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 في اإلطار التشريعي  
 :التعديالت الدستورية: أواًل 

انطالقااام ماان جهااود المملكااة الردنيااة الهاشاامية فااي مجااال ال ااالج ، وبعااد إجاارا  مراجعااة 
- :كافحة الفسادلتي تعزز النزاهة ومللدستور األردني  درت التعديالت الدستورية التالية وا

الساااالطة )بااااار  بعااااد ع( مسااااتقلة)ماااان الدسااااتور بمضااااافة كلمااااة ( 22)تعااااديل الماااااد   (1)
 . نها الوارد  ف( القضائية

مااان ( 11)وفاااي  لاااد تمكياااد لمبااادأ اساااتقالل السااالطة القضاااائية وتماشااايام ماااع المااااد  
 . اتفاقية المم المتحد  لمكافحة الفساد 

 بح من الدستور بحيث ت ( 55)تعديل الماد   (2)

سااال إلااايهم مااان جااارائم ناتجاااف عااان تادياااة و اااائفهم أماااام يحااااكم الاااوزرا  علااا  ماااا ين
 .المحاكم الن امية المحت ة في العا مة وفقام ألحكام القانون 

سل اليهم يحاكم الوزرا  أمام مجلس عالي عل  ما ين)في حين كان النص السابق 
 . (من جرائم ناتجة عن تمدية و ائفهم

   65المادة  (3)

النااوال حااق إحالااة الااوزرا  إلاا  النيابااة العامااة مااع إباادا  األساابال المباارر  لمجلااس 
لااا لد ول ي ااادر قااارار ابحالاااة إل بم لبياااة األعضاااا  الااا ين يتااامل  مااانهم مجلاااس 

 . النوال 

لمجلااس الااوزرا  حااق اتهااام الااورزا  ول ي اادر قاارار )فااي حااين كااان الاانص السااابق     
 . (ا  ال ين يتمل  منهم مجلس النوالثلثي أ وات األعضالتهام إل بمكثرية 

  65المادة  (4)

ابحالااة عاان  قاارار النيابااة العامااة أثاار  اادور يوقاا  عاان العماال الااوزير الاا   تتهمااف
مجلس النوال ول تمنع استقالتف من إقامة الدعوى عليف أو ابستمرار فاي محاكمتاف 

. 
  
 

 المحكمة الدستورية   65المادة  (6)

هيئاااة قضاااائية ون مقرهاااا فاااي العا ااامة وتعتبااار تنشااام يقاااانون محكماااة دساااتورية يكااا
 . مستقلة قائمة ب اتها 
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وها   المحكمااة ت ااتص بالرقاباة علاا  دسااتورية القااوانيين واألن ماة النافاا   ولهااا حااق 
ها   المحكماة فاي يسااهم وجاود  وص الدستور إ ا طلل إليهاا  لاد حياثتفسير ن 

التقليديااف فااي الفساااد  الفساااد لاام يعااد منح اارام فااي  ااورتفان  لااد مكافحااة الفساااد ، 
 .ثالم في الفساد التشريعي م، لكن  ار يم   شكالم متطورام موالدار  الي مال

 ( الهيئة المستقلة لالنتخاب) 91المادة  (5)

تنشاام بقااانون هيئااة مسااتقلة تشاار  علاا  العمليااة النت ابيااة النيابيااة وتااديرها فااي كاال 
 .لس الوزرا  يقررها مجأ رى  مراحلها ، كما تشر  عل  أ  انت ابات

  .وفي  لد تعزيز للنزاهف والشفافيف في إجرا  النت ابات النيابية 

  59المادة  (5)

 . حة نيابة أعضا  مجلس النوال القضا  بحق الف ل في  ي تص
ن لمجلااس النااوال حااق الف اال فااي  ااحة نيابااة أعضااائف ، وماان شاامن افااي حااين كاا

النت ابيااة النيابيااة ن  لااد تعزيااز اسااتقالل القضااا  وتمكينااف ماان الف اال فااي الطعااو 
    .بجياديف ونزاهف 

  56المادة  (5)

يمتنااع علاا  كاال عضااو ماان اعضااا  مجلااس العيااان والنااوال أثنااا  مااد  عضااويتف 
التعاقااد مااع الحكومااة أو المؤسسااات الرساامية العامااة أو الشااركات التمااي تملكهااا أو 

ريقاة عاماة ساوا  كاان ها ا التعاقاد بط رسميفتسيطر عليها الحكومة أو أ  مؤسسة 
 ... مباشر  أو  ير مباشر  

 . وفي  لد منعام لتضارل الم الح 
 . وقد ن ت عل   لد اتفاقية المم المتحد  لمكافحة الفساد 

  15المادة  (1)

... ينشم بقانون مجلس قضائي يتول  جميع الشؤون المتعلقاة بالقضاا  الن ااميين 
 . ق أحكام القانونويكون للمجلس القضائي وحد  حق تعيين القضا  الن اميين وف

القضا  وفقام لقانون استقالل القضا  مان  االحية  بتعيين في حين كان التنسييل
 .  نزاهف في تعيين القضا  الوزير العدل ، مّما يعزز الشفافيف والحيايد  و 

 
 التعديالت على قانون هيئة مكافحة الفساد  : ثانياً 
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فااي عملهااا وبعااد مراجعااة ألحكااام قااانون ماان أجاال تعزيااز قاادر  وكفااا   هيئااة مكافحااة الفساااد 
وبمااا يااتالئم مااع اتفاقيااة األماام المتحااد  لمكافحااة الفساااد ، وسااد  2002لساانة  22الهيئااة رقاام 

الثغاارات القانونيااة الااوارد  فيااف ، طاارأ تعااديل علاا  قااانون الهيئااة بموجاال القااانون المعاادل رقاام 
  -:وأهم ما جا  فيف  2012لسنة  10

  4المادة   
 ..في مجال مكافحة الفساد إل  ما يلي تهد  الهيئة  .1

  –أ 
  –ل 

التعااااون فاااي تقاااديم وطلااال المسااااعد  القانونياااة الدولياااة حاااال تاااوافر شاااروط فقااار  هاااا 
  .تقديمها من  الل القنوات الرسمية 

  99المادة   
 .ام وال الحيات التالية هيتول  مجلس الهيئة الم/ 2

ف هاااا الفسااااد بماااا فاااي  لاااد إحالتهاااا للجات اااا  القااارارات الالزماااف ب  اااوص قضااااي 5/فقررررة أ
 .القضائية الم ت ف 

 

الااا   يعااازز دور مجلاااس الهيئاااة فاااي ات اااا  القااارارات ب  اااوص قضاااايا الفسااااد بكااال  االمرررر
 .شفافيف وحياديف ونزاهف 

 

 فقره ب  
عاان أفعااال الفساااد سااوا  كاناات األمااوال  المتح االفمساااهمف فااي اسااتراداد األمااوال الللمجلااس 

 . ها لمستحقيها يمل ارجها وتسأو دا ل المملكة 
 

 من القانون 95لمادة ا   
تكل  ايا مان الشا اص او الشاركات او الجهاات للهيئة اثنا  التحقيق في قضية فساد ان  

الم ت ف للقيام باعمال التدقيق الفني والمالي وابدار  عل  أ  من األش اص أو الهيئات 
معيااااات أو الشاااركات التااااي ت ضااااع لرقابتهااااا أو الاااوزارات أو المؤسسااااات أو النقابااااات أو الج

 .لتحقق من  حة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع ت رفاتها المالية ل
 

  من القانون  22المادة 
تاام الح ااول عليااف نتيجااة فعاال يشااكل كاال عقااد او اتفاقيااة او منفعااة او امتياااز ) 9/فقرررة  

 .فسادام يكون قابالم لالبطال أو الفسخ بقرار من المحكمة الم ت ة 
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ان تطلال كااجرا  مساتعجل مان المحكماة الم ت اة  تحقيقاتهااللهيئة أثناا  إجارا   2/فقرة  
وقااا  العمااال باااا  عقاااد او اتفااااق او منفعاااة او امتيااااز ا ا تباااين لهاااا مااان  ااااهر 

  . لح ول عليف نتيجة فعل فساد و لد لحين البت في الدعوى البينة انف تّم ا
 

  ن والشهود يحماية المبلغي( 23)المادة 

للمبلغين والشهود والم برين وال برا  في قضايا  تتول  الهيئة توفير الحماية الالزمة
ال االف بهاام ماان أ  اعتاادا  او انتقااام أو ترهياال الفساااد واقاااربهم واألشاا اص وثيقااي 

- :الل ما يلي محتمل من  
 .توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم  -

 .عدم الف اج عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم  -

الدل  بمقوالهم وشهادتهم من  الل است دام تقنياات الت اال الحديثاف وبماا  -
 .يكفل سالمتهم 

 . ملة حمايتهم في أماكن عملهم وتح ينهم من أ  تمييز أو سو  معا -

 . توفير أماكن ليوا هم عند الضرور   -

 . ات ا  أ  إجرا  أو القيام بم  عمل ضرور  يضمن سالمتهم  -

  فرض عقوبات عل  كل من اعتادى علا  أحاد المبلغاين او الشاهود او الم بارين او
فاااي  عااان الفسااااد او اساااا  معااااملتهم او ميااازال بااارا  بسااابل ماااا قااااموا باااف للكشااا  

 .بشهادتهم او من البالغ عن الفساد  منعهم من الدل التعامل بينهم او 

  العفا  من ثلثي العقوبة لمان قادم للهيئاة أو السالطات الم ت اف معلوماات أو أدلاف
 . أو بينات أدت إل  استرداد الموال المتح لف عن الفساد 
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     2192مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة : ثالثاً 
ليحال  2012يا ة مشارو  جدياد لقاانون الكسال  يار المشارو  لسانة لقد تم النتها  من  ا

ومعاروض حالياام اماام مجلاس الناوال  2002لسانة  54محل قانون اشهار ال مة المالية رقم 
قاارار  وب اافف السااتعجال ، ماان شاامنف تعزيااز الثقااة بااادا  ماان يتااول  مهااام العماال  لمناقشااتف وار

 . والت د  لحالت الكسل  ير المشرو  
 

 الطار المؤسسيفي ا

- :تعمل الهيئة حاليام عل  ما يلي 
( 2012-2013)لألعاوام  وضع اسرتراتيجية جديردة لمكافحرة الفسراد والوقايرة منر  .1

 ..قريل ، تقوم عل  عد  محاور أهمهاوسيتم اقرارها واطالقها في وقت 

 . رفع مستوى التوعيف والتثقي  حول  اهر  الفساد وجهود مكافحتها   -          
 . تعزيز الوقاية من الفساد  -          

 .تعزيز قدر  الهيئة في مكافحة الفساد  -          
 . تفعيل المشاركة المجتمعية في فعاليات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهف -          

 .رفع كفا   الجرا ات التحقيقية في قضايا الفساد ومالحقة مرتكبيف  -          
  . عزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ت -           

 

   منظومة النزاه  الوطنية في مجال تعزيز  .2

بتشااكيل لجنااة ملكيااة يشااارد  2/12/2012الملكيااة الساااميف بتاااريخ   اادرت الراد  
فيها السلطات الثالثة في الدولة وممثلي القطا  ال اص ومن مات المجتمع المدني 

  -:تعمل عل  
 . ريعات النا مة للنزاهف ومكافحة الفساد مراجعة التش –أ  
 .  دراسة واقع جميع الجهات الرقابية ، وتعزيز التعاون فيها بينها  –ل 

 

  وتستند هذه اللجنة الى مخرجات عملية االصالح الشامل في 
 . محاربة الفساد بكافة أشكالف قبل وقوعف  -
 . إ الج األن مة ابدارية والمالية  -        

 .زيز القيم المؤسسيف وال وابط ال القية في مؤسسات الدولة تع - 

تعزياااز مباااادى  الشااافافيف والعدالاااة والمساااؤولية فاااي ات اااا  القااارار الدار  دا ااال  - 
 . المؤسسات الحكومية والقطا  ال اص ومن مات المجتمع المدني 
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ة يحااادد المباااادى  الساساااي بررراقتراح صرررياغة ميثررراقوعلااا  أن ت ااارا هااا   اللجناااة  

والمعااايير ال القيااة والمهنيااة المن مااة للعماال فااي القطاااعين العااام وال اااص وضاامان تعزيااز 
اعرررداد خطرررة لف وساااياد  القاااانون ومحارباااة الواساااطة والمحساااوبية ، وكااا لد ا الشااافافيف والمسااا

لة والشفافيف وممسسة عملها وآليات التعااون ا الوطنية والمسلتعزيز من ومة النزاهة  تنفيذية
 . ا ا بينهمفي

  -:تعمل الهيئة على استحداث الواحدات المختصة التالية  .3

 .ن وحد  حماية الشهود والمبلغي -
 .وحد  استرداد الموال  -

 . وحد  المعلومات الست بارية  -
علا  أساس شافافف وعملياة علمام بمنف قد تم استحداث قسم  اص لتلقي ال بارات والشكاوى 

 . 
 

 ية الرقمي استحداث مختبر لألدلة الجرم .4

يحتاااو  علااا  احااادث الجهاااز  العلمياااة المتطاااور  وحسااال المعاااايير دولياااام بسااات راا 
ساوا م فاي  الكترونياةيانات المحفو ة عل  أ  شاريحة الدلة الرقمية والمعلومات والب

شااااااارائح الااااااا اكر  )ميرات الرقمياااااااة أجهاااااااز  الحاساااااااول أو الهاااااااات  ال لاااااااو  أو الكاااااااا
ا كاادليل رقمااي فااي قضااايا الفساااد ، ممااا يسااهم فااي وتحليلهااا لساات دامه( اللكترونيااة

 . تسهيل عمليات التحقيق 
 

 في مجال التعاون الدولي  .6

لتعزيز قدر  الهيئة في مكافحاة الفسااد وضامن اطاار الشاراكة والتوئماة باين الحكوماة 
األردنيااة والتحاااد الوروبااي وتاام ا تيااار حكومااة فلناادا لغايااات تنفياا  مشاارو  التوئمااة 

ون ااا  ياااورو لتقاااديم المسااااعد  التقنياااة لجهاااز  مكافحاااة الفسااااد فاااي  وقيمتاااف ملياااون
- :المملكة ، وتركز عل  أربع محاور رئيسية 

 .وسائل التحقيق وانفا  القانون  -
 .الوقاية من الفساد  -

 .التوعية بم اطر الفساد  -

 .التعاون الدولي في ه ا المجال  -
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ميدانيااة إلاا  م تلاا  دول التحاااد  زيااارات( 2)وماان  ااالل هاا ا المشاارو  تاام تنفياا   
 . األوروبي لالطال  عل  تجربة التحاد في مكافحة الفساد والوقاية من م اطر  

 
 القاضي علي الضمور

 هيئة مكافحة الفساد
 المملكة األردنية الهاشمية


