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في  يةتجربة ا�ردنال

الوطنية  موائمة التشريعات 

ا�مم المتحدة �تفاقية ا�مم المتحدة �تفاقية 

لمكافحة الفساد
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نبذة
 الخاصة ا	ولية المفاوضات في ممثليه خل من ا	ردن شارك•

.الفساد لمكافحة المتحدة ا	مم اتفاقية بصياغة

.2003 /10 /31 في ا'تفاقية إقرار تم•

 اليوم في وقعت التي ا	وائل دولة 42 ال بين من ا	ردن كان• اليوم في وقعت التي ا	وائل دولة 42 ال بين من ا	ردن كان•

.ا	ول

.عليھا صادقت التي الدول من 17 رقم الدولة•
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2003/ 12/ 9إيداع صك التوقيع في 

4



المصادقة على ا!تفاقية بعد 

مرورھا بكافة مراحلھا 

قانون «الدستورية بموجب 

تصديق اتفاقية ا6مم تصديق اتفاقية ا6مم 

»  المتحدة لمكافحة الفساد

2004لسنة  28رقم 
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2005/ 2/ 24 إيداع صك التصديق في
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 1952التعدي"ت التي اجريت على الدستور ا�ردني لسنة 

2011خ"ل العام 2011خ"ل العام 
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التعدي"ت التي ادخلت على قانون ھيئة مكافحة الفساد 

2012خ"ل العام 
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مدى الموائمة مواد ا�تفاقية
مع التشريع 

ا�ردني

درجة الم"حظات        
المخاطرة من 
عدم الموائمة 

1 المادة
ا'ول الفصل
 عامة احكام
: ا	غراض بيان

: ھي ا'تفاقية ھذه أغراض
 الرامية التدابير وتدعيم ترويج . أ

 بصورة الفساد ومكافحة منع إلى
  وأنجع؛ أكفأ

ن000ص ع000ام يتف000ق م000ع ا�ھ000داف 
. العامه لكافة التشريعات ا�ردنية

ا� أن إس00000000ترداد الموج00000000ودات 
يحت000اج ال000ى ن000ص ص000ريح ف0000ي 
قانون العقوب0ات عل0ى إعتب0ار أن 
عبارة الرد الوارده ف0ي الم0ادتين 

م00ن ھ00ذا الق00انون  43/1و42/1
قد يفھ0م منھ0ا ال0رد داخ0ل الدول0ة 
التي حصلت بھا الجريمه  وليس 

واف@@ق ا	ردن عل@@ى ھ@@ذه ا	غ@@راض م@@ن 
خ@@@@ل مص@@@@ادقته عل@@@@ى إتفاقي@@@@ة ا	م@@@@م 
المتح@@دة لمكافح@@ة الفس@@اد بموج@@ب ق@@انون 
تص@@ديق إتفاقي@@ة ا	م@@م المتح@@دة لمكافح@@ة 

.2004لسنة ) 28(الفساد رقم 

عالي@@@@@@@@@@ه ك@@@@@@@@@@ون اس@@@@@@@@@@ترداد 
الموج@@@@ودات ج@@@@زء مھ@@@@م م@@@@ن 

.عملية مكافحة جريمة الفساد

  وأنجع؛ أكفأ
 التعاون ودعم وتيسير ترويج .ب

 مجال في التقنية والمساعدة الدولي
 ذلك في بما الفساد، ومكافحة منع
؛الموجودات استرداد مجال في
 والمساءلة النزاھة تعزيز .ج

 العمومية للشؤون السليمة واKدارة
. العمومية والممتلكات

التي حصلت بھا الجريمه  وليس 
استرداد متحص"ت الجريمه التي 

وبالت0الي . جرى تھريبھا للخ0ارج
.فھي بحاجه الى تعديل تشريعي
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اھم التعدي�ت التي ادخلت على القانون

تقديم وطلب المساعدة القانونية�

دور المجلس في البت بقضايا الفساد�

المساھمة في استرداد ا'موال�

)تحت طائلة المسؤولية القانوني(توضيح مفھوم  )تحت طائلة المسؤولية القانوني(توضيح مفھوم �

اعمال التدقيق المالي وا'داري�

التشدد في معاقبة الموظف الذي يفشي اي معلومات والتوسع �
في تعريف الموظف
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اھم التعدي�ت التي ادخلت على القانون
شمول الموظف العمومي ا'جنبي وموظفي المؤسسات الدولية �

العمومية باحكام القانون

الطلب من المحكمة وقف العمل باي عقد او اتفاق او امتياز تم �
الحصول عليه نتيجة فعل فساد

توفير الحماية للمبلغين والشھود والخبراء في قضايا الفساد�

تخفيف العقوبة في حال تقديم معلومات ادت الى استرداد ا'موال�

متابعة عمليات استرداد ا'موال حتى بعد سقوط الدعوى العامة �
بسبب الوفاة

استثناء دعوى الحق العام، العقوبات، واسترداد ا'موال من �
.شمولھا باحكام التقادم
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المادة في ا�تفاقية المادة في قانون الھيئة

 تدابير من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد .1
 عمدا، القيام، لتجريم اخرى وتدابير تشريعية

 موظف او اجنبي عمومي موظف بوعد
 او مستحقة غير بمزية عمومية دولية مؤسسة
 او مباشر بشكل اياھا، منحه او عليه عرضھا

 او نفسه الموظف لصالح سواء مباشر، غير
 ذلك يقوم لكي آخر، كيان او شخص لصالح

 ما بفعل القيام عن يمتنع او ما بفعل الموظف

16  النافذة الدولية ا'تفاقيات مراعاة مع
 )أ( الفقرة أحكام تسري المملكة، في
 الموظف على المادة ھذه من

 موظفي وعلى ا	جنبي العمومي
 مع العمومية الدولية المؤسسات

 عن المتحصلة ا	موال برد اKلتزام
.الفساد أفعال

ب /22

 ما بفعل القيام عن يمتنع او ما بفعل الموظف
 الحصول اجل من الرسمية، واجباته اداء لدى
 مستحقة غير مزية أي او تجارية منفعة على

 بتصريف يتعلق فيما بھا ا'حتفاظ او اخرى
.الدولية التجارية ا'عمال
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المادة في ا�تفاقية المادة في قانون الھيئة

 الداخلي، قانونھا إطار في طرف دولة كل تحدد
 فيھا تبدأ طويلة تقادم فترة ا'قتضاء، عند

 وفقا مجرم فعل أي بشأن القضائية اKجراءات
 تعلق او اطول تقادم فترة وتحدد ا'تفاقية، لھذه

 المزعوم الجاني افت حال في بالتقادم العمل
. العدالة يد من

29  الحق دعوى بالتقادم تسقط '
 بالفساد المتعلقة والعقوبات العام
 استرداد على التقادم يسري ' كما

.الفساد عن المتحصلة ا	موال

28/ 
ب

37 في تتيح، ان في طرف دولة كل تنظر .2  في تتيح، ان في طرف دولة كل تنظر .2أ /27 كان من كل العقوبة ثلثي من يعفى
 المتھم عقوبة تخفيف امكانية المناسبة، الحا'ت

 او التحقيق عمليات في كبيرا عونا يقدم الذي
.ا'تفاقية لھذه وفقا مجرم فعل بشأن المحقة

37  كان من كل العقوبة ثلثي من يعفى
 ً أو متدخً  أو شريكاً  أو فاع

 قدم فساد جريمة في محرضاً 
 المختصة للسلطات أو للھيئة

 أدت بينات أو أدلة أو معلومات
 المتحصلة ا	موال استرداد إلى
.الفساد عن

أ /27
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المادة في ا�تفاقية المادة في قانون الھيئة

 اكتسبته لما الواجب ا'عتبار ايء مع
 تتخذ نية، بحسن حقوق من الثالثة ا'طراف

 ا'ساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل
 .الفساد عواقب تتناول تدابير الداخلي، لقانونھا

 ان ا'طراف للدول يجوز السياق، ھذا وفي
 اتخاذ في اھمية ذا عام الفساد تعتبر

 سحب او عقد فسخ او 'لغاء قانونية اجراءات
 او المماثلة الصكوك من ذلك غير او امتياز
.آخر انتصافي اجراء أي اتخاذ

34  أو منفعة أو اتفاق أو عقد كل -1
 نتيجـــة عليــه الحصول تم امتياز

 قابً  يكون فساداً  يشكل فعل
 من بقرار الفسخ أو ل^بطـــال
.المختصة المحكمة

 أن تحقيقاتھا إجراء أثناء للھيئة -2
 المحكمة من مستعجل كإجراء تطلب

 أو عقد بأي العمل وقف المختصة
 لھا تبين إذا امتياز أو منفعة أو اتفاق

22/ 
ج

.آخر انتصافي اجراء أي اتخاذ  لھا تبين إذا امتياز أو منفعة أو اتفاق
 عليه الحصول تم انه البينة ظاھر من

 في البت لحين وذلك فساد فعل نتيجة
.الدعوى

المتبادلة القانونية المساعدة 46  المساعدة وطلب تقديم في التعاون
 شروط توافر حال الدولية القانونية
.الرسمية القنوات خل من تقديمھا

ھـ /4
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المادة في ا�تفاقية المادة في قانون الھيئة

 مناسبة تدابير طرف دولة كل تتخذ .1
 وضمن الداخلي، القانوني لنظامھا وفقا

 فعالة حماية لتوفير امكانياتھا، حدود
 بشھادة يدلون الذين والخبراء للشھود
 ا'تفاقية لھذه وفقا مجرمة بافعال تتعلق

 ا'شخاص وسائر 'قاربھم وكذلك
 من ا'قتضاء، عند بھم الصلة الوثيقي

.محتمل ترھيب او انتقام اي

32  الزمة الحماية توفير الھيئة تتولى
 والخبراء والمخبرين والشھود للمبلغين

 وا	شخاص وأقاربھم الفساد قضايا في
 أو اعتداء أي من بھم الصلة وثيقي
.محتمل ترھيب أو انتقام
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 باسترداد المتعلق الخامس الفصل
الموجودات

 ا'موال استرداد في المساھمة للمجلس
 كانت سواء الفساد افعال عن المتحصلة

 خارجھا او المملكة داخل ا'موال
.لمستحقيھا وتسليمھا

ب /11
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ا�نظمة التي ساھمت في الموائمة مع ا�تفاقية

2011نظام الرقابة المالية لسنة •

2013نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة •
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مشاريع القوانين المنظورة امام السلطة التشريعية

 على الحصول حق ضمان لقانون معدل قانون مشروع•
المعلومات

المشروع غير الكسب منع قانون مشروع•

 قضايا في والخبراء والمبلغين الشھود حماية نظام مشروع•
الفسا
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مشروع القانون المعدل لقانون ھيئة مكافحة الفساد 
2013

فساد جرائم المشروع غير والكسب ا'موال غسل جرائم اعتبار�

:ومنھا الحالية ا'ردنية التشريعات بموجب المجرمة غير ا'فعال بعض تجريم�

 )بالنفوذ ا'تجار( النفوذ استغل تجريم. أ

الخاص القطاع في الرشوة. ب

المصالح تعارض. جـ المصالح تعارض. جـ

 منافع على والحصول الدولة باموال العمدي وا'ضرار التربح. د
  حق وجه دون مالية وارباح

 ا'شخاص كافة مع التحقيق باجراء الفساد مكافحة ھيئة صحيات نطاق توسيع�
 للتحقيق محددة اجراءات مراعاة الخاصة تشريعاتھم تستلزم الذين ا'شخاص فيھم بما

).... الجمارك ا'منية، ا'جھزة( معھم
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مشروع القانون المعدل لقانون ھيئة مكافحة الفساد 
2013

 المصرفية والحركات البنكية الحسابات على ا'طع صحيات الھيئة منح�
 المالية الذمة اشھار اقرارات وعلى وا'جنبية المحلية البنوك لدى

 وتعيين اختيار الية تعديل خل من الفساد مكافحة ھيئة استقلية على التاكيد�
  احكام بموجب وامتيازاتھم رواتبھم وتحديد الھيئة، مجلس واعضاء رئيس

.القانون.القانون

 صحية المجلس ومنح الفساد، مكافحة لھيئة المالي ا'ستقل على التاكيد�
 قانون ضمن 'دراجھا الوزراء رئيس الى ورفعھا المالية موازنته اقرار

.العامة الموازنة

  كان اذا العقوبة ومضاعفة الفساد، عن ا'بغ عن الممتنع معاقبة في التشدد�
.عاماً  موظفاً 
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التشريعات التي ما زالت مطلبا تجاه الموائمة

المجرمين تسليم تبادل�

)القضائية االنابات( المتبادلة القانونية المساعدة طلبات�

 اوجه وبيان تجميدها او عليها الحجز يتم التي االموال ادارة� اوجه وبيان تجميدها او عليها الحجز يتم التي االموال ادارة�
  .مصادرتها حال في بها التصرف

 المراقب التسليم بينها من االتفاقية لموائمة تشريعات اصدار�
 في الضالعين االشخاص هوية وكشف الفساد عن التحري لغايات
.المشترك التحقيقو  الجنائية االجراءات نقل ارتكابه

23



شكراً لحسن استماعكمشكراً لحسن استماعكم
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