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 لمحة مختصرة

 هيئة مكافحة الفساد األردنية، وبالشراكة بين 3102 أيلول/سبتمبر 18و 17بتاريخ ( األردن) انعم  تنعقد في  
دورة  ،التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي" مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"لـ  المشروع اإلقليميو 

يتألف . تنفيذ التدابير الوقائية في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في األردن المعني بتقييم فريق الوطنيللتدريبية 
المجتمع  باإلضافة إلىواجهزة رقابية معنية وزارات ومؤسسات ا يمث لون مسؤوًلا وخبيرا مختص   24من الوطني الفريق 

تهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على إجراء تقييمات تشاركية ومعم قة لمختلف . المدني والقطاع الخاص واًلعالم
عايير التي توصي بها األمم وفق أفضل الم ، المتعل ق بالتدابير الوقائية،المواد الواردة في الفصل الثاني من اًلتفاقية

كما تهدف . ذات الصلةودروس مستفادة من التجارب المقارنة  جي دةممارسات حدة، وتمكينهم من التعر ف على المت  
 3100الدورة إلى إيجاد أرضية يمكن البناء عليها ًلستكمال عملية التقييم الذاتي التي كان قد بدء بها األردن في 

وفي ذلك فائدة مزدوجة، يتمثل وجهها األول في . ثالث والرابع في إطار آلية اًلستعراضوأجرى تقييم للفصلين ال
تمكين األردن من التحضير المسبق للمرحلة المقبلة من آلية اًلستعراض التي ستتناول الفصل الثاني إضافة إلى 

لة عن الفساد ا الوجه الثاني لال. الخامس المتعل ق باسترداد األموال المتحص  ستفادة فيتمثل في إثراء جهود مكافحة أم 
وغيرها من المبادرات ذات  3102-3102الفساد القائمة حالي ا في إطار اًلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لـ 

 .الصلة ًل سي ما تلك المتعل قة بالوقاية من الفساد
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 اإلطار العام .أ 

، خارطة طريق 1بلداا عربياا 08م بتنفيذها حتى اآلن تقد م اتفاقية األمم المت حدة لمكافحة الفساد، والتي التز  .0
( دولة قطر)الدوحة  التي اعُتمدت في 2وتتيح آلية اًلستعراض،. بشأن أهم  التدابير التي يجب اتخاذها لمكافحة الفساد

الغة الدول األطراف في اًلتفاقية، فرصة ب في ختام الدورة الثالثة لمؤتمر 3112نوفبر /تشرين الثاني 02بتاريخ 
األهمية لتمكين كل دولة طرف من مراجعة مدى تنفيذها لإلتفاقية، ومن ثم  تحديد الفجوات واحتياجات المساعدة في 

ه أحياناا إلى آلية اًلستعراض باعتبارها ليست شف افة بالقدر الكافي، فإنها ما . هذا المجال وبرغم اًلنتقادات التي توج 
المتحدة  األمم لمنظ مة وقد عبر معالي األمين العام. هود الدولية لمكافحة الفسادتزال ُتعد  خطوة متقدمة في مجال الج

ُيحكم على الدول بما تتخذه من اجراءات لمكافحة الفساد، وليس بمجرد  فصاعداا، سوف اآلن من: "عن ذلك بقوله
  3".الوعود التي تقطعها على نفسها

. ةتفاقي  اإل الدول األطراف على تنفيذ مساعدة تهدف إلىة دوري ة ة دولي  آلية اًلستعراض هي عملية حكومي   .3
يتم استعراض الفصلين الثالث . سنوات منهما خمس كل   ةدورتين استعراضيتين، مد   استعراضية من مرحلة كل فتتأل  
نفاذ التجريم) والخامس ( وقائيةدابير الالت  )اني الث   الدورة األولى، والفصلين أثناء( وليالد   التعاون)والرابع ( القانون وا 
يتم خاللها  كاملة سنة منها جولة كل ةمد  . من أربع جوًلت دورة كل فتتأل  . انيةورة الث  الد   أثناء( الموجودات استرداد)

تتم  عملية اًلستعراض من . بداية كل دورة استعراض في بالقرعة يتم اختيارها التي األطراف الدول عدد ربع استعراض
 الذاتي التقييم بتحضير تقرير التي يجري استعراضها الدولة ينهم الدولة لتمثيلها، وتبدأ بقيامعي  ن تيخالل خبراء حكومي  

محتوى  ليلحبت بالقرعة أيضاا، اختيارهما يتم   أخرتان، دولتان بعد ذلك تقوم 4.الذاتي المرجعية باستخدام قائمة التقييم
 مباشرة أي  وسائل أو يجري استعراضها التي الدولة حوار معال بواسطة تستكمال التحليل ان لهما التقرير، ويمكن هذا

األمانة العامة لمؤتمر  ا، مقر  اجتماعات مشتركة في فيين   بزيارات وطنية أو عقد القيام مثل اإلتفاق عليها يجري أخرى

                                                           
األردن واإلمارات والبحرين وتونس وجزر القمر والجزائر وجيبوتي والسعودية والسلطة الوطنية الفلسطينية والعراق والكويت وقطر ولبنان  1

 .وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن
 . http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.htmlلتحميل الوثائق الرسمية الخاصة بآلية اإلستعراض  2
 . http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=801لالطالع، يرجى زيارة  3

اًلستخدام،  سهل الحاسوب على( application) تطبيق هي الفساد األمم المت حدة لمكافحة المرجعية لتنفيذ إتفاقي ة الذاتي للتقييم قائمة  4
 في لالتفاقية اًلمتثال حالة عن المعلومات لجمع األطراف، الدول مع بالتشاور والجريمة، بالمخدرات ة  لمعنيالمتحد األمم مكتب وضعه

لة األطراف بمعلومات المرجعية مؤتمر الدول القائمة تزود. معي ن بلد  مستفيدة التقنية المساعدة من واًلحتياجات اًلمتثال نسب عن مفص 
. لالتفاقية اإللزامية األحكام على ،3112 في والتي وضعت المرجعية، القائمة من النسخة األولى رتوقد اقتص. اإلحصائية الوظائف من
 من أكثر عن الخبراء وممثلين اًلعتبار أراء في األخذ مع اًلتفاقية، مواد لتشمل جميع وتوسعت 2009 في وقت ًلحق في تحسينها وتم

 زيارة يرجى المرجعية، القائمة وتحميل المعلومات من لمزيد. للتقي يم الذاتي العرب ميينالحكو  الخبراء فريق أعضاء في ذلك بما بلداا،  37
assessment.html-http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self . 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html
http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=801
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html
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وضعه  تم   ط نموذجي،مخط   صياغته إلى في يستند طرياستعراض قُ  تقرير هذه العملية عن ينتج. الدول األطراف
 .عنه خالصة وافية األطراف ويتم نشر ولإلى مؤتمر الد   قريرالت   هذا ُيرفع. قاريرالت   مختلف بين التناسق تحقيق بهدف

تم وضع دليل تشريعي ودليل بهدف مساعدة الدول اًلطراف على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  .2
عاا أداة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اًلتفاقية بشكل أفضل بشكل تكاملي وبحيث يشك الن م 3116تقني في 

من شأن الدليل التشريعي أن يساعد المسؤولين والمشرعين على رسم سياسات مكافحة . قابل للتنفيذ على أرض الواقع
مجموعة متنوعة من  الفساد، وقد تمت صياغته بشكل يتالءم مع مختلف التقاليد القانونية والتباينات المؤسسية مقدماا

الخيارات واألمثلة وموصياا بضرورة التأكد من المصطلحات والتعاريف الواردة في األحكام الداخلية قبل اًلعتماد على 
الجهات  تزويد على ىاألول بالمرتبة يركزأما الدليل التقني فقد وضع بعد الدليل التشريعي، و . ما يستخدم في اًلتفاقية
واألمثلة عن التجارب الناجحة بغية جعل  دواتاألو  الصلة ذاتتوصيات الفن ية الافحة الفساد بوالسلطات المعنية بمك

 . مواد اًلتفاقية أكثر قابلية للفهم من زاوية عملية

 مكافحة الفساداألردن في مجال  ودجه .ب 

 34 في وذلكاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الى  في مقد مة الدول التي انضم تاألردن  ُيعد   .4
تتمثل  .لمكافحة الفساد حثيثة ًلستكمال اإلطارين التشريعي والمؤسسي اجهودا ، ومن ثم  بذلت 3115شباط /فبراير

الركائز األساسية لالطار التشريعي بقانون العقوبات وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون إشهار الذمة المالية وقانون 
 قانون الجرائم اًلقتصاديةافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و المعلومات وقانون مكعلى ضمان حق الحصول 
أما اًلطار المؤسسي لمواجهة التحديات التي يسببها الفساد فيشمل هيئة مكافحة الفساد وديوان . وقانون ديوان المظالم

وال وتمويل اإلرهاب المحاسبة ودائرة مراقبة الشركات وديوان المظالم وهيئة األوراق المالية ووحدة مكافحة غسل األم
والبنك المركزي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة واألمن العام ووزارتي العدل والداخلية وهيئات 

 . الرقابة الداخلية داخل كل وزارة ومكتب المدعي العام

 الفسادمن للوقاية  ةالالزم سياساتالتعتبر هيئة مكافحة الفساد األردنية الجهة المعنية بوضع وتنسيق  .5
وفي . باإلضافة إلى عدة صالحيات أخرى واردة في قانون مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص ومكافحته

ركزت . 3103-3118لمكافحة الفساد لفترة استراتيجية وطنية  3118وضعت الهيئة في  ،اطار هذه الصالحيات
هيئة مكافحة الفساد وانفاذ القانون والوقاية من الفساد والتوعية اًلستراتيجية بشكل أساسي على تطوير قدرات  تلك

ًلتفاقية األمم المتحدة األردن  مدى تنفيذتمت مراجعة  3100 وفي. وتنسيق جهود مكافحة الفساد والتعاون الدولي
اًلستراتيجية  يثلتحدفتوصل التقرير الى مجموعة من النتائج استند عليها  ،لمكافحة الفساد بفصليها الثالث والرابع

أوصى التقرير بضرورة قيام المؤسسات الوطنية بالتنسيق فيما  وقد. 3102-3102 فترةل الجديدةفي نسختها الوطنية 
بينها لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وأشار الى حاجة األردن الى تنفيذ أحكام اًلتفاقية عبر استخدام جميع 
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ريعية المناسبة وحدد حاجة األردن الى مساعدة تقنية في مجال الصياغة التشريعية والتحقيق الوسائل اًلدارية والتش
تقييم اًلطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي لمكافحة في هذا السياق وبناءا على هذه التوصيات وعلى . وبناء القدرات

حكومات المتعاقبة والمبادرات الملكية واًلجندة الفساد في اًلردن، باإلضافة الى كتب التكليف السامية الموجهة الى ال
  :وهس الوطنية تم تحديد األهداف التالية التي ستسعى اًلستراتيجية الى تحقيقها في السنوات الخمسة المقبلة

  بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى  التشريعات الوطنيةتطوير
 كفاءة تنفيذها

  الفساد مكافحةالتعاون الدولي في مجال تعزيز 
  ة مرتكبيهالفساد ومالحققضايا في ية التحقيقكفاءة اإلجراءات 
 طة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهةتفعيل المشاركة المجتمعية في أنش 
 تعزيز قدرة هيئة مكافحة الفساد 
 تعزيز الوقاية من الفساد 
  5.وجهود مكافحتها لفساداوالتثقيف حول ظاهرة التوعية رفع مستوى 

 

 األهداف .ج 

في إطار جهود تنفيذ برنامج العمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد  أتيت التي، الدورةالغاية العامة من  .6
، التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي" مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"ي لـ والمشروع اًلقليماألردنية 

اتفاقية األمم المت حدة لمكافحة الفساد األردن في تقييم تنفيذ التدابير الوقائية الواردة في الفصل الثاني من  دعمهي 
ثراءا لجهود مكافحة الفساد في إطار اإلستراتيجية الوطنية وبالتحديد، فإن . تمهيداا للمرحلة الثانية من آلية اإلستعراض وا 

 :الدورة تسعى إلى

  تمكين المشاركين من التعر ف بشكل أفضل على إتفاقية األمم المت حدة لمكافحة الفساد مع التركيز على
 .مضامين الفصل الثاني المتعل ق بالتدابير الوقائية

 ل بمختلف مراحلها  اًلستعراض مفهوم آلية إطالع المشاركين على وخلفية نشوئها وتعريفهم بشكل مفص 
 .وأدواتها

 ين من التعم ق في بحث تدابير الوقاية من الفساد من خالل إيجاد سياسات فع الة ومنس قة تمكين المشارك
ة  .وهيئات مختص 

 تمكين المشاركين من التعم ق في بحث تدابير الوقاية من الفساد في آداء الوظيفة العامة. 

                                                           

 3102-3102اًلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لالعوام من  5 

http://www.jacc.gov.jo/Portals/0/news/النسخة%20النهائية%20للإستراتيجية%20الوطنية%20لمكافحة%20الفساد.docx
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 مة ودور القطاعين تمكين المشاركين من التعم ق في بحث تدابير الوقاية من الفساد في المشتريات العا
  .العام والخاص

  تمكين المشاركين من التعم ق في بحث تدابير الوقاية من الفساد من خالل إتاحة المعلومات للجمهور
 .وتعزيز مشاركة المجتمع

  في األردن وتقديم أية  اإلتفاقية من الثاني الفصل تنفيذ تقييمدعم المشاركين في بلورة خطة للعمل على
 .تدعيم الجهود ذات الصلةمقترحات أخرى ل

جلسات  2الدورة  تضم نت .يومينخالل  تفاعلي بأسلوب معينة أهداف معرفية لتحقيقالدورة  تصميم تم   .2
 . جلسات في اليوم الثاني 2وفي اليوم األول جلسات  4تدريبية مقس مة إلى 

الجهات  لون مختلفمتخصصاا يمث   24 فريق المراجعة الوطني الذي يضم الدورة التدريبية في يشارك   .8
من وزارات ومؤسسات واجهزة رقابية وممثلين عن المجتمع بمكافحة الفساد في المملكة األردنية الهاشمية المعنية 

مكتب األمم المت حدة "و "اإلنمائي المتحدة األمم برنامج" من خبراء، باإلضافة إلى مالمدني والقطاع الخاص واًلعال
 ."المعني بالمخدرات والجريمة

 

 جدول األعمال .د 

 2113 ايلول/سبتمبر 11في  ثاءالثل 
 

 الجلسة األولى 11.45 – 13.10

 وآلية استعراضهاد قية األمم المتحدة لمكافحة الفسااتفا

إتفاقية األمم المت حدة لمكافحة  التعر ف بشكل أفضل علىمن  المشاركين تمكين :هدفال
مقتضيات وبحث  ،عل ق بالتدابير الوقائيةالفساد مع التركيز على مضامين الفصل الثاني المت

والتحد يات ذات الصلة في ضوء الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب  هاتنفيذ
 .المقارنة وبالنظر إلى واقع األردن

 

 الكلمة اإلفتتاحية 

 معالي السيد سميح بينو، رئيس هيئة مكافحة الفساد في المملكة األردنية الهاشمية

 ة األمم المّتحدة لمكافحة الفسادإتفاقي  
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السيد جايسون رايكلت، مسؤول في شؤون العدالة الجنائية ومنع الجريمة، فرع مكافحة 
 الفساد والجريمة اإلقتصادية، مكتب األمم المت حدة المعني بالمخدرات والجريمة

  تفاقية مقتضيات تنفيذ التدابير الوقائية الواردة في الفصل الثاني من ال 

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في سيد حسين حسن، أخصائي في ال
  البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي

  تفاقية تحديات تنفيذ التدابير الوقائية الواردة في الفصل الثاني من ال 

مكافحة الفساد وتعزيز المشروع اإلقليمي لالدكتور ستيوارت غيلمان، مستشار رئيس في 
 النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي 

 مناقشة عامة 
 

  استراحة 12.11 – 11.45
 

 الجلسة الثانية 13.31 – 12.11

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

وخلفية نشوئها وتعريفهم بشكل  اًلستعراض مفهوم آلية إطالع المشاركين على :هدفال
كذلك و  وأدواتها، بما فيها قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة،مفص ل بمختلف مراحلها 

بما  اإلستعراض مجال رب المقارنة فياوالدروس المستفادة من التج الممارسات الجيدة أهم  
 .تجربة األردن ذلك

 

 ة لمكافحة الفسادآلية استعراض تنفيذ إتفاقية األمم المّتحد 

السيد جايسون رايكلت، مسؤول في شؤون العدالة الجنائية ومنع الجريمة، فرع مكافحة 
 الفساد والجريمة اإلقتصادية، مكتب األمم المت حدة المعني بالمخدرات والجريمة

  القائمة المرجعية للتقييم الذاتي 

اد وتعزيز النزاهة في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفسالسيد حسين حسن، أخصائي في 
 البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي 

 مناقشة عامة 
 



 

 11 من 8صفحة ال 

 الغداء 14.31 – 13.31
 

  الجلسة الثالثة 16.11 – 14.31

 مختّصةوهيئات  فّعالة ومنّسقةسياسات الوقاية من الفساد من خلل 

 إيجاد خاللالفساد من ية من الوقاق في بحث تدابير التعم   كين منر تمكين المشا :هدفال
من اًلتفاقية  6و 5 تينئات مختص ة في ضوء مقتضيات المادسياسات فع الة ومنس قة وهي

 .في هذا المجال تجارب المقارنةالوالدروس المستفادة من  الممارسات الجي دةو 

 

 عرض 

ع مكافحة السيد جايسون رايكلت، مسؤول في شؤون العدالة الجنائية ومنع الجريمة، فر 
 الفساد والجريمة اإلقتصادية، مكتب األمم المت حدة المعني بالمخدرات والجريمة

 مناقشة عامة 

 في مجموعات عمل منفصلة تمارين تطبيقية 

 عرض نتائج التمارين التطبيقية 
 

  الرابعةالجلسة      11.31 – 16.11

 الوقاية من الفساد في آداء الوظيفة العامة

في آداء الوظيفة تدابير الوقاية من الفساد  في بحثاركين من التعم ق تمكين المش :هدفال
 ،من اًلتفاقية 03السابعة وجزء من المادة  8و 2دتين العامة في ضوء مقتضيات الما

 .في هذا المجال تجارب المقارنةالالممارسات الجي دة والدروس المستفادة من و 

  عرض 

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز ي الدكتور ستيوارت غيلمان، مستشار رئيس ف
 النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي 

 مناقشة عامة 
 

 في مجموعات عمل منفصلة تمارين تطبيقية 
 

 عرض نتائج التمارين التطبيقية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 من 0صفحة ال 

 

 

 

 2113ايلول /سبتمبر 18في  األربعاء
 

  مسةالخاالجلسة      11.45 – 10.31

 والخاصودور القطاعين العام  المشتريات العامة في الوقاية من الفساد

المشتريات  فيتمكين المشاركين من التعم ق في بحث تدابير الوقاية من الفساد  :هدفال
 03 وجزء من المادة 2 المادةالعامة ودور القطاعين العام والخاص في ضوء مقتضيات 

 .في هذا المجال تجارب المقارنةالة والدروس المستفادة من لممارسات الجي دوامن اإلتفاقية، 

 

 عرض 

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في السيد أركان السبالني، مدير 
  البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي

 مناقشة عامة 
 

 في مجموعات عمل منفصلة تمارين تطبيقية 
 

 لتمارين التطبيقيةعرض نتائج ا 
 

  استراحة 12.11 – 11.45
 

 السادسةالجلسة  13.15 –12.11

 وتعزيز مشاركة المجتمعللجمهور الوقاية من الفساد من خلل إتاحة المعلومات 

إتاحة تمكين المشاركين من التعم ق في بحث تدابير الوقاية من الفساد من خالل  :هدفال
وجزء  02و 01تين المادي ضوء مقتضيات فكة المجتمع وتعزيز مشار  للجمهور المعلومات

 تجارب المقارنةالوأهم الممارسات الجي دة والدروس المستفادة من  ،من اًلتفاقية 2مادة من ال
 .في هذا المجال

  عرض 

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في السيد حسين حسن، أخصائي في 
 رنامج األمم المت حدة اإلنمائي البلدان العربية التابع لب



 

 11 من 11صفحة ال 

 

 مناقشة عامة 
 

  السابعةالجلسة  14.11 –13.15

 التوصيات والخطوات المستقبلية 

 قيةاإلتفا من الثاني الفصل تنفيذ تقييمبلورة خطة للعمل على دعم المشاركين في  :هدفال
 .في األردن وتقديم أية مقترحات أخرى لتدعيم الجهود ذات الصلة

   مناقشة واعتماد خطة لتقييم تنفيذ الفصل الثاني من اإلتفاقية 

 الملحظات الختامية 

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في السيد أركان السبالني، مدير 
  المت حدة اإلنمائي البلدان العربية التابع لبرنامج األمم

هيئة مكافحة الفساد في المملكة األردنية  عضو مجلس، رمزي نزهةالسيد عطوفة 
 الهاشمية

 

 الغداء   14.11
 

 

*** 


