
رؤية

متطــور
للعدالة الناجزة



03

ppo.gov.eg

02

نيابٌة عامٌة بال أوراٍق 
ْقميِّ ونموذٌج عالميٌّ في التحوِل الرَّ

قوٌة وِريادٌة بعلٍم ومعرفٍة .. هيبٌة ووقاٌر بِحْلٍم وتواضٍع
استعماٌل للسلطِة دوَن إفراٍط أو تفريٍط .. 

نزاهٌة وحياٌد دوَن ميٍل أو هًوى
ترّفٌع وزهٌد ألداِء الرسالة

متمسكيَن في كلِّ ذلك بميثاِق القضاِء

النيابُة عِن المجتمِع وتمثيُله وإيتاؤه حقوَقه وإظهاُر الحقائِق 
عَوى الجنائيِة إرساًء للعدالِة  باألدَلِة والبراهيِن ومباشرُة الدَّ

؛ وذلك باِلستخداِم  الناجزِة وتحقيًقا لألمِن القوميِّ الجتماعيِّ
األمثِل لتقنياِت التحوِل الرْقمّي. 

رؤية

2ُرسالتنــا

ُقيمنـــا َ3

1ُرؤيتنــا
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رؤية

النائب العام
لجمهورية مصر العربية

اهتماًما  ُتــوِلــي  ــة«  امِلــصــرّي الــعــامــَة  »الــنــيــابــَة  إنَّ 
ــِة  ــاِء بـــأَداِئـــهـــا وأعــمــاِلــهــا عــلــى كــافَّ ــقـ ــِارِتـ ـــا ِلـ خـــاّصً
املـــســـتـــويـــات، ولــــــذا كــــــاَن ِلـــــزاًمـــــا عــلــيــهــا يف ظـــلِّ 
َطــْفــَرٍة  من  َيشُهُده  ومــا  العْصِر  هــذا  ُمستحَدَثاِت 
يف  ــُدًمــا  ُق َتــِضــَي  أْن  الّتكنولوجيا  يف  ُمــتــعــاِظــَمــٍة 
ضــروَرًة  بَوصِفِه  ْقِميِّ  الرَّ ِل  التحوُّ نْحَو  مسيَرِتَها 
عــاجــَلــًة وواجــــَب الــَعــْصــِر لــتــوِطــيــِد إرســــاِء مــبــادِئ 
ــِة الــنــاجــزِة؛ ِبــتــحــديــِث وَتــســِن أَعــمــاِلــهــا  الــعــداَل
وأَْولــويــاِت  حــاجــاِت  وتلبَيِة  فيَها  اِلْبــتــكــاِر  وتعزيِز 
ُجمهوِر املواطنَن، تلَك املسيرُة التي بدْأَناَها منُذ 
النياَبِة  مسئوليَة  واألمـــانـــَة؛  املسئوليَة  َتــّمــْلــَنــا 
وإيتاِئِه  مصاحِلِه  رعاَيِة  وأماَنَة  املجتمِع  هذا  عْن 
ِة  حقوَقُه، ُمواِكبَن يف ذِلَك سياَسَة الدوَلِة امِلصريَّ
ساِتها  ُمؤسَّ مع  وُمتكاملَن   ، ْقــِمــيِّ الــرَّ ِل  الّتحوُّ يف 
ــِة بــإنــفــاِذ الــقــانــوِن يف إطـــاِر ُرؤَيـــِة  ــِة املـَـْعــِنــيَّ الــوطــنــيَّ
تتمتُع  كانْت  وإْن  العامُة«  »فالنيابُة   .2030 مصَر 
القضاِء  ُشَعِب  مْن  ُشعبًة  بصفِتها  باستقاليِتَها 
ُأ ِمــن ولَيــِتــِه، َفِهَي با شــكٍّ ُجــزٌء  وُجـــزًءا ل َيتجزَّ
ــيــاِن وُبــنــيــاِن هــــِذِه الـــدولـــِة الــعــريــقــِة؛  ــْن ِك أصــيــٌل ِمـ
ُعزلَتَها  َتــْعــِنــي  ل  الــعــامــِة«  »الــنــيــابــِة  ُة  فاستقاليَّ
عِن  انعزاَلها  أِو  والسلطاِت،  املؤسساِت  سائِر  عــْن 
ـــِة،  اأُلمَّ أهـــداِف وأمــانــي تلَك  املساهمِة يف تقيِق 
ومباشرِة  قــراراِتــهــا  ــخــاِذ  اتِّ يف  َتَها  استقاليَّ ـــا  وإنَّ
أعماِلَها القضائيِة تقيًقا ملبادِئ العدِل واملساواِة 
 ، التي هي ِمن أبرِز سماِت العمِل القضائيِّ املصريِّ
فــــإنَّ املــتــأمــَل »لــلــنــيــابــِة الــعــامــِة« واخــتــصــاصــاِتــهــا 
ُيدرُك أنها َبْرزٌخ حقيقيٌّ بَن السلطاِت الثاِث يف 

الدولِة املصريِة.

الوعُي بالمفهوِم الصحيح
ــا أنَّ ُأوَلــــــى اخُلــــُطــــواِت الــفــعــاَلــِة نــحــَو  ــنــ ــ ولـــقـــْد أدرْك
ــَي اإلملــــاُم  ــاِء- هــ ــقـ ــيِّ -كــوســيــلــٍة لـــارتـ ــمـ ْقـ ــرَّ الـــتـــحـــوِل الـ
بــعــبــاراٍت  ِق  ــشــدُّ الــتَّ دوَن  مــفــهــوِمــِه  بحقيَقِة  الــصــحــيــُح 
باستخداِم  َيبدُأ  الرْقميُّ  فالتحوُل  ُمبهمٍة،  أو  ُمجمَلٍة 
واملعلوماِت  البياناِت  إدخــاِل  يف  احلديثِة  التكنولوجيا 
ا وتليِلَها؛ لتتحوَل ثقافُة املؤسَسِة،  ومعاجلِتَها رْقمّيً
ا؛ مْن أجِل الرتقاِء  وتتغيُر هيَئُتها وآليُة العمِل بها ُكلّيً
بــهــا، وتــيــســيــِر وتــســِن تــقــدمِي أعــمــاِلــهــا وِخــْدمــاِتــهــا 
وسرَعِة إجناِزَها، ومكافحِة مختِلِف صوِر الفساِد ودعِم 
اتخاِذ القراِر، وتقيِق الربِط الداخليِّ الشامِل، عاوًة 
عَلى التكامِل الفّعاِل مع باقي األجهزِة واملؤسساِت، كلُّ 

. ذلَك لتأمِن حياٍة كرميٍة للمجتمِع املصريِّ

الخطواُت األولى 
ْقــمــيِّ  الــرَّ الــتــحــوِل  مــفــهــوِم  امُلـــــدِرَك حلقيقِة  وإنَّ 

إليه  لــلــوصــوِل  السبيَل  أنَّ  يــوِقــُن  النحِو  هــذا  على 
على  مــوضــوٍع  بتخطيٍط  إل  ــى  يــَتــأتَّ ل  وتــقــيــِقــِه 
ــبــعــنــا أســلــوًبــا  ، وعــلــى ذلــــَك فــقــد اتَّ أســـــاٍس عــلــمــيٍّ
ُخــُطــواٍت حثيَثٍة  ا يف هــذا املــجــاِل مــن خـــاِل  علمّيً
أعــمــاِل  إلدارِة  ُمــتــخــصــَصــٍة؛  إدارٍة  بــإنــشــاِء  ٍة،  ــادَّ ــ جــ
لتقدمِي  لها  َرْقميٍّ  خبيٍر  وتعيِن  الرقمي،  التحول 
ُه مْن أعماٍل  ِة فيما ُتنفذُّ ْقنيَّ الستشاراِت الفنيِة التِّ
بأهِل  الستعاَنِة  عــْن  فضًا  لتحقيِقِه،  َتْسعى  ومــا 
البنيِة  تهيئِة  ودعــِم  والدوليَن،  الوطنيَن  اخلــبــَرِة 
وجستياِت  األساسيِة ورفِع كفاَءِة املنشآِت وتوفيِر اللُّ
ثقافِة  بتغييِر  اجلــادِّ  والهتماِم  الــازمــِة،  ِة  ْقِنيَّ التِّ
أعـــضـــاِء ومــوظــفــي الــنــيــابــِة الـــعـــامـــِة واملــتــعــامــلــَن 
معها واملــتــقــاضــَن بــالــتــحــوِل مـــَن الــنــظــاِم الــورِقــيِّ 
بضروَرِة  والتوجيِه  مقاومِتِه؛  وتبديِد  ْقميِّ  الرَّ إلى 
ــراِك كــافــِة أعــضــاِء الــنــيــابــِة الــعــامــِة وموظِفيها  إشــ
ــِهــم  ــى حــاجــاِت يف تـــلـــِك اخُلـــــُطـــــواِت والســـتـــمـــاِع إلــ
بَدوِرِه  ا سينعكُس  أعماِلِهم ممَّ لتيسيِر  وأولوياِتِهم 
ُكــلُّ ذلــَك يف إطــاِر تعاوٍن  بالتيسيِر على املواطنَن، 

َحِثيٍث ُمْثِمٍر مَع مختِلِف املؤسساِت الوطنيِة.

إستراتيجيٌة علمية
ــهــنــا بــتــدشــِن ِإســتــراتــيــجــيــٍة شــامــلــٍة  ــــذا فــقــد وجَّ ولـ
كانْت  الــعــامــِة«  »النيابِة  يف  الــرْقــمــيِّ  للتحوِل  متكاملٍة 
ولــيــدَة مــبــاحــثــاٍت ومــنــاقــشــاٍت مــثــمــرٍة على مـــداِر الــعــاِم 
امُلنقضي؛ استكماًل ملا سَبَق أْن بدْأَناه من ُخُطواٍت يف هذا 
املجال، وُمواكبًة لرؤيِة التحوِل الرْقميِّ للدولِة املصريِة 
ِة يف هذا الشأِن، وعلى ذلك فقد شّكْلَنا  والرؤيِة الدوليَّ
ًبا مت اختياُرُه على أساٍس علميٍّ لبحِث أفضِل  فريًقا ُمدرَّ
اإِلستراتيجياِت  لوضِع  ــِة  والــدولــيَّ الوطنيِة  املمارساِت 
الوطنيِة  اجلــهــاِت  إلــى  واستمْعَنا   ، الرْقميِّ التحوِل  يف 
مَبــْعــِزٍل عنها وعــِن  نــكــوَن  املتخصصِة يف ذلــكَ حتى ل 
وكــان  ؛  اإلســتــراتــيــجــيِّ املــصــريــِة يف تخطيِطَها  الـــدولـــِة 
فيها من  العسكريِة« مبا  للعلوِم  ناصٍر  »أكادمييَة  أوُلها 
عقوٍل َنيرٍة وِخْبراٍت متراكَمٍة، عاوًة على ِخْبراٍت وطنيٍة 
والشيوِخ، فضًا عن  الشباِب  الشأِن من  أخــرى يف هــذا 
ُبــعــٍد مــع خبراَء  ِة الجــتــمــاِع عــن  بِتقنيَّ عقِد مــؤتــراٍت 
َدولــيــَن لــاســتــفــادِة مــن خبرِتِهم ورؤيــِتــِهــُم املــقــارَنــِة يف 
ذلك ِلْستبانِة ما حققوُه بالفعِل على أرِض الواقِع وما 

واَجُهوه من تدياٍت وكيفيِة تذليِلها. 

تحليٌل وتخطيٌط دقيق
ولــقــد كــــان ِقــــــواُم هــــذه اإلســتــراتــيــجــيــِة األســــاســــيُّ هو 
كيفيُة استخداِم إمكاناِتنا املتاَحِة لتحقيِق هدٍف واضٍح 
مــحــّدٍد يف مــدٍة زمنيٍة مــحــددٍة، وذلــك مــن خــاِل تليِل 
الــعــامــِة« بشفافيٍة وصـــدٍق  »الــنــيــابــِة  الـــراهـــِن يف  الــوضــِع 

والتهديداِت  الضعِف  نقاِط  لتحديِد  للواقِع  ومطابقٍة 
اخلــارجــيــِة الــتــي َتــعــوُقــنــا عــن اســتــكــمــاِل مــســيــرِتــنــا نحَو 
، جــنــًبــا إلـــى جــنــٍب مــع تــديــِد نــقــاِط  الــتــحــوِل الـــرْقـــمـــيِّ
العامِة«  »للنيابِة  ميكُن  التي  اخلارجيِة  والــُفــرِص  القوِة 
املحددِة  الضعِف  نقاِط  على  التغلِب  يف  عليها  ترتكَز  أْن 
وتفادي تلك التهديداِت املحتملِة؛ وهو األمُر الذي أفَرَز 
أساسيٍة  ركائَز  تعتمُد على خمِس  إستراتيجيًة  سياساٍت 
يف مجالِت القيادِة واإلدارِة، والوعِي، والقدرِة واإلمكاناِت، 
والبتكاِر واإلبداِع، وأخيًرا يف مجاِل التكنولوجيا؛ حتى 
تتمكَن »النيابُة العامُة« من تقيِق أهداٍف إستراتيجيٍة 

واضــحــٍة ومــوقــوتــٍة وممــكــنــِة الــتــحــقــيــِق وقــابــلــٍة للقياِس 
ومــرتــبــطــٍة بــبــعــِضــَهــا الــبــعــض؛ والــتــي تــتــكــامــُل لتحقيِق 
التحوِل  العامِة« يف  »للنيابِة  العامِّ  الهدِف اإلستراتيجيِّ 

الرْقمّي؛ لبلوِغ أقصى غاياِتها يف أداِء رسالِتها.

ُمستقبٌل ألجياٍل قادمة
وإننا ملا تتبْعَنا منشأَ علِم التخطيط اإلستراتيجيِّ 
ُروَح  فأعمْلَنا  واألوطــاِن؛  األرواِح  حفَظ  غايَتُه  وجْدَنا 
الــقــيــاِس لــنــهــتــدَي مبــا ُيــنــيــُر لــنــا الــطــريــَق نــحــَو غــايــٍة 
مــنــشــودٍة مــضــمــونــِة الــنــجــاِح هــي الــثــمــرُة احلقيقيُة 
؛ وهـــو واجـــُب هــذا العصـــِر ل جـــداَل. للتحوِل الرْقمـيِّ

العامِة«  »النيابِة  إطـــاَق  نعلُن  إذ  وإنــنــا   
َننُشُد  نا  فإنَّ ؛  الرْقميِّ للتحوِل  إلستراتيجيِتها 
بهذا العمِل املتبِع ُخُطواٍت صحيحًة ثابتًة لهذا 
اجليِل مَن »النيابِة العامِة« واألجياِل الاحِقة؛ 
مستقبٍل  نحَو  واضــحــًة؛  مــدروســًة  ــواٍت  ــُط ُخ
ألْفَناُه على مرِّ الزماِن، مستقبٍل أمثَل  مغايٍر ملا 
مستقبٍل  نحَو  املــصــريــِة«،  العامِة  »للنيابِة 
متطوٍر للعدالِة الناجزِة حيث ال عودَة فيه إلى 

الوراِء؛ استمراًرا ملسيرِة العطاِء واالرتقاِء.

حفظ اهلُل الوطنَ

النيابة العامة المصريةالنيابة العامة المصرية

االستقالليةاالستقاللية
ال تعنى االنعزالال تعنى االنعزال

   حمـاده الصـاوي حمـاده الصـاوي
كلمة المستشاركلمة المستشار
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تيسيُر اإلجراءاِت، وتحقيُق العدالِة الناجزِة، واالرتقاُء بأداِء النيابِة العامِة، 
ودعُم اتخاِذ القـــراِر بها، وتعزيُز الثقِة فيها، وترســـيُخ مبادِئ النزاهِة 
والشفافيَِة، ومكافحُة الفســـاِد، وتعزيُز التكامِل مع مؤسساِت الدولِة 

باستخداِم تقنياِت التحوِل الرقميِّ في إطاِر رؤيِة مصَر 2030.

رؤية



رؤية

قيــادِة  ترســيِخ  علــى  يعتمــُد  وهــو 
التحــوِل  ألهميــِة  العامــِة«  »النيابــِة 
ْقمــيِّ فيهــا، والعمــِل علــى هيكَلــِة  الرَّ
منظومِتــِه، وحتديــِد أدواِر القائمــَن 
عليــه ومســئولياِتِهم؛ ســعًيا لتيســيِر 

خــاِل  مــن  القضائيــِة  اإلجــراءاِت 
وضــِع إســتراتيجيٍة للتحــوِل الرْقميِّ 
علــى أســٍس علميــٍة، ودعــِم العناصِر 
لتلبيــِة  تنفيِذهــا؛  عــن  املســئولِة 
احتياجاِت املواطنــنَ وأعضاِء النيابِة 

العامــِة وموظِفيهــا مبا ُيوافــُق التطوَر 
، وتفعيــِل التواصِل مَعُهْم  التكنولوجيَّ
ــِة امُلختِلَفِة  عــــــبَر القنـــــواِت الرْقميَّ
ووســــــائِل التواصــــــــِل ااِلجتماعــــيِّ 

امُلستحَدَثِة.

08

تسعى »النيابُة العامُة« نحَو بلوِغ 
الهدِف اإلستراتيجيِّ العامِّ من خالِل 

تحقيِق خمسِة أهداٍف إستراتيجيٍَّة 
فرعيٍة في خمسِة مجاالٍت من 

أعماِل »النيابِة العامِة«. 

مجاالت مجاالت 
لتحقيق لتحقيق 
55الهدف القيادُة واإلدارُة11
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وهــو يعتمــُد علــى نشــِر وتعميــِم ثقافــِة التحــوِل الرْقمــيِّ مبفهوِمِه 
الصحيــِح لدى املواطنَن وأعضاِء النيابــِة العامِة وموظِفيها، لرفِع الوعِي 
ِة مبا  لديِهم وتشــجيِعِهم على ااِلنخراِط يف املشروعاِت واملبادراِت الرْقميَّ
ــي احتياجاِتِهم، وحتفيِزِهم على مواجهِة مقاومِة التغييِر من النظاِم  ُيلبِّ

، وإحاطِتِهم مبخاطِر التكنولوجيا ِلتفاِديها.  الورِقيِّ إلى الرْقميِّ

وهــو َيعتمُد على االســتخداِم األمثِل لقــدراِت وإمكاناِت »النيابــِة العامِة« 
للنهــوِض مبنظومــِة التحــوِل الرْقميِّ فيهــا، من خاِل رفــِع كفــاَءِة موارِدها 
ِة تدريِب  ِل مسئولياِتِهم؛ باستمراريَّ البشريِة إلعانِتِهم على أداِء دوِرِهم وحتمُّ
أعضاِئهــا وموظِفيها والفنيَن امُلتخصصَن وْفَق مناهَج علميٍة متطوَرٍة، ودواِم 
حتفيِزِهــم وتشــجيِعِهم، وتأكيِد ضــرورِة توثيِق إجــراءاِت منظومِة التحوِل 

ا، وتوفيِر الدعِم املاليِّ الازِم لها.  الرْقميِّ ومراجعتها دورّيً

09

وهــو يعتمــُد علــى دعــِم االبتــكاِر واإلبــداِع يف اســتخداِم تكنولوجيا 
املعلومــاِت واالتصاالِت؛ لتطويِر وتيســيِر دورِة عمــِل »النيابِة العامِة« يف 
ِة امُلســتحدَثِة للمواطنَن  ضْوِء أحكاِم القانوِن، وتقدمِي اخلدماِت الرْقميَّ
بعَد حتديِد حاجاِتِهم وأولوياِتهم منها، بحيُث تكوُن تطلعاُتُهم وأماِنيِهم 

هي الهدُف األْسَمى من منظوَمِة التحوِل الرْقميِّ يف »النيابِة العامِة«. 

الوعُي 22

القدرُة واإلمكاَناُت 33

البتكاُر واإلبداُع44

التكنولوجيا
55

وهو يعتمُد على توفيِر البنيِة 
التشغيِل  وُمستلزماِت  الّتحتيِة 
واألنظمِة والبرامِج والتطبيقاِت 
الــرْقــمــيــِة امُلــتــكــامــلــِة؛ لــدعــِم 
منظومِة  يف  الــعــمــِل  ــاالِت  ــج م
التحـــــوِل الرْقمــــــيِّ »بالنيابِة 
التخطيِط  خــاِل  من  العامِة« 
تكنولوجيا  الستخداِم  األمثِل 
املعلومـــاِت واالتصاالِت، وتوفيِر 
الدعِم التقنيِّ لها، وضماِن َأمِنها 
اتصاٍل  قناِة  وتوفيِر  وسامِتَها، 
وأعــضــاِء  باملواطنَن  ــدٍة  ــوّح م
ــِة الـــعـــامـــِة، وحتــقــيــِق  ــاب ــي ــن ال
ــِل الــتــكــنــولــوجــيِّ مع  ــام ــك ــت ال
بإنفاِذ  املعنيِة  الدولِة  مؤسساِت 
املعاييَر  يــوافــُق  مبــا  الــقــانــوِن، 
وسرَعِة  لسهولِة  دعمًا  الدوليَة 

ِة.   تقدمِي اخلدماِت الرْقميَّ



امتاُك »النيابِة العامِة« أنظمًة وبرامَج وتطبيقاٍت رْقميًة ُتلّبي حاجاِت 
ُمستخدِميها وْفَق أحدِث األساليِب الرْقميِة املتاحِة. 

النتائُج المرجوُّ تحقيُقَها ِمن هَذا الهدِف:

رؤية

الفرعيُة

 األهدافُ
اإلستراتيجيُة

10

تنظيُم العمِل يف مجاِل التحوِل الرْقميِّ داخَل »النيابِة العامِة« وْفَق أسٍس 
علميٍة بتحديِد األدواِر واملسئولياِت والتخصصاِت.

في مجاِل القيادِة واإلدارِة
ْقمــيِّ »بالنيابِة العامة«، ووضُع  هيكلُة منظومِة التحوِل الرَّ
ــٍة علمّيٍة إلدارِة المشــروعاِت الرْقميــِة بها، وتعظيُم  منهجيَّ

الستفادِة من الموارِد البشريِة في ذلك المجاِل. 

الهـــــدُف 
: اإلستراتيجيُّ

1

11

ِة. االستخداُم األمثـُل لوسائِل التواصِل ااِلجتماعيِّ مع الكافَّ

. ُه نحَو تفعيِل النظاِم الرْقميِّ ِعَوًضا عن الوَرِقيِّ التوجُّ

ِة. احلدُّ مْن مخاطِر استخداِم الوسائِل الرْقميَّ

ِة »بالنيابِة العامِة«.  ُر آلياِت التحقيِق وجمِع األدلِة الرْقميَّ تطوُّ

النتائُج المرجوُّ تحقيُقَها ِمن هَذا الهدِف:

ِة. اتساُع انتشاِر ترسيُخ املفهوِم احلقيقيِّ للتحوِل الرْقميِّ ومميزاِتِه لدى الكافَّ
تطبيقاِت وبرامِج 
»النيابِة العامِة« 

الرقميِة، وإسهاُمَها يف 
احلدِّ مَن التعامـِل مع 
املوظفَن ومكافحِة 

الفساِد.

في مجاِل الوعِي
توعيــُة المواطنيَن واألعضــاِء والموظفيــَن بالتحوِل 

الرْقميِّ في »النيابِة العامِة«.
الهـــــدُف 
: اإلستراتيجيُّ

2

إملاُم ُمستخدمي تطبيقاِت وبرامِج »النيابِة العامِة« مبميزاِتها وخصائِصَها 
مبا ُيعّزُز انتشاَرَها وُيعّظُم أوجَه االستفاَدِة بها. 

رفـــُع كفـــاءِة اجلهــــاِز اإلداريِّ »بالنيابــِة العامـــِة«. 

اختصاُر دورِة العمِل »بالنيابِة العامِة« تيسيًرا على املواطنَن واألعضاِء واملوظفَن.
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أهداف
55

توفيُر بيئِة العمِل الرْقمّيِة امُلناِسَبِة »بالنيابِة العامِة«.

ِة »بالنيابِة العامِة«.  ضماُن سامِة األنظمِة والتطبيقاِت والبرامِج الرْقميَّ

االستفادُة الُقصَوى مَن املنظوماِت والتطبيقاِت الرْقمّيِة داخَل »النيابِة العامِة« وخارَجَها. 

استدامُة أعماِل التحوِل الرْقميِّ »بالنيابِة العامِة«. 

النتائُج المرجوُّ تحقيُقَها ِمن هَذا الهدِف:

النتائُج المرجوُّ تحقيُقَها 
ِمن هَذا الهدِف: في مجاِل القدرة واإلمكاناِت

تطويــُر منظومــِة التحــوِل الرْقمــيِّ »بالنيابــِة العامــِة«، 
وتوفيــُر بيئِة َعَمِلها، ورفــُع كفاءِة العامليــَن عليها ضماًنا 

لستداَمِتَها. 

ِة »بالنيابِة العامِة« وُســبِل  تطويُر دورِة العمِل اإلجرائيَّ

التواصــِل مَعهــا تيســيًرا علــى المواطنيــَن واألعضاِء 

والموظفيَن. 

الهـــــدُف 
: اإلستراتيجيُّ

3

4

  . االستثماُر األمثُل ملوارِد »النيابِة العامِة« البشريِة واملاديِة يف التحوِل الرْقميِّ

حتديــــُث وتطويــــُر  دورِة العمِل  »بالنياَبِة العامِة« 
ـــٍة.   فى صــــورٍة رْقميَّ

تلبيُة أولوياِت وحاجاِت املواطنَن وأعضاِء النيابِة العامِة 
ِة.  وموظِفيها من خاِل ِخْدماِتَها وتطبيقاِتَها الرْقميَّ

اِل  فى »النيابِة العامِة« بالداخِل واخلارِج. حتقيُق التواصِل الرْقميِّ الفعَّ

ِة أعماِل »النيابِة العامِة«.  دعُم االبتكاِر والتطويِر يف كافَّ

ِة«.  مسـاهمُة الكاّفِة يف ااِلبتكـاِر لتطويـِر أعماِل »النيابِة العامِة الرْقميَّ

في مجاِل االبتكاِر 
واإلبـــــداِع

لتحقيق الهدف  
اإلستراتيجي العام

الهـــــدُف 
: اإلستراتيجيُّ
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تأمُن البياناِت واملعلوماِت داخَل »النيابِة العامِة«. 

النتائُج المرجوُّ تحقيُقَها ِمن هَذا الهدِف:

تطويُر ونشــُر وتأميُن وتكامُل المنظــــــوماِت الرْقمّيــــــــِة 
ـــــــِة الّدولــَِة  فــــــي »النيابِة العامِة« ُمواكبــــــًة مع ُخطَّ

 . الرْقميِّ ِل  التحوُّ في 

الهـــــدُف 
: اإلستراتيجيُّ

5في مجاِل التكنولوجيا

تطويُر واستحداُث املنظومِة الرْقمّيِة »بالنيابِة العامِة« وْفَق املعاييِر الّدوليِة. 

ِة أنحاِء اجُلمهورّيِة. ِة »للنيابِة العامِة« يف كافَّ نشُر املنظومِة الرْقميَّ

 » إنشاُء »إدارِة ُنُظِم املعلوماِت والتحوِل الرْقميِّ
 . بإداَرِة النياباِت مبكَتِب النائِب العامِّ

االعتماُد فى مجاِل ُنُظم املعلوماِت والتحوِل الرْقميِّ 
ـةِ.  على اخُلبراِء امُلَتخصصَن واأُلسِس العلميَّ

وضُع منهجيٍة لإلعاِن عِن التطبيقاِت 
والبرامِج التي ُتقّدُمها »النيابُة العامُة« 

 . للمواطنَن وألعضاِئَها وجهاِزَها اإلداريِّ
توثيُق َدْوراِت العَمِل بالنياباِت يف إطاِر 

 . التحوِل الرْقميِّ

حتديُد أوُجِه االستفاَدِة مَن اأَلنظَمِة والبرامِج 
والتطبيقاِت والوساِئِل الرْقمّيِة قبَل َتصميِمَها، وتصنيُفَها 

حَسِب حاجاِت وأولوياِت ُمستخدِميَها وُمَتَلِقي اخلدماِت 
ِة وَمَدى تأثيِرَها َلديِهم وَلدى امُلؤسَسِة. الرْقميَّ

توزيُع املوظفَن فى الَعَمِل وفًقا ملؤهاِتِهم 
ِة. وُقُدراِتِهُم الرْقميَّ
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نشُر الوعِي مبفهوِم التحوِل الرْقميِّ 
وأهداِفِه  بَن املواطنَن واألعضاِء واجلهاِز 
اإلداريِّ  »بالنيابِة العامِة« وبياُن مميزاِتِه 

 . عِن النظاِم الورقيِّ وْفَق منهِج ِعلميٍّ

ِة التواصِل االجتماعيِّ نشُر الوعِي بأهميَّ
اِل  مَع املواطنَن بَن أعضاِء النياَبِة العامِة   الَفعَّ

. وجهاِزَها اإلداريِّ

ِة األعضاِء واملوظفَن - باالستعاَنِة باخلبراِء  تدريُب كافَّ
واملتخصصَن- على استخداِم املنظوماِت والتطبيقاِت 

الّرْقمّيِة ومراقبِتَها واإلشراِف عَلْيها، وعلى وسائِل 
ٍة ُمْعتمدٍة. تكنولوجيا املعلوماِت وْفَق مناهَج علميَّ

نشُر الوعِي بوسائِل َأمِن املعلوماِت 
الرْقمّيِة ومخاطِر إغفاِلَها بَن أعضاِء 

  . النيابِة العامِة وجهاِزها اإلداريِّ

توفيُر بيئِة العمِل املناسَبِة لألعضاِء 
واملوظفَن ومبا يكُفُل سامَة ُمستلَزماِت 

التشغيِل واستدامَتَها.

توعيُة املواطنَن مبميزاِت 
ِة وفوائِد البرامِج والتطبيقاِت الرْقميَّ

تي ُتَقدُمَها  »النيابُة العامُة«.   الَّ

إنشاُء قاعدِة بياناٍت لألصوِل ومستلَزماِت التشغيِل 
. ِة ومراقبُتَها وحتديُثَها بشكِل َدْوريٍّ الرْقميَّ

تدريُب أعضاِء النيابِة العامِة على آلياِت وَأدواِت 
ِة. جمِع اأَلدلِة الرْقميَّ

تعظيُم موارِد »النيابِة العامِة« الستدامِة 
أعماِل التحوِل الرْقميِّ بها.

ْحتيِة والشبكاِت  تطويُر أعماِل البنيِة التَّ
»بالنيابِة العامِة«.

االستعانُة باخُلبراِء املتخصصَن يف مجاِل 
ِة  حتليِل وتوثيِق وتطويِر وإدارِة اأَلنظمِة الرْقميَّ

ومستلزماِت تشغيِلَها »بالنيابِة العامِة«، وحتديِد 
األولوياِت منها لوضِع ضوابِط أوجِه اإلنفاِق عليها.
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ٍن لتفعيِل  إنشاُء تطبيٍق داخليٍّ ُمؤمَّ
التواصِل الرْقميِّ بَن أعضاِء النيابِة 

ٍة. العامِة وجهاِزَها اإلداريِّ وْفَق أسٍس علميَّ

توثيــــُق واختصــاُر دورِة العمــِل
ِة« لَرقَمنِتَها  ِة »بالنياَبِة العامَّ  املستنديَّ

ـَا. ـُُبٍل لَرَقابِتهـــ وإيجــــــاُد ســـــ

استخداُم األساليِب العلميــِة حَلْصـــِر 
أعماِل »النيابِة العامِة« وحتديِد ما لـُه 

أولولــيٌة فى َرقمَنِتِه.

تطويُر موقِع »النيابِة العامِة« وتوفيُر 
ٍة مستحدَثٍة للتواصِل بَن  قنواٍت رْقميَّ

. املواطنَن واألعضاِء واجلهاِز اإلداريِّ

ٍة  تخصيُص قناٍة رْقميَّ
لتلقي األفكاِر واملقترحاِت امُلبداة

ِ مَن األعضاِء واملوظفَن واملواطنَن
.  فى مجاِل التحوِل الرْقميِّ

قاِت تفعيِل التوقيِع اإللكترونيِّ  حصُر ُمعوِّ
يها  »بالنيابِة العامِة« وبحِث وضِع آلياٍت لَتخطِّ

ِة بالدولِة.  ِة امَلعنيَّ مع املؤسساِت الرْسميَّ

تشغيُل وتطويُر وتأمُن 
وتكامُل املنظوماِت الرْقميِة 

مبا يتوافُق مَع املعاييِر 
الدوليِة والسياساِت التقنيِة 

املعتمدِة.

نشُر مستلَزماِت تشغيِل األنظمِة 
ِة أنحاِء  الرْقميِة على كافَّ

اجلمهوريِة بالتزاُمِن مَع مراحِل 
ِة الدولِة يف التحّوِل  تنفيِذ ُخطَّ

الرْقميِّ إلنفاِذ القانوِن.
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 تنفيِذ 
ُ

اليات
اإلستراتيجيِة:

2021

شرُح بنوِد اإلستراتيجيِة وَتبسيُطَها َتوضيًحا ألهداِفَها 
املرجوِّ حتقيُقَها.

عقُد َدْوراٍت تدريبيٍة ُمتخصصٍة يف كيفيِة وضِع اخُلَطِط 
والَبرامِج التنفيذيِة، ومتاَبعِتَها، واإلشراِف عليها، وقياِس 

ُمؤّشراِت األَداِء بها.

ِة أعضاِء  ْوراِت التدريبيِة على كافَّ  تعميُم املادِة الِعْلمّية بالدَّ
النيابِة العامِة، لتعزيِز االهتماِم بتنفيِذ اإلستراتيجيِة 

 . وللمساهَمِة يف َنْشِر الوعِي بالتحّوِل الرْقميِّ

إيضاحُ اإلستراتيجيةِ للَمعنّينَي بتنفيذِها:إيضاحُ اإلستراتيجيةِ للَمعنّينَي بتنفيذِها:

االلتزام  
باتباع األسلوب العلميباتباع األسلوب العلمي

 في  في التنفيذ كما التخطيط التنفيذ كما التخطيط 
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2223

وضـعُ اخلُطَـِط والبرامـجِ التنفيذيــةِ:

حتديُد املََدى الزمنيِّ لتنفيذِ اإلستراتيجيةِ:

ٍة بالتنفيِذ اخُلطَط التنفيذيَة املوقوتَة  وضُع كلِّ جهٍة َمعنيَّ
لتحقيِق األهداِف، وعرُضَها على جلنِة وضِع اإلستراتيجيِة 

لدراَسِتَها واعتماِدَها قبَل َبْدِء تنفيِذَها.

وضُع العاملَن بجهاِت التنفيِذ برامَج تشغيٍل يوميٍة وُأسبوعيٍة وشهريٍة 
فى ضْوِء اخُلطِط التنفيذيِة املعتمدِة ضماًنا لتكاُمِل كافِة األعماِل.

َمًدى َزَمنيٌّ قريٌب 

ى نهايِة سبتمبَر 2022 حتَّ

مًدى زمنيٌّ متوسٌط

ى نهايِة سبتمبَر 2023 ى نهايِة سبتمبَر 2024حتَّ حتَّ

مًدى زمنيٌّ بعيٌد

سنٌة 
واحدٌة

ثالُث سنتانِ
سنواتٍ

تنفيُذ اإلستراتيجيِة فى ُغُضوِن
 ثاِث سنواٍت تبدُأ مْن أوِل أكتوبَر 202١م.

 تنفيذُ السياساتِ العامةِ باإلستراتيجيةِ
ـــٍة:  علــــى ثـــالثِ مُــَدٍد زمنيَّ




