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 لمحة مختصرة

 ،"الفساد لمكافحة الوطنّية ةاإلستراتيجيّ  وتقييم رصد"دورة تدريبّية بشأن ، 4102 حزيران 00بتاريخ  انعمّ تنعقد في  
التابع لبرنامج  "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّيةـ "وذلك بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمشروع اإلقليمي ل

من ن وخبراء و مسؤوللّدورة يشارك في ااألمم المّتحدة اإلنمائي، وبالتعاون مع الشبكة العربّية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 
هيئة مكافحة الفساد  ، وعلى رأسها4102-4103لفترة جّية الوطنّية لمكافحة الفساد ياإلستراتالمعنّية بتنفيذ الرسمّية الجهات 

تنمية القدرات االردنية في رصد وتقييم اإلستراتيجّية الوطنّية إلى ورة تهدف الدّ باإلضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. 
 .جارب المقارنةتّ من ال الممارسات الجّيدة والدروس المستفادةالمعايير الدولية و لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء 

I. خلفية عامة 

ة المعايير الدوليّ ، تستند إلى قوّية ومتماسكةجّية ياسترات بّين التجارب الّدولية أن المواجهة الفّعالة للفساد تقتضيت   .0
 في الفترة التي تلتجّية وطنّية لمكافحة الفساد، ال سّيما يبلدان بوضع استرات عّدة تمع واقع البلد المعني. لذلك، قام بسوتتنا

وضع وتنفيذ أو "مادتها الخامسة إلى  فيالدول األطراف تدعو ، وهي 4113 في إتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفسادعتماد ا
القانون وحسن إدارة الشؤون سيادة مشاركة المجتمع، وتجّسد مبادئ الة منّسقة لمكافحة الفساد، تعّزز ترسيخ سياسات فعّ 

  والممتلكات العمومية، والنزاهة والشفافية والمساءلة".

المستوى عن هيئات ممثلون رفيعو جتمع مكافحة الفساد، إ جّياتيستراتال المتنامية همّيةاألعلى واضحة داللة وفي  .4
خبراء في مكافحة الفساد من باإلضافة إلى جنوب شرق آسيا، و ة من دول جنوب وشرق هيئات التخطيط الوطنيّ و  مكافحة الفساد

لممارسات الجّيدة والدروس المستفادة من ا لمناقشة 4103تشرين األول  44-40ي ف كوااللمبورفي  ،مختلف أنحاء العالم

http://www.pogar.org/publications/ac/legalcompendium/Jordan%20NACS/Jordan_NACS_2013-2017_AR.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
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توصيات مفّصلة ت عّد بمثابة خطوط إرشادية الذي يشتمل على  كوااللمبورإعالن ، وأصدروا في هذا المجالة التجارب المقارن
 تضمينضرورة باإلعالن  ومن ضمن جملة أمور أخرى، يوصي. للدول في ما يخّص اإلستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد

وضع مؤّشرات ، كما يوصي بأهمية جمع البياناتلوأنظمة واضحة وفّعالة تقييم صد و ر  آليات اإلستراتيجّيات، عند صياغتها،
 دورّية تقاريرويوصي اإلعالن أيًضا بأهمّية وضع  مصادر متعّددة. إستقاؤها منبيانات موثوقة يجري ب وتغذيتها قابلة للقياس

كما يوصي بتفويض هيئة محّددة بمسؤولّية  المعنّية. إلى الجهات رفعت اإلستراتيّجيات هذه تنفيذفي قياس التقّدم المحرز ل
الّدورة الخامسة لمؤتمر الّدول  ع رض أثناءاإلعالن يذكر أن  .الالزمتزويدها بالدعم المؤسسّي والمالّي الّرصد، على أن يتّم 

 .5/2رقم  المؤتمر قرارورد ذكره في و  4103 تشرين الثّاني 42-45في  باناماالمنعقد في  األطراف لإلتفاقّية

وهي األردن والّسعودّية والعراق  دول 6إلى  وطنّية جّيةي، وصل عدد الّدول العربّية الّتي تمتلك استرات4102حلول مع  .3
 إعداد، أو حتى تنفيذ،ها بدأ في ضوبع ،جّيةيستراتيعمل على تنفيذ الّنسخة األولى من اال أكثرها، وفلسطين وموريتانيا واليمن

وقد شّكل اعتماد هذا النوع من االستراتيجيات نقلة نوعية في الطريقة التي تعالج فيها الدول العربية ظاهرة  الّنسخة الثانّية.
الفساد بعد أن كان ي عّد االمر في السابق أقرب إلى المحرمات، ومسألة بعيدة عن النقاش الجّدي والمفتوح في إطار 

 إلى أواخر العقد األول من القرن الجديد.  اإلصالحات العربية في تسعينيات القرن الماضي وصوالً 

تركيًزا، يبدو وكأنه متوازًنا، ضمن ، فهي تتفي عّدة نواحتشابه ت أّنها جّياتيويظهر من مراجعة سريعة لهذه االسترات .2
نفاذ القانون من جهة اخرى، ولكن التجربة ت ظهر أن الجهود التنفيذية  على كّل الوقاية من الفساد من جهة وتجريم الفساد وا 

ة من توعويّ  اأهدافً تتضمن يبدو أن معظم هذه اإلستراتيجيات كما و غالًبا ما ت عطي الجانب الثاني الحّيز األكبر من اإلهتمام. 
ن غلب عليها الطابع اإلنشائي في أكثر االحيان، ويلحظ كذلك شأنها رفع مستوى الت ثقيف بشأن ظاهرة الفساد ومخاطرها، وا 

أّنها تنحو باتجاه التركيز على بناء قدرات هيئة مكافحة الفساد دون إيالء اإلهتمام الكافي لبناء القدرات لدى الجهات المعنية 
وعمومية زائدة  في ظل شمولية عدم الوضوح في ترتيب األولوّيات منمعظم هذه اإلستراتيجيات تعاني و . األخرى بشكل منهجيّ 
نّية، محدودّية الّتنسيق بين مختلف الجهات المع يضاف إليها ،ودون تركيز مفّصل على قطاعات محّددة في بعض األحيان،

لعّل أكثر ما يلفت النظر في و . الفّعالة في وضعها وتنفيذها مع بعض اإلستثناءات القليلة وضعف المشاركة المجتمعّية
الوطنية لمكافحة الفساد في الدول العربية، أّنها، وأسوًة بالعديد من االستراتيجيات التي لم تحقق نجاحات كبرى جّيات ياإلسترات

 . تقييمو  ناسبة واآلليات الفّعالة التي تّمكن من رصدهاالمؤشرات المتفتقر إلى في البلدان األخرى حول العالم، 

II. اإلستراتيجية األردنية لمكافحة الفساد 

بدعم من اإلتحاد األوروبي،  4104-4112 لفترة وطنّية لمكافحة الفسادة وضع إستراتيجيّ فقد بادر إلى ، األردن أّما .5
الّتنفيذ لم ترتق إلى مستوى الّطموحات. ويلفت الّنظر في في ظّل توافق المعنيين على أن جهود ، وذلك حاتافحّقق بعض النج

قابلة للتحّقق، القابلة للقياس، و المحّددة، و ال قييمتالصد و ر ال مؤّشرات الكّم الكافي من جّية غيابيالنسخة األولى من اإلسترات

http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2013/10/corruption/Kuala_Lumpur_Statement_on_Anti-Corruption_Strategies_Final_21-22_October_2013.pdf
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هذا الشأن. وقد عمل المعنّيون على تالفي  آلية فّعالة للتنسيق والمتابعة في عدم وجودباإلضافة إلى . محددة زمنياً الواقعية، و الو 
 ، فحّققوا بعد التّقّدم الملحوظ في هذا المجال.4102-4103لفترة  جّيةيهذا الوضع عند وضع الّنسخة الثّانية من اإلسترات

رؤية لتحقيق هذه ال ا محّددةاسّية، وأهدافً اإلستراتيجّية األردنّية لمكافحة الفساد رؤية ورسالة ومبادىء أس نتتضم .6
ّددت فيها المهام والنشاطات المطلوبة لتحقيق األهداف المنشودة، كما  ومنهجّية واضحة، كما تتضمن خّطة عمل للتنفيذ ح 

 حّددت مسؤولّية كافة الشركاء المعنيين بتنفيذ اإلستراتيجّية، باإلضافة الى إطار زمني للتنفيذ والمراجعة والتقييم. 

 والتنظيمي التشريعيتقييم اإلطار  وتستند إلى نتائج، النسخة السابقة منهاتقييم مراجعة و تنطلق اإلستراتيجية من  .2
 والمبادارت المتعاقبة، الحكومات الى الموجهة السامية التكليف كتب الى باإلضافة ردن،األ في الفساد لمكافحة والمؤسسي

 الى الوطنية، جندةواأل ردن،األ كلنا مبادرةو  ،النازهة منظومة لتعزيز الملكية اللجنة مثلالملك  جاللة اطلقها وأبرزها تلك الملكية
، وتحديًدا للفصل الثالث الفساد لمكافحة المتحدة مماأل تفاقيةال ردناأل تنفيذ جعةار بم الخاص 4100لسنة  ءاالخبر  تقرير جانب

 .فاذ القانون( والفصل الرابع )التعاون الدولي(ن)التجريم وا  

 ومنظمات والخاص العام القطاعين مع المعلومات والبيانات عن طريق التواصل والتشاور إستقت اإلستراتيجية كذلك .2
جراء استبيانات عبر اإلنترنت.  المدني، المجتمع تّم تحديدها والتي  المخاطر إدارة منهجية نتائج إعدادها أيًضا إلىإستند  وقدوا 
 ة ظهور أحداث مستقبلّية بامكانها التأثير على تحقيق أهداف اإلستراتيجّية. بغية إستدراك إحتماليّ وتحليلها 

تّم اإلتفاق ، فيلحظ ان المبادئ األساسية موجودة ولكن هناك حاجة إلى تفعيلها، وقد أما فيما يتعّلق بالرصد والتقييم .2
جراءات منها ضرورة علىفًعال   للجهات العمل خطة تنفيذ في المحرز التقدم لقياس داءأ اتر مؤش تطوير إتخاذ عّدة تدابير وا 
دورّية مراجعة ، منها كذلك إجراء اإلستراتيجّية اطار في معنية جهة لكل تفصيلية تار ومؤش آليات تطوير تقتضي ، التيالمعنية

منتظمة  تقارير إعداد إذا إقتضى ذلك بناًء على تقييم المخاطر، وأخيًرا هاوتعديلشاطات خّطة العمل هداف اإلستراتيجية ونأل
 .يجيةترااإلست وفعالية تقدم حول

III. منهجية الدورة التدريبية 

أتي في إطار جهود تنفيذ برنامج العمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ت التي، الدورة التدريبيةالغاية العامة من  .01
 هيوالمشروع االقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األردنية 

، وذلك في ضوء المعايير 4102-4103لفترة تنمية القدرات األردنية في رصد وتقييم اإلستراتيجّية الوطنّية لمكافحة الفساد 
 وبالتحديد، فإن الدورة تسعى إلى:دروس المستفادة من الّتجارب المقارنة. الدولية والممارسات الجّيدة وال

 الّدولّية الّتجارب من المستفادة والّدروس الجّيدة الممارسات على أفضل بشكل التعّرف من المشاركين تمكين 
 الفساد، لمكافحة الوطنّية باإلستراتيجيات المتعّلقة

 الفساد قياس" وفي" والتقييم الرصد"في  متخصصة معرفة المشاركين إكساب" 
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  رصد وتقييم اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة  في األردن لتجربة مشتركة قراءة جراءإل المشاركينإتاحة المجال أمام
 من حيث المؤشرات المستخدمة واآلليات المعتمدة تعزيزها سبل استكشافالفساد و 

، وذلك على مدى يوم تفاعلي أسلوبالمذكورة أعاله ب معرفيةالهداف األ تحقيقالدورة التدريبية من أجل  تصميم تمّ  .00
مع إتاحة الفرصة جلسات يقّدمها خبراء متخّصصين من المنطقة والعالم، وتشتمل على تمارين عملية  2 خالل ومنواحد 

مسؤولون لّدورة شارك في اي 41الدورة حوالي  يشارك فيالخبرات والتجارب. لألسئلة واإلجابات والمناقشات المفتوحة وتبادل 
هيئة  ، وعلى رأسها4102-4103اإلستراتيجّية الوطنّية لمكافحة الفساد لفترة المعنّية بتنفيذ الرسمّية وخبراء من الجهات 

مع  العربية واإلنجليزية هيفأثناء الدورة المعمول بها  اللغاتأّما  باإلضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.مكافحة الفساد 
 توفير ترجمة فورية في هاتين اللغتين.

IV. جدول األعمال 

 2114 حزيران 11األربعاء في 
 

 التسجيل وتعبئة إستمارات التقييم المسبق 10.11 – 18.31
 

 الجلسة األولى 11.45 – 10.11

 األردن والمنطقة العربّية االستراتيجيات الوطنّية لمكافحة الفساد في 

في  ستراتيجيات الوطنّية لمكافحة الفسادعلى وضع اإلالمشاركين من التعّرف  تمكين الهدف:
ستعراض ،المنطقة العربّية  مع التركيز على الجزء الخاص بالرصد والتقييم.  يةتجربة األردنلا وا 

   تقديم الدورة التدريبية 

    هيئة مكافحة الفساد في المملكة األردنية الهاشمية عضو مجلس، رمزي نزهةالسيد عطوفة 
 النزاهة وتعزيز الفساد مكافحة" لـ اإلقليمي المشروع في رئيس خبير غيلمان، ستيوارت الدكتور

 اإلنمائي المّتحدة األمم لبرنامج التابع" العربية البلدان في

 اإلستراتيجّية األردنّية لمكافحة الفساد بين نسختها األولى والثانّية 
هيئة مكافحة الفساد في ، والتدريب والتطوير التخطيط قسم رئيس ،زيد بوأ حمدأ الدكتور

 المملكة األردنية الهاشمية

http://www.pogar.org/publications/ac/legalcompendium/Jordan%20NACS/Jordan_NACS_2013-2017_AR.pdf
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  في المنطقة العربّية  الوطنّية لمكافحة الفساد االستراتيجياتوضع 

السّيد حسين حسن، إختصاصي في المشروع اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في 
 البلدان العربية" التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي

 وخالصات مناقشة عامة 
 

 إستراحة 11.11 – 11.45
 

 الثانيةالجلسة  13.11 – 11.11

 بناء القدرات في رصد وتقييم اإلستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفسادمفاهيم أساسية نحو 

والفوارق  معرفة متخصصة بمفهومي "الرصد والتقييم" ومنهجياتهما المشاركين إكساب: الهدف
التحديات ذات ، بما في ذلك الّتعّرف على أبرز "الفساد"قياس  ، وكذلك الحال بالنسبة لمفهومبينهما

على توظيف المعارف  ، من خالل تمارين عملية،؛ وتدريبهمالصلة وكيفية التعامل معها
 .المستخدمة في سياق العمل على رصد وتقييم اإلستراتيجية االردنية لمكافحة الفساد

   ّبالمدر 
 مصطفى خواجا، خبير مختّص في اإلحصاءات والتقييمات السيد 

  جابات  أسئلة وا 
  في إطار مجموعات عمل صغيرةتمارين تطبيقّية 
  خالصاتمناقشة عامة و 

 

 الغداء 14.11 – 13.11
 

 الثالثةالجلسة  16.11 – 14.11

 لمكافحة الفساد  الوطنّية ممارسات جيدة في رصد وتقييم االستراتيجيات

االستراتيجية األردنية في "الرصد والتقييم" فهم أفضل الستخدام  من المشاركينتمكين  :الهدف
عطاءهم األمثلة ذات الصلة بكيفّية وضع آليات الرصد في مكانها المناسب لمكافحة الفساد . وا 
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وكيفية إستخدام تقنيات التقييم لقياس مدى تحقيق النتائج. وسيمكن التمرين التطبيقي المشاركين 
طبيق مقاربات الرصد والتقييم من استخدام عناصر من االستراتيجية األردنّية لمكافحة الفساد لت

 .عليها

   ّبالمدر 
الدكتور ستيوارت غيلمان، خبير رئيس في المشروع اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة 

 في البلدان العربية" التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي
  جابات  أسئلة وا 
  في إطار مجموعات عمل صغيرةتمارين تطبيقّية 
  خالصاتعامة و مناقشة 

 

 استراحة 16.31 – 16.11
 

 الرابعةالجلسة  17.31 – 16.31

 إلستراتيجّية األردنّية لمكافحة الفساد لالّرصد والّتقييم  أنظمة نحو تفعيل

من خالل تمارين عملية، على توظيف المعارف المستخدمة في سياق  تدريب المشاركين :الهدف
 .العمل على تفعيل رصد وتقييم اإلستراتيجية االردنية لمكافحة الفساد

   ّبالمدر 
 النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي الدكتورة خوانيتا أواليا، مستشار رئيس في المشروع

 اإلنمائي  المتحدة األمم العربّية، برنامج البلدان في
  جابات  أسئلة وا 
 في إطار مجموعات عمل صغيرة نقاشات 
 خالصات 

 

 إختتام الدورة وتعبئة إستمارات التقييم الالحق 17.45 – 17.31
 

 

 

 



 

 8 من 8صفحة ال 

*** 


