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الدولأوائلومنمنهوالوقايةالفسادمكافحةفيالرائدةالدولمناألردنيعتبر•

صادقتهامالىباإلضافةالمجال،هذافيوالتشريعيالمؤسسياإلطاروفرتالتي

.العالقةذاتالدوليةاالتفاقياتعلى

هزةاجخاللمنتكونالدولة،مؤسساتعلىالمملكةفيالعامةالرقابيةالجهات•

دولةالايراداتمراقبةعلىيقومالذيالمحاسبةديوانمثلمستقلة(مؤسسات)

تقعيالتاالخطاءمراقبةعلىيقومالذيالمظالموديوانصرفها،وطرقونفقاتها

تشافاكعلىتقومالتيالفسادمكافحةوهيئةالدولة،مؤسساتفياالداراتبها

.الدولةمؤسساتفياالداراتبهاتقومالتيالتجاوز

وتعزيزدالفسابمكافحةالمتعلقةالرقابيةالتشريعاتمنجملةالىباإلضافة•

:مثلالنزاهة
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.وتعديالته1993لسنة(11)رقماالقتصاديةالجرائمقانون•

.وتعديالته2006لسنة(54)رقمالماليةالذمةإشهارقانون•

.وتعليماته2007لسنة(46)رقماإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةقانون•

.2007لسنة ( 47)قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم •

.2002لسنة ( 76)قانون األوراق المالية رقم •

.وتعديالته1997لسنة ( 22)الشركات رقم قانون •

المشتريات العمومية/ االنظمة المتعلقة بالعطاءات واالشغال واللوازم•

.قواعد سلوك الموظفين وأخالقيات الوظيفة العامةمدونة •
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هيئة مكافحة الفساد

رقمادالفسمكافحةهيئةقانونبموجبالفسادمكافحةهيئةإنشاءجاء•

عموانسجاما  الساميةالملكيةلإلرادةتجسيدا  ،2006لسنة(62)

عادةإتموقد.عليهاالمصادقالفسادلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقية

العاميفمرحلتينعلىالقانونتعديلتمإثرهوعلىالهيئةتقييم

.2014العامو2012

فيالهيئةتتمتعانعلىصريحبشكلالفسادمكافحةهيئةقانونأشار•

منتدخلأوتأثيرأيدونواستقالليةبحريةوأعمالهامهامهاممارسة

.كانتجهةأي
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الهيئة في مجال مكافحة الفساد تهدف 

ذاتاتالجهمعبالتنسيقفعالةسياساتوترسيخوتنفيذوضع•

.منهوالوقايةالفسادلمكافحةالعالقة

لمالياالفسادذلكفيبماأشكالهبجميعالفسادموطنعنالكشف•

وقحقعلىاعتداءشكلتإذاوالمحسوبيةالواسطةوكذلكواإلداري

.العامالمالوعلىالغير
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دور الهيئة في مجال تعزيز النزاهة

منلحدواوقوعهقبلالفسادمنععلىالفسادمكافحةفيالوقايةمفهوميرتكز•

خلقىإلالجانبهذافيالهيئةتسعىلذلك.الدولةومؤسساتالمجتمععلىآثاره

منسادالفممارسةفرصلتقليلوالموظفينالمؤسساتلعملالمناسبةالظروف

اكميةوالحوالشفافيةالنزاهةقيمتعزيزأجلمنوالوقائيالرقابيعملهاخالل

تخداماسأوالعامالمالاستخداملمنعوتبسيطهاالعملإجراءاتوتسهيلالرشيدة

.شخصيةمصالحلتحقيقالسلطة

وإعدادهمنالحدسبيلفيالفسادبآثارالمواطنينتوعيةعلىالهيئةتركزكما•

وتوضيحالمجتمعفيانتشارهأسبابوتبّينالظاهرةهذهتشخصالتيالدراسات
.وأشكالهصورهأبرز
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ضافةباإلمعالجته،وطرقالفسادمكامنفيهاتبيندراساتبإجراءالهيئةقامت•

وتعزيزاعيةواالجتماالقتصاديةالتنميةعلىالخطيرةبآثارهالمواطنينتوعيةالى

خاللمنادالفستحاربمجتمعيةثقافةنشرعلىوالعمل،والشفافيةالنزاهةقيم

المتبعةملالعإجراءاتمراقبةإلىإضافةالمختلفة؛االتصالوسائلعلىاالنفتاح

.ةالنافذللتشريعاتمراعاتهاومدىسالمتهامنللتأكدالمعنيةالجهاتفي

:التاليةبالمحاورالوقائيالجانبحصريمكن•

واألبحاثالدراسات1.

التوعية2.

(الميدانيالجانب)الوقاية3.
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واألبحاثالدراسات : أوالا 

:األعمالبيئةواقعدراسة

يظهرالتيالمجاالتوتحديداالردن،فياألعمالرجالتواجهالتيالعقباتعلىللتعرفالدراسةهدفت•

.للفسادعرضةاألكثروالمؤسساتالدوائرعلىوالتعرفالعامة،بالمؤسساتالفسادفيها

:الصحيالقطاعفيالنزاهةتعزيزدراسة

وقد.يةالطبواألجهزةوالمستلزماتاألدويةشراءوإجراءاتعملياتفيوالشفافيةالنزاهةبتقييمتعنى•

الىهارفعوتم،المتبعةاإلجراءاتوبالتشريعاتتتعلق،التوصياتمنمجموعةإلىالدراسةخلصت

.بتنفيذهاوالبدءالحكومة

:الحكوميةالعطاءاتفيالتغييريةاألوامردراسة

،الخاصوالقطاعالفساد،مكافحةهيئة)منكلعنممثلينمنمكونعملفريقالدراسةإعدادفيشارك•

راألوامحجمعلىلوقوفل،(االستشاريةالمكاتبالبلديات،ووزارةواإلسكان،العامةاألشغالووزارة

.منهاوالحدإليهاللجوءالحقيقيةواألسبابالتغييرية
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التوعية: ثانيا  

لمدنياالمجتمعومؤسساتالحكوميةالمؤسساتمعالتعاونخاللمنالهيئةتعمل•

بياناللخمنوالمفسدينالفسادتنبذمجتمعيةبيئةإيجادعلىالخاصوالقطاع

المواطنينيةوتوعواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةجهودعلىللفسادالسلبياألثر

مبادئزيزوتع،المجتمعمنجتثاثهإلوالسعيمنابعهتجفيفعلىالعملبضرورة

.والمساءلةوالشفافيةالنزاهة

:التاليةبالنشاطاتالهيئةقامتفقد•
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:أوراق عمل ونشرات توعوية. أ
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11

لفساد ضد االتوعويةعدد من الرسوم الكاريكاتيرية والرسائل إنتاج •

.وأشكاله



التوعويةوالنشاطات المحاضرات . ب
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13

التوعويةوالنشاطاتالمحاضرات

يةالتوعووالمحاضراتالعملورشمنكبيرةمجموعةالهيئةعقدت

المجتمعومؤسساتالعامالقطاعموظفيكبارمنعددحضرها

والجامعاتالمدارسوطالبالخاصوالقطاعواإلعالمالمدني

يدةالرشوالحاكميةالفسادمنالوقايةعلىبمجملهاركزتوالمعاهد،

.وطنيةالالمؤسساتفيوالمساءلةوالشفافيةالنزاهةمفاهيموتعزيز



راجعةومالتدقيقأجلمنالميدانيةالزياراتمنبالعديدالهيئةقامت•

الجهاتوبعضالدولةمؤسساتوسجالتوقيودعملإجراءات

لهاالناظمةالتشريعاتدراسةخاللمنالهيئةلقانونالخاضعة

.فسادا  عنهاينتجالتيالممارساتورصد

14

/ مراقبة وتدقيق إجراءات العمل في مؤسسات ودوائر الدولة: ثالثا  

:  الميدانيالوقائي الجانب 



الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة
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التعديالت الدستورية: أوال  

مراجعةإجراءوبعداإلصالح،مجالفيالهاشميةاألردنيةالمملكةجهودمنانطالقا  

مكافحةوالنزاهةتعززوالتيالتاليةالدستوريةالتعديالتصدرتاألردنيللدستور

:الفساد

المحاكمأمامالوزراءمحاكمةتتم:الوزراءمحاكمة(55،56،57)المواد•

.المختصةالنظامية

ستوريةدعلىبالرقابةوتختصقانونبموجبتنشأ:الدستوريةالمحكمة(58)المادة•

.الدستورنصوصتفسيرحقولهاالنافذةواألنظمةالقوانين
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تابع،،،

لىعتشرفقانونبموجبتنشأ:لالنتخابالمستقلةالهيئة(67/2)المادة•

.لوزراءامجلسيقررهاأخرىانتخاباتأيعلىتشرفكما،النيابيةاالنتخابات

.اميينالنظالقضاةتعيينحقوحدهلهيكونبأن:القضائيالمجلس(98)المادة•
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قانونًهيئةًمكافحةًالفسادً: ثانيا ً

:تم تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد من خالل•

المعوقات / اعادة تقييم عمل الهيئة-

اقيةواالتفالفساد،لمكافحةالمتحدةاالمماتفاقيةمواكبة-

الفسادلمكافحةالعربية

:  تم التعديل على مرحلتين•

2012في العام -

2014في العام -
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2012تعديالت

والمختصةالجهاتالىبإحالتهاالمجلسصالحياتتوسيع(11)المادة•
االموالباالستردادوالمساهمة

ليفتكالفساد،قضايافيالتحقيقيعيقمنعلىعقوبةفرض(17)المادة•
المختصةوالشركاتاالشخاص

.لهيئةلتردالتيوالبياناتالوثائقافشىمنكلعلىعقوبةفرض-21المادة•

،االجنبيالعموميالموظفلشملالعامالموظفمظللةتوسيع(29-23)المواد•

الحياتصتوسيعالىباإلضافةوالمخبرين،والشهودوالخبراءالمبلغينحماية
الهيئة

2104تعديالت

سبالكاالموالغسلجرائملتشملالفسادجريمةمفهومفيالتوسع(5)المادة•
.عنهااالفصاحبعدالمصالحتعارضالىباإلضافةالمشروعغير

3عندتزيالاضافيةلمدةقراراتهابإصدارالهيئةصالحياتتوسيع(7)المادة•
.اشهر

.الفسادجرمعنيبلغالمنكلعلىعقوبةفرض-21المادة•
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االتفاقيةًالدوليةً: ثالثا

-5ية في المواد التدابير الوقائ/ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفسادمن الثانيالفصل 
14

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية•

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية•

مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين•

المشتريات العمومية وادارة األموال العمومية•

إبالغ الناس•

القطاع الخاص•

مشاركة المجتمع•

تدابير منع غسل األموال•
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الفسادالوطنية لمكافحة االستراتيجية : رابعا  

(2017-2013)لألعوامالفسادلمكافحةالوطنيةاالستراتيجيةاألردنأطلق•

.(2012-2008)الماضيةللفترةالوطنيةلالستراتيجيةاستكماال  
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:ادالفسلمكافحةالوطنيةلالستراتيجيةاألساسيةالغاية•

المناهضةتمعيةالمجالثقافةوترسيخالفسادمنللوقايةالمناسبةالبيئةتهيئة

عامالللقطاعينوفاعلمتطوروقانونيإداريعملإطارإيجادخاللمنله

مكلفةالالجهاتوكفاءةفاعليةوزيادةالمدني،المجتمعومؤسساتوالخاص

.الدولةاتبمؤسسالثقةتعزيزسبيلفيواإلداريالماليالفسادبمكافحة

ثقيفوالتالتوعيةمستوىرفعخاللمنالفسادمنالوقايةأهدافهاأهمومن

فيهابماالعالقةذاتالجهاتإشراكخاللمنالفسادظاهرةحول

.المدنيالمجتمعمؤسسات
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(2017-2013)خطةًعملًتنفيذًاالستراتيجيةًالوطنيةًلمكافحةًالفسادً
تعزيزًالوقايةًمنًالفسادً: الهدفًاالستراتيجيًالثانيً
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(منًأينًلكًهذا؟)المشروعقانونًالكسبًغيرًمشروعً: خامسا ً

منهذا؟لكأينمن-المشروعغيرالكسبقانونمشروعإقرارتم•

.األمةمجلسقبل

داءاالعتجرائمفيوبالذاتالفسادمكافحةجهودالمشروعهذايدعم•

لحصوللالعامةالوظيفةباستثمارالمتعلقةتلكومنهاالعامالمالعلى

االقتصادعلىوخيمةآثارمنلهالمامشروعغيركسبعلى

.الوطني
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الحصولًعلىًالمعلوماتًحقً: سادسا ً

2007لسنة47المعلوماتعلىالحصولحقضمانقانون•

7المادة•

 الحصوم في ملحقممردميممكم ، النافذة التشريعات احكام ممممم مع"

اووعةمشرمصلحةلهكانتاذاالقانونهذاألحكاموفقايطلبهاالتيالمعلوماتعلى
".مشروعسبب
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اللجنةًالملكيةًلتعزيزًمنظومةًالنزاهة: سابعا ً
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يهافيشاركملكيةلجنةبتشكيلالساميةالملكيةاإلرادةصدرت•

مجتمعالومنظماتالخاصالقطاعوممثليالدولةفيالثالثةالسلطات
:علىتعملالمدني

.الفسادومكافحةللنزاهةالناظمةالتشريعاتمراجعة1.

.نهابيفيهاالتعاونوتعزيزالرقابية،الجهاتجميعواقعدراسة2.

هذهعملسيروتقويمتقويةشأنهامنالتيبالتوصياتالخروج3.
.الفسادمكافحةفيالجهات

ابطترخاللمنالوطنيةالنزاهةتحقيق،اللجنةتشكيلمنالهدف•

البنيةوالتشريعاتوهيمتسق،بشكلتعملانبدالالتيالمكونات
.السائدةوالثقافةوالوظيفيةالمؤسسيةوالقدراتالتنظيمية
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:اللجنةعملمخرجات

فيهامابالمدني،المجتمعمؤسساتجميعمعوالحواروالتواصلبالتشاوراللجنةهذهعملت

لنزاهةابميثاقاللجنةهذهخرجتبحيثالمختلفة،السياسيةوالقوىوالنقاباتاألحزاب

القطاعينفيللعملالناظمةوالمهنيةاألخالقيةوالمعاييراألساسيةالمبادئحددالذيالوطني

،ونالقانوسيادةوالمساءلةوالشفافيةالنزاهةمنظومةتعزيزيضمنبماوالخاصالعام

تمكما.والمحسوبيةالواسطةظاهرةومحاربةالفرصوتكافؤالعدالةتحقيقكذلكويضمن

لمساءلةواالوطنيةالنزاهةمنظومةلتعزيزمحددزمنيببرنامجمرتبطةتنفيذيةخطةإعداد

المطلوباتالتشريعواقتراحوتحديدبينها،فيماالتعاونوآلياتعملهاومأسسةوالشفافية

ألفضلفقا  والعالقةذاتالجهاتلدىالمؤسسيةالقدراتلتطويرالفنيةواالحتياجاتتعديلها

.العالميةالممارسات
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قواعدًالسلوكًالوظيفيًواخالقياتًالوظيفةًالعامةمدونةًً: ثامنا ً

نية،المدالخدمةلنظامالخاضعينالموظفينجميععلىالمدونةهذهأحكامتسري•

.العامةالوظيفةآلدابأساسيةومبادئوقواعدأخالقية،معاييرلترسيخ

النزاهةووالمساءلة،والشفافية،والشفافية،العدالة،ومبادئأسسعلىترتكز•

.والحياديةوالمهنية،

وأطرمةالسليالوظيفيةاألخالقياتنحووتوجيههمالمدنيةالخدمةموظفيتوعية•

ينالقوانمعوالمنسجمةالمدنيةالخدمةفيالعملسيرتحكمالتياالنضباط

.الساريةواألنظمة

.الوظيفيةومسؤولياتهمالموظفينواجباتتحديدفيالمساهمة•

فيووجودهالخدمةومتلقيللمواطنخادمهوالعامالموظفأنعلىالتأكيد•

.عليهماللخدمتهمفهيسلطةمنلهكانوإنالغايةلهذهمكرسوظيفته
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الوقاية من الفساد 
الفسادمنالوقايةأولهماأساسينمحورينعلىتقومالفسادمكافحةإن•

.القانونإنفاذوثانيهمامستقبليةآثارتعالجالوقايةأناعتبارعلى

ةوالحاكميالنزاهةمبادئترسيخبتكمنالفسادمنلوقايةاأهمية•

سلوكالمدوناتوتطبيقووضعالداخليةالرقابةوتفعيلالرشيدة

التشريعاتوضعخاللمنالعامالقطاعمؤسساتفيالوظيفي

وقايةالمسؤوليةانكماوالفاعلة،الكفؤةالعملواجراءاتوالسياسات

مجتمعالوجمعياتالخاصالقطاعمؤسساتعلىايضاتقعالفسادمن

مؤسساتالتزاممراقبةفياوالممارسةمجالفيسواءالمدني،

.العامالقطاع
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شكرا  الستماعكم
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