

أتطرالتيالتطوراتيواكببماالمدنيةالخدمةديوانمنظومةوتطويرتحديث7.

.العامةالوظيفةعلى

يةموضوعمعاييروتحيدعملهاواطرالمستقلةالحكوميةللوحداتشاملةمراجعة8.

.الهيكلةواعادةللدمج

نموغيرهاوالحوافزوالسفرواالنتقالالعطاءاتوانظمةالماليةاالنظمةتوحيد9.

.موحدنظامبموجبالعامالمالمننفقات

معاييرمعقيتفبماواالشرافيةالقياديةالوظائفعلىالتعييننظامفيالنظراعادة10.

.اللجانومخرجاتعملعنواالفصاحوالنزاهةالشفافية

ىعلالممكنةالتطويرجوانبوتحديدمكوناتهابكافةالتعليممنظومةمراجعة11.

.االكاديميوالقطاعوالمناهجالمرافق
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السلطة التنفيذية/ يتبع 

انتخابيظامنوتبنيالمجتمعاطيافكافةمشاركةتضمنسياسيةتشريعاتتطوير21.

.التصويتيةالقيمةفيوالمساواةوالتمثيلبالعدالةيتسم

ثقافةؤونشوالعدالةالقانونوسيادةالتسامحقيمتعززوطنيةوبرامجخططتبني31.

.الرشيدةالحوكمةووالنزاهةالشفافية

اسسعلىالتقديراتوبناءبالنتائجالموجهةالموازنةاساسعلىالموازناتاعداد41.

.وطنيةاولوياتووفقثابتهووثاق

منقتنفالتيالمؤسساتجميعمستوىعلىواالشغالللوازمموحدنظامتبني51.

واجراءاتالياتوتطويرواضحةماليةوسقوفواسسضوابطضمنالعامالمال

.والمساءلةالمحاسبة

البرامجتبنيخاللمنالحكوميةالخدماتتقديموالياتاجراءاتمراجعة61.

.تحتيةالالبنىوتأهيلوتطويرالبشريةللكوادرالفعالوالتدريبوالمحوسبة
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هيئات انفاذ القانون : المحور الثاني عشر

الالزمةةالفنيوالتجهيزاتالمعداتبكافةورفدهاالعامةالنيابةاستقاللتعزيز1.

.وجهاكملعلىوالتحقيقالمالحقةفيمهامهااداءمنلتمكينها

دراتهمقوبناءومتابعة،والتحقيقبالتقصيالملكفيناالشخاصمهاراتتطوير2.

مجاليفوالتكنولوجيةالفنيةالتطوراتاخريواكببمامستمربشكلومهاراتهم

.البيناتوجمعالتحقيق

ايحولمستقلةجهاتلدىالشكاوىتقديماجراءاتخاللمنالتظلمحقضمان3.

.واستقاللوشفافيةبحيادالمحاكمةوضماناالفراد،لهيتعرضانتهاك

الجرائمكشفلضمانالعامين،المدعينعلىالشهودوسماعالتحقيقاعباءتخفيف4.

.الصالحةالبيناتوجمعومرتكبيها

يدبقضائيةاجراءاتمنوغيرهاوالتوقيفالتحقيقصالحياتممارسةحصر5.

.العامةالواليةصاحبالعاماالدعاء

ضمانوالتحديدوجهعلىالعدليةالضابطةصالحياتتمارسالتيالجهاتتحديد6.

.مكثفلتدريبالصالحيةهذهبممارسةمخولفردايخضوع 27



هيئات انفاذ القانون / يتبع 

الالزمةةالفنيوالتجهيزاتالمعداتبكافةورفدهاالعامةالنيابةاستقاللتعزيز1.

.وجهاكملعلىوالتحقيقالمالحقةفيمهامهااداءمنلتمكينها

دراتهمقوبناءومتابعة،والتحقيقبالتقصيالملكفيناالشخاصمهاراتتطوير2.

مجاليفوالتكنولوجيةالفنيةالتطوراتاخريواكببمامستمربشكلومهاراتهم

.البيناتوجمعالتحقيق

ايحولمستقلةجهاتلدىالشكاوىتقديماجراءاتخاللمنالتظلمحقضمان3.

.واستقاللوشفافيةبحيادالمحاكمةوضماناالفراد،لهيتعرضانتهاك

الجرائمكشفلضمانالعامين،المدعينعلىالشهودوسماعالتحقيقاعباءتخفيف4.

.الصالحةالبيناتوجمعومرتكبيها

يدبقضائيةاجراءاتمنوغيرهاوالتوقيفالتحقيقصالحياتممارسةحصر5.

.العامةالواليةصاحبالعاماالدعاء
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هيئات انفاذ القانون / يتبع 

ضمانوالتحديدوجهعلىالعدليةالضابطةصالحياتتمارسالتيالجهاتتحديد6.

.مكثفلتدريبالصالحيةهذهبممارسةمخولفردايخضوع

االفرادقوقحعلىالتجاوزوعدمالمجتمعافرادكافةلدىالقانونسيادةثقافةتعزيز7.

.ذريعةايتحت

رمجياتوالبالتحتيةالبنىوتجهزيوالمبلغينوالشهودللضحاياحمايةتوفير8.

.للخطرتعريضهمعدملضمانالالزمة

قالسوابلتنظيمالعدلوزارةلدىعدليسجلوتفعيلوطنيةبرامجتطوير9.

.القضائية

المهنمنهاوتصنيفاضافيا  جهداتتطلبالتيالمهنمنالعوامالمدعينمهنةاعتبار10.

االداريةزيةوالجهاالماليةالمخصصاتتوفيريتطلبمماوجسديا  نفسيا  الخطيرة

.دارواقتكفايةبكلالعامبالمدعيالمنوطةالمهامبكافةالقياملضمانوالفنية

29



القطاع العام : المحور الثالث عشر

.العامالقطاعفياالداريالتضخممشكلةوانهاءلحلوطنيةخطةتطوير1.

.الخدماتيمتقدفيوالشفافيةوالنزاهةالعامةالوظيفةوقيمالسلوك،مدونةتفعيل2.

ولحصوضمانالمعلوماتوارشفةحفظيضمنبماالتحتيةالبنىتأهيلاعادة3.

.عوائقايعنبمعزلالخدماتعلىالمواطن

انسيابوضمانالرسميةالمؤسساتكافةلدىوالبياناتالمعلوماتوارشفةفهرسة4.

ويسرساللسةبكلالمعلومات

نشركذلكومستمر،بشكلوالقطاعيةالسنويةتقاريرهابنشرالعامالمؤسساتالزام5.

.الحكومةفيهاتساهمالتيللشركاتواالداريةالماليةالتقارير

كافةفياتالمؤسسكافةبينااللكترونيوالربطالمحوسبةالبرامجاستخدامتعميم6.

.المحافظات
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العام القطاع / يتبع 

.العامةالمؤسساتفيالداخليةالرقابةوحداتهيكلةواعادةتفعيل7.

الخدمةديواننطاقخارجالوظائففيالفرصوتكافؤالشفافيةمبادئتطبيق8.

.المدنية

ئاتفكافةشراكةعلىالقائمالمحليالحكممجالفيالممارساتافضلتفعيل9.

.المتاحةالطبيعيةللموارداالمثلواالستغالل،المحليالمجتمع

تراعيوموضوعيةواضحةاسسعلىللخدماتالماليةالمواردتخصيص10.

.الوطنيةواالولوياتالمحليةاالحتياجات
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شكرا لحسن استماعكم


