
1JACC - 2014

د لألعوام مقارنة اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسا
2017-2013واألعوام 2012–2008

:إعداد
الدكتور أحمد أبوزيد



2JACC - 2014

ستراتيجية مقتطفات من الرسالة الملكية السامية بوضع وتنفيذ إ
عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه

تضطلعةمستقلهيئةبإنشاءإليكمنعهدفإننا“
نفيذوتبوضعالمعنيةالجهاتمعبالتنسيق

منهةوالوقايالفسادلمكافحةعامةإستراتيجية
عنالكشـفيكفلوبمامؤسسي،بشـكل
االقضايجميععنوالتحريالفسادمواطن
إلداريواالماليالفسادفيهابمابه،المرتبطة
الالزمةالتحقيقاتمباشرةعلىوالعمل

والمعلوماتاألدلةوجمعبخصوصه،
”بهالمرتبطة



المقدمة

المجتمعاتطوروتالقوانيينلتنفيذأساسياً عائقاالفساديشكل
النجاحهومكافحتهإجتثاثلجهوديكتبانواليمكنالحديثة،
اصةوالخالعامةالمؤسساتكافةجهودبتظافرالإالمنشود،

المؤسساتبالمواطنينثقةلترسيخالمدنيالمجتمعومؤسسات
كميةللحافعالةسياساتوتنفيذتبنيخاللمنالوطنية
للفسادةالرافضالمجتمعيةالثقافةوتفعيلوالنزاهةالرشيدة
.هواسبابمواطنهوكشف
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المقدمة

مكافحتهًوالفسادمنبالوقايةالمعنيةالجهاتجهودولتنسيق-
يتطلبذلكفانوالمؤسسي،االداريالعملمناطارفي

طةواالنشالمهامتحددعملوخطةوطنيةاستراتيجيةوجود
.للتنفيذمحددزمنياطارفيوالمسؤوليات

نطالقا- لحكومةاتبنتفقدالساميةالملكيةالتوجيهاتمنوا 
،(2012-2008)عواملألالفسادلمكافحةوطنيةاستراتيجية

إنجازهتمماةمراجعتمتاالستراتيجيةهذهمدةانتهاءوبعد
يدوتحدالضعف،نقاطعلىللوقوفعملوبرامجخططمن

.المستقبلفيلتفاديهاالتنفيذعملياتواجهتالتيالمخاطر
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المقدمة

ستمرارا- منهوالوقايةالفسادمكافحةفيالحكومةلجهودوا 
ادإعدتمفقدإنجازهتمماعلىوللبناءمؤسسيبشكل

-2013)لألعوامالفسادلمكافحةالوطنيةاإلستراتيجية
2017).
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-2013)اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام 
2017)

ألعواملالفسادلمكافحةالوطنيةاإلستراتيجيةإعدادإستند
هاوتحليلجمعهاتمالتيالمعلوماتعلى(2013-2017)

الفسادةلمكافحوالتنظيميالتشريعياالطارتقييمخاللمن
اتذالوطنيةالسياساتمراجعةالىباالضافةاالردن،في

االردن،اكلنمبادرةًوالوطنيةاألجندةكالفسادبمكافحةالعالقة
دناالًرتنفيذبمراجعةالخاصالخبراءتقريرجانبالى

.2011لعامالفسادلمكافحةالمتحدةاالممالتفاقية
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-2013)اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام 
2017)

علوماتوالمالبياناتعلىالحاليةاإلستراتيجيةاعتمدتكما-
معالتشاوروالتواصلخاللمنعليهاالحصولتمالتي

والخاصمالعاالقطاعينمنالفسادبمكافحةالمعنيينالشركاء
وورشاللقاءاتعددبلغحيثالمدنيالمجتمعمؤسساتًو

لقاءاً 240يقاربماالخصوصبهذاعقدهاتمالتيالعمل
نمجمعهاتمالتيالمعلوماتالىباالضافةعمل،وورشة
.اإلنترنتعبراالستباناتخالل
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-2013)اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام 
2017)

يثحالمخاطر،إدارةجيةمنهنتائجعلىاإلعتمادتموكذلك-
حتماليةالتأكدعدمحاالتتحديدعلىساعدت حداثاظهوروا 

.راتيجيةاالستاألهدافتحقيقعلىتأثيرهاومدىمستقبلية
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نتائج تقييم المخاطر ومنظومة مكافحة الفساد

:مايليالتقييمعمليةأظهرتهاالتيالنتائجأهممن
ظاهرةتفشيبسببكافيةغيرالفسادمكافحةاجراءاتإن-

.الظاهرةهذهمعالمجتمعوتسامحالواسطة
ثريًؤمماالفسادمدركاتمؤشرعلىالمملكةمرتبةتراجع-

.سمعتهاعلىسلباً 
فاعليةلعدمراً نظأفعالهممنمالياالفسادأفعالمرتكبويستفيد-

كابإرتعلىيشجعمماالمسروقة،االصولاسترداداجراءات
.األخرىوالجرائمالفسادأفعالمنالمزيد
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نتائج تقييم المخاطر ومنظومة مكافحة الفساد

دادإستًرعمليةمنيضعفمماالدوليالتعاونفاعليةعدم-
.فسادالجرائمفيالتحقيقاتعمليعلىويؤثرالموجودات

الفسادلمكافحةالوطنيةاإلستراتيجيةتنفيذإستكمالعدم-
خطةتضمنتهاالتيواالنشطة(2012–2008)لألعوام
جراءاتاهدافعلىلشمولهابهاالخاصةالعمل درةقخارجوا 

.الفسادمكافحةهيئةوسيطرة
اد،الفسوآثاروحجم،طبيعة،حولدقيقةمعلوماتوجودعدم-

ةجديفيالمجتمعثقةعلىيؤثرممامكافحتهوإجراءات
.الفسادمكافحةجهود
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نتائج تقييم المخاطر ومنظومة مكافحة الفساد

الكافيماالهتماتتلقىالللفسادعرضةاألكثرالقطاعاتإن-
جراءاتتشريعاتهالمراجعة الوقايةعمليةيضعفمماعملهاوا 

.الفسادمن
عامالالقطاعمؤسساتبينماالتعاونوالتنسيقضعف-

قيتعلفيماالمدنيالمجتمعومؤسساتالخاصوالقطاع
.الفسادومكافحةوالتثقيفوالتوعيةبالوقاية
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نتائج تقييم المخاطر ومنظومة مكافحة الفساد

فييقالتحقمسؤوليةتتولىالتيالجهاتمنالعديدهناك-
ينها،بفيماالصالحياتلتداخالىيؤديمماالفسادقضايا
.الجهودتشتيتالىويؤدي

لمواردامنوغيرهاوالفنيةالبشريةالمواردوكميةنوعيةإن-
منحديمماكافية،غيرالفسادمكافحةلهيئةالمتاحةاألخرى
.المتزايدةبمهامهاللقياماإلستجابةعلىقدرتها
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نتائج تقييم المخاطر ومنظومة مكافحة الفساد

راتيجيةاإلستاألهدافصياغةتمالتحليلنتائجضوءوعلى
طةخووضعتحديدها،تمالتيللمخاطرعالجيةكتدابير
الرؤيةلىاللوصولاإلستراتيجيةاألهدافلتحقيقتنفيذية

محرزالالتقدملقياسأداءمؤشراتتطويرتمكماالمنشودة،
.اإلستراتيجيةتنفيذعمليةفي
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-2013أهداف اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام 
2017

وجهودالفسادظاهرةحولوالتثقيفالتوعيةمستوىرفع.1
.مكافحتها

.الفسادمنالوقايةتعزيز.2

.الفسادمكافحةهيئةاتقدًرتعزيز.3

وتعزيزادالفسمكافحةأنشطةفيالمجتمعيةالمشاركةتفعيل.4
.النزاهة
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-2013أهداف اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام 
2017

قةومالحالفسادقضايافيالتحقيقيةاإلجراءاتكفاءة.5
.مرتكبيه

.الفسادمكافحةمجالفيالدوليالتعاونتعزيز.6

رالمعاييمعيتوافقبماالوطنيةالتشريعاتتطوير.7
فاءةكمدىمنوالتأكدالفسادلمكافحةالدوليةوالمتطلبات

.تنفيذها
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آلية المتابعة والتقييم المتبعة

مجلسارقًربموجبالهيئةفيالدوائرمدراءكافةتكليفتم
وبمارهملدوائتنفيذيةعملخططبإعدادالفسادمكافحةهيئة
وكذلكلفساد،المكافحةالوطنيةاإلستراتيجيةتحقيقفييسهم
المحرزقدمالتلقياسدوائرهمإنجازاتحولربعيةتقاريررفع
تمالتيءاألدالمؤشراتوفقااإلستراتيجيةتنفيذعمليةفي

.تطويرها
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يجية أبرز الفروقات ما بين اإلستراتيجية الحالية واإلسترات
السابقة

جل من حيث المنهجية المتبعة في عملية التحليل من إ: أوال
إعداد وصياغة اإلستراتيجية
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اإلستراتيجية السابقة اإلستراتيجية الحالية
الرباعيالتحليلعلىإعتمدت

(SWOT Analysis)أي
والضعفالقوةنقاطتحليل

.والتهديداتوالفرص

اللخمنالتشاركيالنهجإستخدامتم-
فيالمعنيةاألطرافكافةإشراك
افةباإلضمنه،والوقايةالفسادمكافحة

التشريعياإلطارمراجعةإلى
التقاريرًوالوطنيةوالسياساتوالتنظيمي

بيقوتطالفساد،بمكافحةالعالقةذات
.المخاطرإدارةمنهجية



يجية أبرز الفروقات ما بين اإلستراتيجية الحالية واإلسترات
السابقة

من حيث الرؤية: ثانيا
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اإلستراتيجية السابقة اإلستراتيجية الحالية
مجالفيفاعلةوكفؤةهيئة

عهمنابوتجفيفالفسادمكافحة
زاهةالنمباديءتعززمنه،والوقاية

ينالمواطنثقةوترسخبالمجتمع
.الوطنيةبالمؤسسات

واعالميواداريتشريعينظام
ةالنزاهمبادئيعززوكفؤفاعل

المواطنينثقةويرسخالوطنية
.الوطنيةبالمؤسسات



يجية أبرز الفروقات ما بين اإلستراتيجية الحالية واإلسترات
السابقة

اإلستراتيجيةاألهدافحيثمن:ثالثا
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اإلستراتيجية السابقة اإلستراتيجية الحالية
سابقةالاإلستراتيجيةتضمنت
يندرجالمحاورمنمجموعة

منمجموعةمنهاكلتحت
ورالمحاهذهوتمثلتاألهداف

:يليفيما
التوعيةًووالتدريبالتثقيف1.

.العامة
.الفسادمنالوقاية2.

هدافاألالحاليةاإلستراتيجيةضمنتت
:التالية
حوليفوالتثقالتوعيةمستوىرفع1.

.امكافحتهوجهودالفسادظاهرة
.الفسادمنالوقايةتعزيز2.
.سادالفمكافحةهيئةاتقدًرتعزيز3.
يفالمجتمعيةالمشاركةتفعيل4.

وتعزيزالفسادمكافحةأنشطة
.النزاهة



ستراتيجية أبرز الفروقات ما بين اإلستراتيجية الحالية واإل.. تابع
السابقة

اإلستراتيجيةاألهدافحيثمن:ثالثا
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اإلستراتيجية السابقة اإلستراتيجية الحالية
هيئةقدرةتعزيز.3

.الفسادمكافحة
ةمكافحجهودتنسيق.4

.الفساد
القانونإنفاذ.5
الدوليالتعاون.6

قضايافيالتحقيقيةاإلجراءاتكفاءة.5
.مرتكبيهومالحقةالفساد

مجالفيالدوليالتعاونتعزيز.6
.الفسادمكافحة

ابمالوطنيةالتشريعاتتطوير.7
لدوليةاوالمتطلباتالمعاييرمعيتوافق

اءةكفمدىمنوالتأكدالفسادلمكافحة
.تنفيذها



لسابقةأبرز الفروقات ما بين اإلستراتيجية الحالية واإلستراتيجية ا
من حيث اجراءات خطة العمل: رابعا  
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اإلستراتيجية
السابقة

اإلستراتيجية الحالية

لمًتتضمنً
اإلستراتيجية
ذهًالسابقةًمثلًه
اإلجراءات

:مايلييةالحالاإلستراتيجيةتضمنتهاالتياإلجراءاتضمنمن
الفسادمخاطرلتقييممنهجيةتطوير1.
الفسادلمخاطرتقييمإجراء2.
الخاصالقطاعفيللعاملينسلوكمدونةتطوير3.
الخاصالقطاعفيالمؤسسيةالحوكمةدليلتفعيل4.
وتتبعلالفسادمكافحةهيئةداخلمختصةإداريةوحدةإنشاء5.

.الفسادجرائممتحصالتإسترداد
تبادلًوالمتبادلةالقانونيةالمساعدةحولقانونمشروعإعداد6.

ستردادالجرميةبالمسائلالمتعلقةالمعلومات .وداتالموجوا 



يجية أبرز الفروقات ما بين اإلستراتيجية الحالية واإلسترات
السابقة

يجيةمن حيث آلية مراجعة وتقييم تنفيذ اإلسترات: خامسا  
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اإلستراتيجية السابقة اإلستراتيجية الحالية
علىافلإلشًرتنسيقلجنةتشكيلتم

تقييمًوومراجعةاإلستراتيجيةتنفيذ
يئةهرئيسبرئاسةالتنفيذعملية
ناءأمًومدراءوعضويةالفسادمكافحة
ميةالحكًووالمؤسساتالوزاراتعامين
.العالقةذاتوالجهاتالمعنية

الهيئةفيالدوائرمدراءكافةتكليفتم
دوائرهمإنجازاتحولربعيةتقاريربرفع
لمحرزاالتقدملقياسالهيئةمجلسإلى
وفقااإلستراتيجيةتنفيذعمليةفي

.تطويرهاتمالتياألداءلمؤشرات
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شكرا لكم على حسن اإلستماع


