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مقّدمة

بتاريخ 17 و18 سبتمبر/أيلول 2013، وبالشراكة بني هيئة مكافحة الفساد  إنعقدت في عّمان 
األردنية واملشروع اإلقليمي لـ “مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية” التابع لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، دورة تدريبّية للفريق الوطنّي املكّلف بتقييم تنفيذ التدابير الوقائّية الواردة في 
الفصل الثاني من إتفاقّية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. يتألّف الفريق من مختّصني ميثّلون وزارات 
ومؤسسات معنّية وأجهزة رقابّية ومؤسسات من اجملتمع املدني والقطاع اخلاص واالعالم. شارك في 
الدورة خبراء إقليميون ودولّيون مبا فيهم ممثلون عن برنامج األمم املّتحدة اإلمنائي )UNDP( ومكتب األمم 
املّتحدة املعني باخملدرات واجلرمية )UNODC(، وقاموا بتدريب املشاركني على إجراء تقييمات تشاركّية 
اجلّيدة  املمارسات  ضوء  في  وذلك  األردن،  في  اإلتفاقّية  من  الثاني  الفصل  أحكام  لتنفيذ  ومعّمقة 

والدروس املستفادة من التجارب املقارنة. 

جّيدة  أرضّية  الدورة  أوجدت 
الستكمال  عليها  البناء  ميكن 
التي  الذاتي  التقييم  عملية 
 2011   -2010 في  األردن  بدأها 
في إطار آلية إستعراض تنفيذ 
بتقييم  قام  عندما  اإلتفاقّية 
املتعّلق  الثالث  الفصل  تنفيذ 
القانون«  وإنفاذ  »التجرمي  بـ 
بـ  املتعّلق  الرابع  والفصل 
تعّمق  الدولي«.  »التعاون 
جلسات  خالل  من  املشاركون 
الدورة في فهم مضامني الفصل الثاني واّطلعوا على مختلف مكّونات آلية االستعراض ومراحلها، 
وأبرز  اإلتفاقّية  في  الواردة  الوقائّية  التدابير  تنفيذ  مقتضيات  بشأن  معّمقة  بنقاشات  وانخرطوا 
ذلك في  القانونية األردنية. وقد متّ  إحتياجات املواءمة بينها وبني األحكام ذات الصلة في املنظومة 
العامة”،  و”الوظيفة  فّعالة ومنّسقة وهيئات مختّصة”،  رئيسّية هي “سياسات  أربعة محاور  إطار 
مشاركة  وتعزيز  للجمهور  املعلومات  و”إتاحة  واخلاص”،  العام  القطاعني  ودور  العامة  و”املشتريات 
إلتزامهم  وأكّدوا  الدورة،  إليه  مبا خلصت  الكبير  رضاهم  املشاركون عن  أعرب  اخلتام،  وفي  اجملتمع”. 
مبتابعة العمل وصوالاً إلى تقييم تنفيذ الفصل الثاني من اإلتفاقّية في األردن بشكل تشاركّي وفّعال، 
مستقبلّية  عمل  خطة  بلورة  خاللها  من  ميكن  التي  واملالحظات  التوصيات  من  مجموعة  وقدموا 

تتولى هيئة مكافحة الفساد قيادتها ودعم تطبيقها. 
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1- اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراضها

افتتح الدورة معالي السيد سميح بينو، رئيس هيئة مكافحة الفساد، وتاله السيد أركان السبالني، 
مدير املشروع اإلقليمي لـ »مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية« التابع لبرنامج األمم 
الهيئة  إجنازات  وبعض  الفساد  األردن في مجال مكافحة  األول عن جهود  اإلمنائي. فتحّدث  املتحدة 
التعاون  لتعزيز  وأن هناك حاجة  السياسّية متوّفرة  اإلرادة  ان  وأكّد  تواجهها،  التي  التحّديات  وأهّم 
بني مختلف األطراف باعتبار أن مكافحة الفساد مسؤولّية مشتركة بني اجلميع. وأعرب معاليه عن 
امتنان الهيئة للدعم الذي يقّدمه برنامج األمم املّتحدة اإلمنائي، وعن تطّلعها إلى تعميقه واالستمرار 
نحو  التوّجه  في  الهيئة  نّية  وأكّد  املدني.  اجملتمع  ذلك  مبا في  اجلميع  التعاون مع  االنفتاح على  في 
تعزيز قدراتها الداخلّية في مجال الوقاية من الفساد، مبوازاة العمل املستمر على ترسيخ قدراتها 
إلى أهمية ما حتّقق من تقّدم في هذا اجملال خالل السنتني  واملالحقة مشيراًا  التحقيق  في مجالي 
املاضيتني. أّما السيد السبالني، فقد أعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها الهيئة مؤخراًا معتبراًا أن 
النجاح في مسار مكافحة الفساد يتطّلب تركيزاًا أكبر على اجلهود الوقائّية. كما أثنى على مبادرة 
تقييم  املعنّية الستكمال  األطراف  كافة  ممثلني عن  يضّم  موّسع  وطني  فريق  في تشكيل  الهيئة 
ا يحتذى به  تنفيذ إتفاقّية األمم املّتحدة ملكافحة الفساد في األردن، مشيراًا إلى أن ذلك يشكّل منوذجاً

ا إذا ما انتهى الى حتقيق األهداف املنشودة. في املنطقة والعالم خصوصاً

تال الكلمتني اإلفتتاحيتني ثالثة 
ودوليني.  إقليميني  خلبراء  عروض 
جايسون  السيد  بدايةاً  حتّدث 
املّتحدة  األمم  من مكتب  رايكلت 
فقّدم  واجلرمية،  باخملدرات  املعني 
إتفاقّية  فصول  عن  عامة  حملة 
الفساد.  ملكافحة  املّتحدة  األمم 
من  حسن  حسني  السيد  تاله 
اإلمنائي  املّتحدة  األمم  برنامج 
بعرض مفّصل بشأن مقتضيات 
الواردة  الوقائّية  التدابير  تنفيذ 

التقني. واختتم اجللسة  الدليل التشريعي والدليل  الثاني من االتفاقّية باإلستناد إلى  في الفصل 
الدكتور ستيوارت غيلمان، مستشار برنامج األمم املّتحدة اإلمنائي، فعرض بعض املسائل العملّية التي 
املواءمة بني أحكامه  والعمل على حتقيق  الثاني  الفصل  تنفيذ  تقييم  باحلسبان عند  يجب أخذها 
اًا على عدد من اإلشكالّيات من بينها االختيار بني قانون مثالّي من  وأحكام القوانني الوطنّية، مركّز
جهة وقانون قابل للتنفيذ من جهة أخرى. وعرض الدكتور غيلمان للعالقة الوطيدة بني أحكام الفصل 
الثاني وبني باقي أحكام اإلتفاقّية مؤكّداًا أهميته الكبرى في ضمان تنفيذ فاعل لفصول االتفاقّية 
األخرى. ومن األمثلة الكثيرة التي تطرحها أهمّية تنفيذ األحكام املتعّلقة بالتصريح عن املمتلكات 
واملصالح )املادتني 7 و8 من الفصل الثاني( لضمان فعالّية أكبر في تنفيذ األحكام املتعّلقة بالتجرمي 

)الفصل الثالث(. 
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2- استعراض تنفيذ إتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد

تنفيذ  إستعراض  آلية  الثانية  اجللسة  تناولت 
الفســــاد،  ملكافحة  املّتحدة  األمم  إتفاقّية 
وخلفّية  مفهومها  على  املشــــاركون  فإّطلع 
نشوئها وتعرّفوا بشــكل مفّصل على مختلف 
مراحلها وأدواتها، مبا فيها قائمة التقييم الذاتي 
ببرنامج  يعرف  ما  أو  الشــــاملة  املرجعّية 
املمارســــــات  أهم  وكذلك  »األومنيبوس« 
اجلّيدة والدروس املســـتفادة من التجارب املقارنة 
في عملّية اإلستعراض. وتولّى تقدمي العروض في 
والسيد  رايكلت  السيد  من  كّل  اجللسة  هذه 
ا  هدفاً ليس  التنفيذ  استعراض  أن  فأكّدا  حسن، 
بحد ذاته بل هو وسيلة لتقوية نظم الوقاية من 
الدول  متكني  شأنه  من  وأّن  ومكافحته،  الفساد 
من حتديد احتياجات املساعدة التقنّية التي هي 
بأن مكتب  ا  علماً املشاركون  وأخذ  إليها.  بحاجة 
األمم املّتحدة املعني باخملدرات واجلرمية يعمل على تعديل منهجّية األسئلة الواردة في “األومنيبوس” 
ا عن قلقهم من أن األسئلة  واستمعوا إلى عرض بشأن املقترح اجلديد فرّحبوا به، ولكنّهم عّبروا أيضاً
إدراج  واقترح بعضهم  الضعف.  نقاط  للدول من أجل استكشاف  تتيح فرصة حقيقّية  اجلديدة ال 

سؤال مخّصص في كّل مادة يعالج هذا النقص.

إليه  خلصـــت  ما  ضوء  في 
اجللستني  ومناقشــات  عروض 
األولى والثانية، متّ تقســـــيم 
املشاركني إلى أربعة مجموعات 
عمل، وقاموا ببحث واقع تنفيذ 
اإلتفاقّية  من  الثاني  الفصــل 
الوقائّيـة من  بالتدابير  املتعّلق 
مواضيع  على  الّتركيز  خالل 
محددة وهي )أ( ســـياســـات 
وهيئات  ومنّســــقة  فّعالة 
الوظيفــــة  و)ب(  مختّصــة؛ 
العامة؛ و)ج( املشتريات العامة 

أن  ويالحظ  اجملتمع.  مشاركة  وتعزيز  للجمهور  املعلومات  إتاحة  و)د(  واخلاص؛  العام  القطاعني  ودور 
هذه املواضيع تشمل أكثر من مادة في آن ممّا يسّهل عملّية تقييمها من ناحية عملّية، فقام اخلبراء 
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بتقدمي عروض متخّصصة تاله نقاش مستفيض ضمن مجموعات العمل بدعم من اخلبراء املدرّبني. 
كما يالحظ أّن الدورة لم تتناول تدابير وقائّية أخرى واردة في الفصل الثاني مثل غسل األموال، ومتويل 
ا أن مكتب األمم املّتحدة املعني باخملّدرات واجلرمية  اإلنتخابات واألحزاب السياسّية، ونزاهة القضاء علماً
يعمل على وضع دليل مفّصل خاص لتيسير القيام بتقييم تنفيذ املادة 11 املتعّلقة بنزاهة القضاء، 

وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املّتحدة اإلمنائي.

3- الوقاية من الفساد من خالل سياسات فّعالة ومنّسقة وهيئات مختّصة

ومنّسقة  فّعالة  سياسات  بإيجاد  األردن  قيام  ملدى  أولّي  تقييم  إلجراء  اجللسة  هذه  تخصيص  متّ 
رايكلت  اإلتفاقّية. بدأ السيد  املادتني 5 و6 من  وهيئات مختّصة مبكافحة الفساد في ضوء أحكام 
بعرض عن أهّم املسائل التي يجب أخذها بعني اإلعتبار عند تقييم تنفيذ األحكام موضوع البحث، 

تاله نقاش مستفيض ضمن مجموعات العمل األربعة. 

إتفق املشـــاركون أن األردن 
ميتلك بالفعل ســـياســات 
كانت  وإن  الفساد  ملكافحة 
وغير  أفقيــــة  مبعظمهــا 
جهوداًا  هنــاك  وأن  قطاعّية، 
السياسات  هذه  لتنســـيق 
تدعيم،  الى  بحاجة  ولكنها 
ما  الســياســات  هذه  وأن 
تزال حديثـــة يصعب احلكم 
ا  خصــــوصاً فعاليتها  على 
تقييمــــات  غياب  ظّل  في 
الشأن.  هذا  في  متخّصصـة 
أداء مفّصلة  ورأى املشاركون أنه ميكن تدعيم سياسات مكافحة الفساد من خالل وضع مؤشرات 
تتيح التحّقق من الفعالّية. وأوصوا بتدعيم جهود التنسيق من خالل مأسستها ووضع آليات ملزمة 
الفساد ولكن هناك حاجة  أن هناك سعي إلرساء ممارسات فّعالة ملكافحة  واعتبروا  وواضحة لها. 
الى تعميم هذه املمارسات في جميع القطاعات. وأشار املشاركون إلى وجود تقييم دوري للصكوك 
القانونّية واإلداريّة للوقوف على مدى كفايتها ملكافحة الفساد، ولكنّهم أوضحوا أن هذا التقييم 
ال يتّم في آلّية ملزمة مما قد يستدعي العمل على مأسسته بشكل أفضل. وفي اخلتام، إعتبروا أنه 
ميكن بذل املزيد من اجلهود لضمان قيام هذه السياسات بترسيخ مفاهيم املشاركة اجملتمعّية وحكم 

القانون وحسن إدارة املال العام والشأن العام.
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أن  إلى  املشـــاركون  خلص 
هيئة متخّصصة  ميتلك  األردن 
ملكافحة الفساد، وأنها تتمتع 
قانونها،  وفق  باالســـتقاللية 
لكنّهم اعتبروا أنّه ميكن تعزيز 
استقالليتها بجعل مجلسها 
اًا من جانب الســـلطات  مختار
الثالث، التشريعّية والتنفيذيّة 
والقضـــائّية، وفق ما جاء في 
رســـــالة جاللة امللك لسنة 
2005. ورأى معظم املشـاركون 
أن املوارد املاديّة املتاحة للهيئة 

ا، وأن مواردها البشريّة بحاجة الى تدعيم. وأوصوا لهذا الغرض بإعادة نظام التوظيف  مقبولة نسبيًّ
ا وإخراجه من نظام اخلدمة املدنّية. وأوضحوا أن هناك هيئات وقائّية  في الهيئة الى ما كان عليه سابقاً
لتدعيم  توصيات  وقّدموا  املظالم،  وديوان  احملاسبة  ديوان  أهّمها  الفساد،  مكافحة  لهيئة  مكّملة 
استقالليتهما وزيادة فعاليتهما وتعزيز التعاون بينهما، وكذلك مع هيئة مكافحة الفساد، خاصة 
في مجال التدريب املتبادل على مكافحة الفساد، داعني إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي جتمع هذه 

اجلهات الثالث.

4- الوقاية من الفساد في آداء الوظيفة العامة

في  الفساد  من  الوقاية  موضوع  على  اجللسة  هذه  ركّزت 
الوظيفة العاّمة ومدى تنفيذ األردن ألحكام املادتني 7 و8 من 
ألهّم  غيلمان  الدكتور  عرض   .12 املادة  من  وجزء  اإلتفاقّية 
تنفيذ  تقييم  عند  اإلعتبار  بعني  أخذها  يجب  التي  املسائل 
ضمن  مستفيض  نقاش  تبعه  البحث،  موضوع  األحكام 

مجموعات العمل األربعة.

للموّظفني  جّيد  بنظام  يتمّتع  األردن  أن  النقاش  أظهر 
اخلروقات  بعض  وجود  الى  تشير  التجربة  ولكّن  العموميني، 
تزال  ما  حيث  التعيني  مجال  في  وحتديداًا  الواقع،  أرض  على 
الروابط  لسيطرة  نظراًا  أساسياًا  اًا  دور تلعب  الواسطة 
العالقات  على  والسياسّية  والعائلّية  والعشائريّة  القبلّية 
خاّصة  آلّية  يوجد  ال  أنّه  إلى  املشاركون  وأشار  اإلجتماعّية. 
وال  العليا  الوظائف  خصوصّيات  مع  بفعالّية  للتعامل 
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في  أكبر  اً  دور الفساد  مكافحة  لهيئة  يكون  أن  وأوصوا  للفساد،  عرضةاً  أكثر  تُعتبر  التي  الوظائف 
الرّقابة على التوظيف فيها من خالل إجراء الرّقابة الاّلحقة ومتكني الهيئة من مراجعة امللّفات عند 
احلاجة لضمان اإلحترام الفعلي ملعايير الشفافية واجلدارة. وأكّدوا في هذا الصدد عدم كفاية املدوارة 
الوضع  مع  عام  بشكل  تناسبها  وعدم  األجور  في  اإلنصاف  وضعف  العليا،  الوظائف  في  والتناوب 

االقتصادي والتضّخم وطبيعة العمل املطلوبة ومتطلبات الكفاءة. 

هناك  أن  املشاركون  اتّفق 
مبنظومة  النّظر  إلعادة  حاجة 
اشهار الذّمة املالّية لتصبح أكثر 
فعالية وأكثر قابلّية لالستخدام 
واملتابعة  املالحقة  عملّيات  في 
قضايا  في  بهم  للمشتبه 
الفساد، واعتبروا أن هناك حاجة 
مبنظومة  النّظر  إعادة  الى  ا  أيضاً
إلى  مشيرين  املصالح،  تضارب 
لها  املنّظمة  األحكام  تفرّق 
االلتزام لها وعدم  وتفاوت درجات 

املوظف  لقيام  بالنسبة  أّما  تأثيرها.  قرارات حتت  واتّخاذ  باملصالح  التصريح  يعاقب عدم  نّص  وجود 
عند  التبليغ  عدم  يجرّم  األردني  القانون  أن  إلى  املشاركون  فأوضح  الفساد،  عن  بالتبليغ  العمومي 
غياب  ظّل  في  للمبلغ  قويّة  حماية  يؤّمن  ما  أو  االبالغ  على  فعالاً  يشّجع  ما  يوجد  ال  ولكن  العلم، 

الثقافة اجملتمعّية التي حتّض على االبالغ.

بحث املشاركون وضع مدوّنات السلوك في األردن، فبنّي النّقاش وجود مدوّنة مركزيّة أعّدتها وزارة 
تطوير القطاع العام، وجرى التوافق على أنّها مدوّنة جّيدة في مضمونها لكّن وعي املوظفني العاّمني 
بها ما زال محدوداًا، وآليات متابعة اإللتزام بها بحاجة الى تعميق. وقد أوصى بعض املشاركني بربط 
هذه املدونة بنظام تقييم األداء لتحديد احلوافز والعقوبات وتنفيذها عند الضرورة. وتبنّي كذلك أنه 
يوجد مدوّنات سلوك داخلّية متخّصصة لدى جهات عّدة مثل قطاع الّصحة والبنك املركزي وهيئة 
مكافحة الفساد، وأن هذه املدوّنات تواجه اإلشكالّية نفسها التي تواجهها املدوّنة العاّمة، وإن هناك 
حاجة للتعامل مع السلوكيات التي حتكم التفاعل بني العاملني في القطاعني العام واخلاص بإعتبار 
أن األخير يشارك في الفساد من خالل عدة مماراسات بينها تقدميات السفر والهدايا. وتوافق املشاركون 
في  درجاتهم،  مختلف  على  العموميني،  املوّظفني  لتدريب  حاجة  هناك  أن  اجللسة  هذه  ختام  في 

مجاالت النزاهة ومكافحة الفساد وذلك من خالل مناهج عملّية تتوافق مع طبيعة وظائفهم.
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5- الوقاية من الفساد في المشتريات العامة ودور القطاعين العام والخاص

تناولت هذه اجللسة جهود األردن في مجال الوقاية من الفساد في املشتريات العامة ودور القطاعني 
العام واخلاص في ضوء أحكام املادة 9 وجزء من املادة 12. عرض السيد السبالني ألهّم املسائل التي 
نقاش مستفيض ضمن  تبعه  البحث،  موضوع  األحكام  تنفيذ  تقييم  عند  باحلسبان  أخذها  يجب 

مجموعات العمل األربعة.

تبنّي في سياق اجللسة أن األردن ميتلك 
وأهمها  العامة  للمشتريات  ا  نظاماً  47
 1993 عام  الصادر   32 رقم  الّلوازم  نظام 
ونظام  الدستور؛  من   114 املادة  مبوجب 
الصادر سنة 1986؛  لألشغال احلكومية 
واألدوات  للدواء  املوّحد  الشراء  ونظام 
هذه  تعّدد  أن  املشاركون  ورأى  الطبّية. 
الفساد،  حدوث  فرص  يعزّز  األنظمة 
تسهل  واحد  نظام  إعتماد  إلى  ودعوا 
ديوان  جانب  من  الرّقابة  عملّية  معه 
احملاسبة وجهات الرّقابة الداخلّية، على أن يتّم احلاقه بتعليمات مكّملة حسب كل تخّصص لضمان 
تعّدد  النقاش  بنّي  ذلك،  مبوازاة  اختالفها.  والهيئات على  الوزرات  النظم مع خصوصّيات  توافق هذه 
اجلهات املسؤولة عن الشراء احلكومي وهي دائرة الّلوازم العاّمة الّتابعة لوزارة املالّية، ودائرة العطاءات 
مستقلة  دوائر  إلى  باإلضافة  للدواء،  املّوحد  الشراء  ودائرة  احلكومّية،  باألشغال  اخملتّصة  احلكومّية 
لديها أنظمة خاصة بها )البلديات واألجهزة العسكرية واألمنية(، وأكّد املشاركون ضرورة أخذ قرار 

يحسم مسألة توحيد الدوائر من عدمه. 

جّيدة  أسس  هناك  أن  املشاركون  اعتبر 
لتحقيق الشفافّية في املشتريات العاّمة 
الصحف  في  العطاءات  إعالن  خالل  من 
وإتاحة كافة املعلومات ذات الصلة، مبا في 
من  املتضرّرين  ومتكني  النتائج  اعالن  ذلك 
العطاءات  جلنة  لدى  والّطعن  اإلعتراض 
املركزيّة أو لدى دائرة محكمة العدل العليا. 
لكن اللجوء املفرط، وفي بعض األحيان غير 
ينتهك  والتلزمي  املباشر  الشراء  إلى  املبرّر، 
مبادئ الشفافّية والتنافسّية. ومن األمثلة 

اإللتزام  وعدم  اإلعالن،  موجب  من  للتهرّب  العطاء  جتزئة  هي  املشاركني  بحسب  ذلك  على  األخرى 
بالنشر عبر اإلنترنت رغم وجود نص صريح يوجب ذلك، والتالعب بالشروط الفنّية لعملّيات الشراء 



1213

ا، والّلجوء إلى االستالم بطريقة شكلية  وبالفترات الزمنّية بغية إفادة جهة معّينة معروفة مسبقاً
دون معاينة صحيحة.

بلور املشاركون عّدة توصيات لتنفيذ أحكام اإلتفاقّية املتعّلقة باملشتريات العامة، فدعوا إلى اعتماد 
قانون جديد متكامل يتماشى مع متطلبات الشفافّية والتنافسّية مشيرين إلى وجود مشروع قانون 
في هذا الشأن لدى مجلس الوزراء، متّ إعداده بدعم من البنك الدولي. ومن أهّم املقترحات التي أفرزها 
النقاش هي العمل على حتسني نظام الشكاوي، ووضع سقوف للتلزمي والشراء املباشر مع معايير 
كما  اإللكترونّية.  املناقصات  واعتماد  السقف،  هذا  بتخطي  الرغبة  عند  وملزمة  قاسية  وضوابط 
أوصوا باإلسراع في تنظيم األوامر التغيريّة التي تستخدم على نطاق واسع ملا ميكن أن حتدثه من فرص 
للفساد عدا عن كونها تنّم عن سوء الدراسة املسبقة وضعف التنسيق. كما أكّد املشاركون أهمّية 
وضع وتنفيذ نصوص خاصة وصريحة تتعامل مع تضارب املصالح لدى املوّظفني املعنيني باملشتريات 
العامة، ودعوا إلى تفعيل الرقابة على انشاء الشركات الوهمّية واملكاتب التمثيلّية ملا ميكن أن يكون 
لها من دور في حدوث فساد، وأشاروا إلى أهمّية إيالء مزيد من اإلهتمام إلدارة املستودعات مقترحني 
أن جُتري الدوائر املعنّية جردة دوريًّة على ما لديها من لوازم بغية جتنّب شراء لوازم جديدة دون حاجة. 
وأنّه  لذلك،  املالّية  اخملّصصات  تتوّفر  ال  عندما  العطاء  إعالن  تقييد  يجب  أنّه  املشاركون  إعتبر  كما 
يجب تطبيق النصوص التي تُلزم بإجراء دراسة جدوى قبل اإلعالن مشيرين إلى أهمّية تقييم العقود 
املرتبطة بالعطاء بشكل متكامل مع أخذ الصيانة وخدمات ما بعد البيع باحلسبان. باإلضافة إلى 
ما تقّدم، رصد املشاركون حاجة لتوفير قاعدة بيانات حتدد اجلهات املوضوعة على القائمة السوداء، 
وسّلط بعضهم الضوء على ضرورة معاجلة هذه املسائل في إطار الرّخص التي متنحها الدولة وكذلك 

في إطار املشتريات العسكريّة.

6- الوقاية من الفساد من خالل إتاحة المعلومات للجمهور وتعزيز مشاركة المجتمع

متّ تخصيص هذه اجللسة للتعرّف بشكل أولّي على جهود األردن في الوقاية من الفساد من خالل 
من  و13   10 املادتني  تنفيذ  في ضوء مقتضيات  اجملتمع  وتعزيز مشاركة  للجمهور  املعلومات  إتاحة 
ا عن أهّم املسائل التي يجب أخذها بعني اإلعتبار  اإلتفاقّية وجزء من املادة 9. قّدم السيد حسن عرضاً
البحث، تاله نقاش مستفيض في إطار جلسة عامة، بدالاً عن  عند تقييم تنفيذ األحكام موضوع 

مجموعات العمل، وذلك لضيق الوقت.

على  للحصول  قانوناًا  بإمتالكه  املنطقة  دول  معظم  عن  يتمّيز  األردن  أن  على  املشاركون  إتفق 
املعلومات، ولكنه يحتوي على ثغرات كثيرة يجب معاجلتها ويحتاج إلى تفعيل العمل على تطبيق 
، وبحيث  ا ودقةاً وصراحةاً أحكامه. أوصى املشاركون بضرورة تعديل القانون بحيث يكون أكثر وضوحاً
يتّم فرض جزاءات عند القيام بإنتهاك احلقّ باملعلومات، مع ضرورة حتديد مفهوم األمن القومي ومعايير 
السريّة وتوضيحها منذ البداية. كما دعا بعض املشاركني ألن يركّز القانون اجلديد على موجب الدولة 
بإطالع اجلمهور بشكل تلقائي على وثائق ومعلومات أساسّية. وبنّي النقاش أن القانون احلالي ينّص 
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حكومّية  جهة  كل  قيام  وجوب  على 
أنّه  إاّل  لديها  السريّة  الوثائق  بتصنيف 
يتم فرض  ولم  ذلك  يتم  لم  اآلن  ولغاية 
أن  الى  باإلضافة  اخمللنّي،  على  جزاءات 
الّدولة لم تقّدم املساعدة في التصنيف. 
إجراءات  بتسهيل  املشاركون  وأوصى 
مدة  ضمن  وتوفيرها  املعلومة  طلب 
زمنية مقبولة، وأشار البعض إلى أهمية 
إيراد آلية لإلفصاح عن املعلومات السريّة 
في  وأكّدوا  الزمن.  من  مهلة  مرور  بعد 
اخلتام على ضرورة العمل من أجل معاجلة ثقافة اخلوف لدى املوظف من إتاحة املعلومة، وتفعيل دور 

اجملتمع املدني، وتوعية املواطنني باحلق في احلصول على املعلومات.

خالصات

املّتحدة  األمم  إتفاقّية  تنفيذ  تقييم  جهود  إستكمال  على  اإلتفاق  إلى  التدريبّية  الدورة  خُلصت 
أن ذلك يحقق فائدة مزدوجة. فمن  باعتبار  الثاني  الفصل  بأحكام  بدءاًا  األردن  الفساد في  ملكافحة 

من  األردن  سيتمكّن  أولى،  ناحية 
التحضير املسبق للمرحلة املقبلة من 
آلية استعراض تنفيذ اإلتفاقّية والتي 
والفصل  الثاني  الفصل  ستشمل 
املوجودات.  بإسترداد  املتعّلق  اخلامس 
جهود  إثراء  يتّم  ثاني،  ناحية  ومن 
في  حاليًّا  القائمة  الفساد  مكافحة 
الوطنّية ملكافحة  االستراتيجّية  إطار 
الفساد لفترة 2013-2017 وغيرها من 
املبادرات ذات الصلة ال سّيما في مجال 

الوقاية من الفساد.

أجمع املشاركون على أن الوقاية من الفساد مسؤولّية مشتركة، ال تقع على عاتق هيئة مكافحة 
الفساد وحدها بل تتقاسمها عدة جهات مبا فيها اجملتمع املدني، وفي الوقت ذاته وّجهوا دعوة للهيئة 
اًا أكثر فعالّية في مجال الوقاية من الفساد، ومن ذلك على سبيل املثال، قيامها بدور في  ألن تلعب دور
ا مع املعايير الدولّية، او قيامها  تطوير مضامني مدوّنات الّسلوك وآليات إنفاذها وجعلها أكثر توافقاً
منابع  بتجفيف  الكفيلة  املشورة  إلسداء  مختلفة  قطاعات  في  للمخاطر  تقييمات  بإجراء  مثالاً 

الفساد.
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وفي اخلتام، قّدم املشاركون مقترحاتهم خلطة عمل الفريق الوطنّي املكّلف بإجراء التقييم، وتوافقوا 
على أن تتّم العملّية بقيادة هيئة مكافحة الفساد، فأوصوا أوالاً مبأسسة الفريق من خالل قرار رسمي 
خطوات  باقتراح  قاموا  ثّم  ومن  الفساد،  مكافحة  هيئة  رئيس  أو  الوزراء  رئيس  دولة  عن  يصدر  قد 

أساسية إلجناز تقرير التقييم تتمثل مبا يلي:

ألحد 	  وسريع  عميق  تقييم  بإجراء  منها  كل  يقوم  أربعة  فرعية  جلان  الى  الفريق  تقسيم 
ا في آلية تقييم ما تبقى من  املواضيع األربعة التي تناولتها الدورة، على أن يتم النظر الحقاً

أحكام في الفصل الثاني من االتفاقية.

تعيني رئيس متخّصص لكّل جلنة ومقرر لها يكون من هيئة مكافحة الفساد. 	 

يختار أعضاء الفريق الّلجان التي يرغبون اإلنضمام إليها على أن ال يزيد عددها عن جلنتني 	 
لكّل فرد. 

أن 	  على  بها  اخلاّصة  األجزاء  تقييم  من  لإلنتهاء  حتتاجه  الذي  الزمني  االطار  جلنة  كل  حتدد 
تتجاوز املهلة فترة الثالثة أشهر.

والقيام 	  عليها  واإلتفاق  النتائج  لعرض  أعمالها  من  الّلجان  إنتهاء  عند  الفريق  يجتمع 
بالتعديالت الاّلزمة واعتمادها. 

تنظيم ورشة عمل بغية إعالن النتائج وإطالق مسار البناء عليها. 	 
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استقر الرأي على أّن املهلة الزمنّية املناسبة لالنتهاء من هذا التقرير هي ستة أشهر، وأن الفائدة 
املتحّققة من عدم  الفائدة  التقرير على أوسع نطاق ممكن تتجاوز في أهميتها  املتحّققة من نشر 
النشر. وطلبوا من هيئة مكافحة الفساد إعداد اخلّطة وتنظيم إجتماع لعرضها وإعتمادها وتقسيم 

األدوار بغية اطالق عملّية التقييم في أقرب وقت ممكن قبل نهاية سنة 2013. 








