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لمكافحة الفستتاد نمهعب لالرا   ماكاملة  استتاتاجيةيةالعمل على إعداد خطة  -1

الاعليم نالبحتتا العلمى ناالع و نالرءتتتتتتتتا   مةتتا   )جشتتتتتتمتتل األفتيريتتة

جشتتكيل (، من خ ل نالمكافحة الفهية نجعزيز الاهمية ا قاصتتادية نالبشتتتية

 نماالعة ا ستتاتاجيةيا  النيهيةاألجهز  المعهية لإعداد لةهة مشتتات ة من 

 . األفتيرية نالخبتا  لالدنل

 فتيريتتا  فتيرى لريتتاا الفستتتتتتتتاد فى جءتتتتتتتتافت الةهند لنأتتتتتت  م  تتتتتتت   -2

لحيا يكنن نالعاً من الستتتتتتياي األفتيرى نمعبتاً عن ناق  الحال فى الرا   

  نخصتتتتتتنعتتتتتتياتتتب م  متاعتتتا  الفتني الفتديتتتة لين التتتدنل األفتيريتتتة

 لعءها البعض.

جانلى ماالعة جطن ا   من خ ل نراي إجصتتتال نيهية جد تتتين مهصتتتة قا ية -3

قءتتتتايا الفستتتتاد ننااال جهند المكافحة نماالعة الازاو دنل الرا   المنقعة 

من حيا قياو  ،2003األمم الماحد  نا جحاد االفتيرى لعاو  على اجفاقياى  

لرتتانننى  تتل دنلتتة لتتاجختتام متتا يلزو من جتتداليت نإجتا ا  نفرتتاً له تتامهتتا ا

على  ن جةام  سهنياً  ،نمباداها الدسان ية لءمان الحد من ظاهت  الفساد

                          .                                                                        نجعلن عن نااال عملها نجنعياجها

للمعلنما  عن جتاام الفستتتتتتاد  إعداد آلية الكاتننيب م مهب للابادل الفن ى -4

نغستتتتتتتل األمنال نجمنيل اال هال لين الدنل ما  االهاماو المشتتتتتتات  م  

الانس  فى نشت جهند  جهز  مكافحة الفساد المخالفة فى الدنل األفتيرية 

 الفساد لكافة عن ه. عنلانعية المنايهين عامة نجحفيزهم على االل غ 
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دنل الرا   لشتت ن استتاتداد عنااد الفستتاد  لين للاعاننإنشتتا  آلية قانننية   -5

جكنن على  كل لتنجن نل ملحق لا جفاقية األفتيرية لمكافحة الفساد على 

 ن جكنن قتا ا  هتت ه ايليتتة ملزمتتة لكتتافتتة التتدنل األيتاة فى ا جفتتاقيتتة 

 األفتيرية لمكافحة الفساد.      

مل على أتتتتتتتن   إجتا  متاجعة مستتتتتتامت  يليا  مكافحة الفستتتتتتاد نالع -6

جطنيتها لااما تتى نخصتتنعتتية الدنلة الاى ستتاطبق فيها، م  الا  يد على 

األهداة المشتتات ة للدنل األفتيرية فى جحريق مستتانى عال من الشتتفافية، 

 على  ن يام ملك فى الم جمت السهنى  جحاد هيئا  مكافحة الفساد.  

جعزيز الاعانن م  الشتتتتتتت ا  الدنليين لانفيت االمكانا  الامنيلية نالفهية  -7

 .                                     لمكافحة الفساد لما يحرق المصالح المشات ة ليههم

ن لين األ تتاديميتتة الانستتتتتت  فى إلتاو متت  تا  جفتتاهم نلتنجن ن   جعتتان -8

 األجهز  التقاليةمتا ز الاد يب ن لمكافحة الفستتتتتتتاد لمصتتتتتتت ن النيهية

فى التتدنل األفتيريتتة لاتتد يتتب نجتت هيتتل الكناد  األفتيريتتة فى مةتتا   مه  

 . الهزاهة نالشفافيةنشت قيم نمكافحة الفساد ن

يعتض فيها  مة لعرد المهادى نلصتتتتتفة دن ية ،د استتتتتة نأتتتتت  آليب مها   -9

 المنقف الاهفي ي للانعيا  الاي جصد  عن المهاديا  دن ياً .

للاعتة على  جطنيت قد ا  الةها  العاملة فى مةال مكافحة الفستتتتتتتاد -10

إجخام إجتا ا  ، م   الطتي المستتتتاحدىة فى غستتتتل عاادا  جتاام الفستتتتاد

 جتتتاد  لتتلتتاتتعتتتة عتتلتتى  ستتتتتتتتبتتتال أتتتتتتتتعتتف إستتتتتتتتاتتتداد التتمتتنجتتندا  

  ما ن األعنل المهتلة نحةزها ناساتدادها. لاحديدفى  فتيريا 
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