تقزيز سيز انؼًم ػهً خطت انؼًم انخايست نًبادرة شزاكت انحكىياث انشفافت 2025-0202
وفمًب نهًُهديخ انًُشىسح في ربسيخ  0100/5/01وانزي رى اػذادهب ثبنزشبوس يغ انًدزًغ انًذَي االٌ َسٍ في صذد رطىيش االنزضايبد خالل
فزشح .24\9\2021-17\8\2021
وفيًب يهي يشازم إػذاد خطخ انؼًم انىطُيخ انخبيسخ نششاكخ انسكىيخ انًفزىزخ :2025– 0100

اننشاط
 .1إػذاد ينهجيت انخطت.

بانتفصيم
 .2إػذاد يسىدة انًنهجيت األونيت نهخطت.
 رى إػذاد انًسىدح يٍ لجم فشيك انؼًم
.3

.4

.5

.6

 .2تقذيى يقتزحاث نهخطت انىطنيت
انخايست نشزاكت انحكىياث
انشفافت.

.7

اجتًاع فزيق انؼًم انىطني (انًنتذي يتؼذد األطزاف)
نًزاجؼت يسىدة انًنهجيت وانًىافقت ػهً نشزها
نهتؼهيقاث انؼايت.
 رى َشش ػهً فيسجىن صفسخ انىصاسح زىل
االخزًبع
نشز يسىدة انًنهجيت نهتؼهيقاث انؼايت وجًغ انًالحظاث
وانتغذيت انزاجؼت ػهيها.
 رى َشش انًسىدح ػهً انفيسجىن واسسبل ايًيم
نًؼظى يؤسسبد انًدزًغ انًذَي نهًشبسكخ في
انزؼهيمبد ػجش ًَىرج ()Google Form
تنظيى اجتًاع ػن بُؼذ ننقاش انًالحظاث خالل فتزة
انتؼهيقاث انؼايت وتهقي انًالحظاث انجذيذة ين انحضىر
في االجتًاع حىل يسىدة انًنهجيت نغاياث تطىيزها.
َ شش دػىح ػهً فيسجىن انىصاسح ،واسسبل ايًيم
نًؼظى يؤسسبد انًدزًغ انًذَي نالَضًبو
االخزًبع
 رى يُبلشخ وانزىصم انً ثؼض انزؼذيالد انالصيخ
ػهً انًُهديخ
استكًال انصيغت اننهائيت نهًنهجيت ونشزها.
 رى َشش انًُهديخ ثبنصيغخ انُهبئيخ ثبنهغزيٍ
اإلَدهيضيخ وانؼشثيخ ػهً انًىلغ انشسًي
نهىصاسح.
دػىة انًىاطنين إنً تقذيى يقتزحاث نهخطخ انىطُيخ
انخبيسخ نششاكخ انسكىيبد انشفبفخ.
 رى َشش اػالٌ ػهً انفيسجىن واسسبل ايًيم
نًؤسسبد انًدزًغ انًذَي نهًشبسكخ في رمذيى
االنزضايبد ،يغ وخىد يهف رؼشيفي يىضر كبفخ
يؼبييش اخزيبس االنزضايبد.
 رى اػذاد فيذيى رؼشيفي ػٍ ُيجبدسح ُ ششا َكخُ
د انشفبفخ ورشديغ انًىاطُيٍ ػهً
انسكىيب ِ
انًشبسكخ في رمذيى يمزشزبد نالنزضايبد.
 رى رًذيذ انًىػذ انُهبئي وفمًب نطهت ثؼض
انًؤسسبد ورًذيذِ شهش وَصف.
 رى اػذاد فيذيى رشديؼي يىضر يؼبييش لجىل
االنزضايبد وكيفيخ انًشبسكخ ويب هي انخطىاد

14\3 – 1\4\2021

28\4\2021

28\4-6\5\2021

8\5\2021

10\5\2021

َشش انطهت0100\5\01 :
انًىػذ انُهبئي نمجىل
انطهجبد0100\7\05:

 .3تشكيم يجًىػت انؼًم انىطنيت
نهخطت.

.8

.9

.01

 .4تطىيز االنتزاياث.

.00

انزبنيخ ثؼذ انًشبسكخ.
نشز دػىة إلبذاء االهتًاو نًنظًاث انًجتًغ انًذني
وانخبزاء نالنضًاو انً يجًىػت انؼًم انىطنيت نهخطت.
 رى َشش اػالٌ ػهً انفيسجىن واسسبل ايًيم
نذػىح انًهزًيٍ ثبالَضًبو انً يدًىػخ انؼًم،
يغ وخىد يهف رؼشيفي يىضر كبفخ انًهبو
انًطهىثخ (ثبنزىاسيخ) ويؼبييش االخزيبس.
 رى ػمذ اخزًبع الخزيبس ال  4أػضبء يٍ انًدزًغ
انًذَي وفمب نهًؼبييش
 رى اسسبل ايًيم ندًيغ انًشبسكيٍ في زبل لجىنهى
او ػذو انمجىل
 رى اسسبل كزبة سسًي نجؼض اندهبد انسكىييخ
الخزيبس  4أػضبء يٍ اندهبد انسكىييخ
 رى اسسبل دػىح نسضىس االخزًبع األول ندًيغ
أػضبء يدًىػخ انؼًم.
االجتًاع األول نًجًىػت انؼًم انىطُيخ نهخطخ نًشاخؼخ
انًمزشزبد انًمذيخ نالنزضايبد وإػذاد لبئًخ يخزصشح
ألفضم  01أفكبس ودػىح انًزمذييٍ نهزِ األفكبس نزمذيى
أفكبسهى وانذفبع ػُهب في االخزًبع انمبدو.
 رى رُظيى االخزًبع األول ثشكم وخبهي زيث
رؼشف أػضبء يدًىػخ انؼًم ػهً ثؼضهى
انجؼض ،وأػذوا لبئًخ يخزصشح ألفضم
االنزضايبد
 رى اسسبل دػىح ػجش االيًيم ندًيغ أصسبة
االنزضايبد ثبنمجىل او انشفض يغ ركش انسجت،
ورى انزىاصم ػجش انهبرف وااليًيم ودػىح
األفكبس انًمجىنخ نسضىس االخزًبع انثبَي.
االجتًاع انثاني نًجًىػت انؼًم انىطُيخ نالسزًبع إنً
يمزشزبد يمذيي انطهجبد وطشذ األسئهخ ،زيث سيزى رمييى
ورصُيف انًمزشزبد يٍ لجم يدًىػخ انؼًم.
 رى رُظيى االخزًبع انثبَي ػٍ ثؼذ ثسضىس
يدًىػخ انؼًم وأصسبة االنزضايبد نالسزًبع
انً األفكبس انًمزشزخ.
 رى رمييى وارخبر انمشاس يٍ لجم يدًىػخ انؼًم
زيث رى اخزيبس  7أفكبس نيزى ػشضهب ػهً
اندهبد انسكىييخ نزمييًهب.
ارخبر انمشاس يٍ لجم يدًىػخ انؼًم ثشأٌ األفكبس انُهبئيخ
وإثالؽ انًزمذييٍ ثبنُزبئح ،زيث سيُطهت يُهى رشكيم فشيك
ػًم يكىٌ يٍ خًسخ أصسبة يصهسخ ػهً األلم
(انخجشاء ،انًُظًبد غيش انسكىييخ ،أػضبء انجشنًبٌ /
انسهطبد انًسهيخ ،إنخ).

 .01رطىيش االنزضايبد يٍ لجم فشيك ػًم كم انزضاو (Task
) ،Forceزيث سيؼًم فشيك ػًم كم االنزضاو ثًدًىػخ
يٍ األَشطخ نزسذيذ انهغخ انُهبئيخ نالنزضايبد وانزشبوس يغ
أصسبة انًصهسخ ،يٍ خالل أدواد يخزهفخ نهزشبوس
ثبإلضبفخ إنً وسش انؼًم.

َشش انطهت0100\5\01 :
انًىػذ انُهبئي نمجىل
انطهجبد0100\5\01:
انزمييى واالخزيبس انُهبئي:
0100\6\05

20\7\2021

26\7\2021

ارخبر انمشاس ثبالنزضايبد
انُهبئيخ0100\7\09 :
ركىيٍ فشيك ػًم كم انزضاو
(يًثهيٍ ػٍ انسكىيخ
وانًدزًغ انًذَي):
0100\8\07
– 17\8\2021
21\9\2021

 .02االخزًبع انثبنث نًدًىػخ انؼًم انىطُيخ نًشاخؼخ يدًىػخ
االنزضايبد انُهبئيخ انزي رىصهذ فشق ػًم االنزضايبد نهب،
وانزؼهيك ػهيهب ورؼذيههب نؼشضهب ػهً انًُزذي يزؼذد
األطشاف.

8\11\2021

األَشطخ انمبديخ
 .5يزاجؼت االنتزاياث وانًىافقت
ػهيها.

 .03اخزًبع فشيك انؼًم انىطُي (انًُزذي يزؼذد األطشاف)
نًشاخؼخ يدًىػخ االنزضايبد انُهبئيخ انزي رى رطىيشهب،
وانزؼهيك ػهيهب ورؼذيههب نؼشضهب نهزؼهيمبد انؼبيخ.
 .04رطىيش االنزضايبد انُهبئيخ يٍ خالل يدًىػخ انؼًم
انىطُيخ وفشق ػًم االنزضايبد.

 21\9\202128\11\2021

 .6اػذاد يسىدة انخطت.

 .05إػذاد يسىدح انخطخ انُهبئيخ.

28\11\2021

 .07فزر ثبة انزؼهيمبد انؼبيخ ػهً يسىدح خطخ انؼًم.

 28\11\202112\12\2021

 .01انًىافمخ يٍ لجم اندهبد انسكىييخ انزي سزكىٌ يسؤونخ ػٍ
رُفيز هزِ االنزضايبد ويدهس انىصساء ػهً انخطخ واسسبنهب
إلداسح يجبدسح ششاكخ انسكىيبد انشفبفخ.

20\12\2021

 .7اػذاد انخطت بانشكم اننهائي.

25\11\2021

